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----------ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE ABRIL DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:---------------------------------------------------------------- 

----------Aos trinta dias do mês de Abril de mil novecentos e noventa e nove, realizou-se, na 

sala de sessões da Câmara Municipal de Odemira, uma sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, secretariado pelos 

senhores Filipe José Guerreiro Palma (Primeiro Secretário) e Manuel da Luz Guerreiro 

(Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro ao abrigo da alínea a) do artigo quadragésimo 

primeiro, do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, 

conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do respectivo 

Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-------------------------------------------------------- 

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

----------1. Discussão e votação da acta da reunião da sessão ordinária de 26/02/99;---------------

----------2. Leitura de expediente;---------------------------------------------------------------------------

----------3. Cumprimento do disposto das alíneas c) e d) do nº 1 do artº 39º da Lei 18/91 de 

12/06;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4. Apreciação de assuntos de interesse para o concelho.-------------------------------------- 

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

----------1. Relatório de Actividades e Conta de Gerência da Câmara Municipal de Odemira do 

ano de 1998: apreciação e deliberação;--------------------------------------------------------------------

----------2. Primeira Revisão ao Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 1999: 

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

----------3. Projecto de Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Municipal: 

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

----------4. Regulamento do Conselho Municipal de Segurança: apreciação e deliberação;--------
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----------5. Associação de Municípios do Litoral Alentejano – Contracção de Empréstimo: 

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

----------6. Cedência de um lote de terreno, em direito de superfície, à A.C.R.D.L. – 

Associação, Cultural, Recreativa e Desportiva da Longueira: apreciação e deliberação;-----------

----------7. Doação de terreno e edifício à Escola Profissional de Odemira: apreciação e 

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

----------8. Feira das Actividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira (FACECO) 

– Proposta de Tabela de Preços para 1999: apreciação e deliberação;---------------------------------

----------9. Proposta do Deputado Benvindo André Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de 

Ribalonga, Concelho de Alijó, sobre “Os Autarcas das Juntas de Freguesia”: apreciação e 

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

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

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

----------Pelas quinze horas e quinze minutos, o senhor Presidente da Assembleia declarou, nos 

termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra ao Segundo 

Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado, após algumas chegadas mais tardias, a 

presença de trinta e três membros, a saber os senhores Amâncio Francisco Mendes da Piedade, 

António Carlos da Silva Vilhena Roberto, António Eduardo Guerreiro Silva, António Maria de 

Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dominic Robin Cross, Dulce Loução de 

Matos Raposo, Filipe José Guerreiro Palma, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio 

da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício 

Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, 

José Henrique Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro F. 

Silva, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, 



-3- 
30-04-99 

 

Maria Emídia José Gomes da Silva, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves 

Páscoa Conceição, Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Rogério Manuel Begarrão Teixeira, 

Rui Boura Xavier e Sérgio Brigido Martins, ausentes os senhores Alberto Fernando Silva 

Jaques Pedras, Aníbal Mendes Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare e 

António Augusto Fernandes Alves Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-

Velha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Reportando-se às faltas verificadas nas sessões anteriores, o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou que à sessão ordinária realizada no vinte e seis de Fevereiro do 

corrente ano, não haviam justificado as faltas os senhores António Augusto Fernandes Alves 

Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, Filipe José Guerreiro Palma 

e Maria Emídia José Gomes da Silva.---------------------------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO 

ORDINÁRIA  DE VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA 

E NOVE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 

fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente enviada com a restante documentação 

para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente submetida à discussão.---

----------Não se registando qualquer intervenção, passou-se à votação da presente acta, a qual 

foi aprovada por maioria, correspondendo a quinze votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, duas 

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro independente, quando 

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

----------Ponto dois: LEITURA DE EXPEDIENTE: A exemplo das sessões anteriores, embora 
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todos os presentes se encontrassem munidos de fotocópias dos mapas-resumo da 

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

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

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

----------Não se registando qualquer intervenção, o senhor Presidente da Assembleia deu por 

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

----------Ponto três: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NAS ALÍNEAS C) E D) DO Nº 1 DO 

ARTIGO 39º DA LEI 18/91 DE 12/06: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem 

de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra aos membros da Assembleia 

Municipal para eventuais pedidos de esclarecimento, tendo-se registado as seguintes 

intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor José Geraldo, relativamente à quinta página do relatório das actividades 

desenvolvidas pelo executivo municipal, questionou se anteriormente, o apoio logístico às 

Juntas de Freguesia, nas suas actividades, não estava a ser dado.--------------------------------------

-----Por último, perguntou se já existia um valor global dos gastos efectuados com as 

comemorações do “Vinte e Cinco de Abril”.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que considerou que os senhores Presidentes 

das Juntas de Freguesia é que deveriam responder à primeira pergunta. Disse ainda que durante 

o tempo que estava na Câmara Municipal sabia o apoio que tinha dado.-----------------------------

-----Quanto à segunda questão, disse que ainda não poderia informar sobre o valor total das 

despesas com as comemorações do "Vinte e Cinco de Abril”, dado que ainda faltavam algumas 

facturas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo  mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 

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

----------Ponto quatro: APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O 
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CONCELHO: Neste ponto registaram-se as seguintes intervenções:----------------------------------

----------O senhor António Roberto protestou pelo facto da sessão ter sido convocada para as 

quinze horas, considerando que a Ordem de Trabalhos era demasiado extensa, obrigando a que 

os assuntos fossem aprovados, sem qualquer discussão.------------------------------------------------

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

--------------------------------------------“RECOMENDAÇÃO-------------------------------------------- 

----------Os membros eleitos pelo PSD na Assembleia Municipal de Odemira, no uso dos seus 

direitos, solicitam à C.M.O, a resolução das seguintes situações:-------------------------------------- 

----------1- Que seja concedido transporte camarário aos alunos do sítio das Valas (que 

frequentavam a escola do Cabeço Queimado, que entretanto encerrou) para a escola do 

Cavaleiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------2- Que sejam também fornecidas a estas crianças, a alimentação que já é dada aos 

alunos de outros sítios.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Nota: Alimentação também para as crianças do Pereiro Grande onde frequentam, 

também, a escola, as crianças de Franciscos e do Barranco da Totenique.--------------------------- 

--------------------------------------Odemira, 30 de Abril de 1999----------------------------------------- 

--------------------------------------Os membros eleitos pelo PSD.---------------------------------------- 

------------------------------------------Jorge Martins Parreira---------------------------------------------- 

----------------------------------------António Carlos Roberto”--------------------------------------------- 

-----Propôs ainda que fosse agendada uma reunião com o senhor Vereador responsável pelo 

pelouro da Cultura, afim de debaterem a questão dos transportes escolares, para o próximo ano 

lectivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Perguntou ainda ao senhor Presidente da Câmara sobre o valor real do veículo BMW, que a 

autarquia adquiriu, dado que tinha conhecimento de valores muito elevados.-----------------------

-----Relativamente à Venda Ambulante, considerou que não havia respeito, nomeadamente no 
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Almograve  e na Zambujeira do Mar. Tinha sido aprovado na Assembleia Municipal um 

regulamento que indicava os locais e os dias para a venda ambulante, que não estava a ser 

cumprido, considerando isso um desrespeito à própria Assembleia Municipal.---------------------

-----Por fim, questionou para quando estava previsto o asfaltamento do resto da estrada da 

Zambujeira do Mar, e bem assim, em que situação se encontravam os processos de criação das 

novas freguesias da Longueira e Almograve e da Boavista dos Pinheiros.---------------------------

------Perguntou finalmente, em que situação se encontrava o projecto de loteamento do senhor 

Nobre, residente em São Teotónio, uma vez que tinha sido informado que existiam informações 

contraditórias;-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Sérgio Martins disse que antes da sessão solene do “Vinte e Cinco de Abril”, 

tinha chamado a atenção para a necessidade de se encontrar outro espaço para a realização 

condigna da citada sessão. Uma vez que isso não se verificou, deixou expresso o seu lamento.--

-----Ainda relativamente às comemorações do “Vinte e Cinco de Abril”, considerou que a 

presença de um militar de Abril, teria sido muito importante, conforme havia sido proposto na 

Câmara Municipal, pela Vereação da Coligação Democrática Unitária. Uma vez que não tinha 

estado ninguém presente, manifestou a sua tristeza, pelo facto de não ter sido tomada a 

iniciativa mais atempadamente.-----------------------------------------------------------------------------

-----Por fim, manifestou o seu agrado pela excelente exposição do fotógrafo italiano, no salão 

da Casa do Povo de Odemira, durante o “Vinte e Cinco de Abril”, considerando que se tratava 

de um documento histórico importante, onde se poderia aprender alguma coisa. Considerou 

ainda que a citada exposição deveria ser apresentada nas escolas do concelho de Odemira.-------

----------O senhor Manuel Palma apresentou as Recomendações, que seguidamente se 

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

---------------------“RECOMENDAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA------------- 
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----------É vergonhoso o que se passa com os familiares que visitam os seus reclusos no 

Estabelecimento Prisional de Odemira.-------------------------------------------------------------------- 

-----Homens, Mulheres e Crianças que se deslocam de vários pontos do País e até do 

estrangeiro para visitar o seu familiar, que por qualquer razão cometeu uma infracção à lei, se 

vejam obrigados a esperar ,às vezes horas, até que lhes facultem a entrada, completamente 

expostos sem qualquer abrigo, ao escaldante calor de Verão e aos temporais de Inverno e que 

para satisfazer as suas necessidades, se vejam obrigados a recorrer ao abrigo de qualquer 

árvore.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Pergunto a quem de direito.-----------------------------------------------------------------------------

-----Terão os familiares de pagar algum crime que não cometerem?----------------------------------

-----Estes cidadãos deveriam ser tratados com mais dignidade.----------------------------------------

-----Se o assunto não for só da competência da CM de Odemira, peço a esta Assembleia que 

solicite ao Ministério da Justiça e aos Serviços Prisionais, resolução para esta vergonha, que 

com um pouco de boa vontade, teria uma solução eficaz e digna de uma sociedade, que se diz 

Democrática.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------Odemira, 30 de Abril de 1999---------------------------------------------- 

---------------------“RECOMENDAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA------------- 

O 25 de Abril em Odemira é muito Bonito, só o que falta é casas de banho (digo urinóis) na 

zona envolvente das comemorações, pois devido ao grande número de visitantes ao nosso 

Concelho, nessa data, grande parte destes, são obrigados a fazer as suas necessidades, em locais 

que não servem para esse efeito o que contribui para um mau estar, devido ao cheiro.-------------

-----Propomos que:--------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara Municipal de Odemira deveria instalar urinóis, desmontáveis, para estes dias, no 

Largo Brito Pais, devidamente identificados.------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------Odemira, 30 de Abril de 1999”--------------------------------------- 

----------O senhor José Lopes, informou os presentes que tinha estado presente numa reunião do 

Conselho Geral do Hospital Conde do Bracial, na qual foi informado que pretendiam encerrar o 

serviço de urgência do citado hospital. Considerou questão altamente preocupante e informou 

que estava em total desacordo com o encerramento do serviço de urgência.-------------------------

----------O senhor José da Silva questionou sobre as contas das intempéries, e bem assim, em 

que situação se encontrava o Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes.--------------------

-----Por último, relativamente à visita efectuada pelos membros da Assembleia Municipal a 

algumas freguesias do concelho, constatou que não havia nenhuma actividade visível nas 

freguesias visitadas, apesar das condições que o executivo municipal detinha quer a nível de 

equipamento, de pessoal, financeiro e de Vereação;----------------------------------------------------- 

----------O senhor José Geraldo questionou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se 

encontrava o Plano Director Municipal e o Plano de Pormenor de Algoceira.-----------------------

----------O senhor Dominic Cross informou que a Secretaria de Estado da Juventude 

conjuntamente com o Instituto Português da Juventude tinham projectos de habitação juvenil, a 

nível nacional, cujos financiamentos iam até aos oitenta por cento. Face ao exposto, questionou 

ao senhor Presidente da Câmara, quantos jovens beneficiavam deste tipo de apoio, a nível 

concelhio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que o Instituto Nacional de Habitação tinha promovido fundos para 

reconstrução de habitações degradas. Dado que no concelho de Odemira existiam várias 

habitações em condições bastante degradadas, questionou sobre a possibilidade de 

beneficiarem dessa verba.------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Joaquim Rodrigues questionou sobre o horário de recolha de lixo no 

Bemparece e informou que junto das ribeiras existiam autenticas lixeiras.---------------------------

----------Às questões colocadas interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o 
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BMW tinha sido adquirido por oito mil e cem contos, conforme Ordem de Pagamento da 

Contabilidade. Relativamente ao Regulamento de Venda Ambulante, informou que estavam a 

revê-lo, em face dos problemas que se tinham vindo a registar.----------------------------------------

-----Disse também que havia uma Lei que impedia a criação de freguesias, cinco meses antes 

das eleições. Uma vez que haveriam as eleições para o Parlamento Europeu e as legislativas, 

possivelmente o processo de criação das freguesias da Longueira e Almograve e Boavista dos 

Pinheiros, seria retomado após a realização das mesmas.-----------------------------------------------

-----Relativamente ao processo de loteamento do senhor Manuel dos Santos Nobre, informou 

que tinha o parecer desfavorável da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, e bem 

assim, que ele iria levar o processo em mão, dado que considerava que deveria de existir 

igualdade na avaliação dos processos.---------------------------------------------------------------------

-----Quanto à realização da sessão solene do “Vinte e Cinco de Abril”, referiu que não 

conseguia uma outra sala, porque estavam todas ocupadas. Concordou ainda com a excelente 

qualidade da exposição de fotografia, referida pelo senhor Sérgio Martins.--------------------------

-----Informou também os presentes, que tinha convidado pessoalmente, um dos militares de 

Abril para estar presente em Odemira, no Vinte e Cinco de Abril. Foi informado que não 

tinham ninguém disponível, porém na Assembleia da República encontravam-se cerca de oito 

militares de Abril, o que lamentou.-------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à recomendação apresentada pela Coligação Democrática Unitária, sobre a 

situação dos familiares dos reclusos que se encontravam no Estabelecimento Prisional Regional 

de Odemira, disse que estava previsto um projecto na Câmara Municipal e considerou que, 

novamente estavam a substituir quem de direito, pois quem tinha projectado o estabelecimento 

prisional deveria ter tido em conta essa questão.---------------------------------------------------------

----------Seguidamente, distribuiu por todos os presentes um mapa-resumo das declarações de 

prejuízos de particulares e subsídios atribuídos, referentes às intempéries de Novembro de mil 



-10- 
30-04-99 

 

novecentos e noventa e sete.---------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, quanto ao Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes, que tinha sido 

nomeado um instrutor para o processo de inquérito administrativo que estava a decorrer por 

conta da Inspecção-Geral do Ambiente.------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente à visita dos membros da Assembleia Municipal ao concelho de Odemira, 

questionou aos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia se durante este ano e meio, não se 

tinha feito nada nas suas freguesias.------------------------------------------------------------------------ 

-----Informou ainda que o Plano Director Municipal tinha sido entregue em Évora e 

encontrava-se em consulta pública durante quarenta e cinco dias. Considerou que se corresse 

tudo bem, no final do mês de Agosto o citado Plano estaria aprovado.-------------------------------

-----Quanto à habitação para os jovens, informou que em Odemira não haviam terrenos e as 

verbas do Instituto Nacional de Habitação para casas degradadas tinham prestações muito altas. 

-----Por último, disse que a recolha de lixo era feita no Bemparece. Quanto à limpeza das 

ribeiras disse que a Câmara Municipal tinha assinado um acordo com o Ministério do 

Ambiente, tendo sido limpas algumas ribeiras. Informou também que, pelo facto, tinham sido 

criticados numa declaração dos Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária.--------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

relativamente à intervenção do senhor José da Silva, disse que em Colos não estava tudo na 

mesma. Informou que as escolas tinham sido reparadas, a freguesia estava limpa, tendo 

inclusivamente sido retirada a lixeira maior. Tinham limpo os furos e o depósito de água e 

concluído seis bocas de incêndio. As ruas estavam pavimentadas e inclusivamente tinham 

criado uma biblioteca, com cerca de novecentos livros e principalmente tinham criado o brasão 

da freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

apresentou a declaração que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------- 
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--------------------------------------------“DECLARAÇÃO------------------------------------------------- 

----------Sendo a Freguesia de Luzianes-Gare uma das áreas do nosso Concelho onde a 

intensidade da Intempérie de 1997 se abateu com mais violência, como é do conhecimento 

geral tanto dos eleitos do poder local do Concelho como dos órgãos  do Poder Central que na 

altura  nos visitaram, o caso especial de Sªs. Exªs o Srº Presidente da República, Srº Primeiro 

Ministro e os Srºs Ministros do Planeamento, do Ambiente, da Agricultura e da Administração 

Interna e outras entidades ligadas aos respectivos Ministérios, Governo Civil do Distrito, 

trazendo-nos a solidariedade que se impunha na altura dada a devassidão provocada pelo 

temporal na localidade. Arrastando casas e haveres dos seus habitantes. A Ponte local e outros 

vários melhoramentos que haviam sido levados a efeito pela Junta de Freguesia, como 

lavadouro público e outras obras da Freguesia de interesse para melhoria da vida dos seus 

habitantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Deixando-nos como é óbvio numa situação em que toda a cooperação se nos tem 

tornado indispensável para a reposição da situação normal em toda a área da Freguesia, daí que 

os poucos meios que a Junta dispõe tornam-se insuficientes para que nesta data tudo tivesse 

normalizado, o que infelizmente ainda não foi possível muito embora nos caminhos rurais, 

quase tudo tenha ficado reparado, devido ao apoio dado pela Câmara Municipal de Odemira, 

dando liberdade à Junta para avançar com máquinas de aluguer na limpeza dos caminhos e 

compra de manilhas que de imediato fizemos e reconhecemos a eficácia das medidas tomadas 

neste campo. Embora para a nossa Freguesia o espaço de tempo tornou-se ainda insuficiente 

dado a grande quantidade de caminhos existentes a reparar, destruídos com a agravante do 

corte da  estrada Nº123 para Odemira no pontão do Pomar, que nos levou a não carregar saibro 

para certos locais que tanto o necessitavam, que ainda o terão de fazer.------------------------------ 

----------Tudo isto para reparar os estragos enormes que esta Freguesia sofreu nas várias 

vertentes, se impõe com a solidariedade entre as várias entidades que podem e devem cooperar 
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nesse sentido, nas quais acreditamos e nós sentirmos pelo gesto de apoio moral. Na altura, pelas 

entidades já aqui referenciadas, lamentando  no entanto e repudiando duma forma muito sentida 

a forma como uma Entidade Estatal, Centro de Emprego de Sines, coordenadora da região, ao 

invés do que seria o seu dever no nosso entender, de como devia actuar  em relação  a esta 

Autarquia. Prestando-lhe apoio, solidariedade e cooperação nos meios que tem ao seu  alcance 

e não são poucos, preferiu afastar-se de nós duma forma incompreensível, anti – democrática, 

sectária e discriminatória, não dialogando, não cooperando e desrespeitando uma instituição 

democraticamente eleita (Junta de Freguesia), como passo a citar:------------------------------------ 

----------Anti – democrática – porque promoveu uma Associação local sem dar conhecimento à 

população e de uma forma sigilosa.------------------------------------------------------------------------ 

----------Sectária – porque só dialoga com elementos que se reconhecem em oposição à Junta de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Discriminatória – porque tem em todas as Juntas do Concelho, a trabalhar, várias 

pessoas nos POC’s, e não respondeu sequer ao ofício nº 137/99 datado 21/01/99 acompanhado 

de Projecto a pedir alguns POC’s.-------------------------------------------------------------------------- 

----------Desrespeitando porque convoca reuniões para a Junta de Freguesia sem que para isso 

contacte o Presidente da Autarquia como seria o seu dever, refiro-me a três reuniões, duas em 

Janeiro/99 e uma em Fevereiro/99, com vista a promoção de Cursos (Pedreiros e Tecelagem).-- 

----------A presente declaração, tem como objectivo dar conhecimento a toda esta Assembleia 

Municipal do procedimento para com esta  Autarquia do actual Director do Centro de Emprego 

de Sines (Dr.º Salustiano Loures), denunciando de uma forma clara e correcta como tem sido a 

sua solidária cooperação...  com esta recentemente criada Junta de Freguesia que para além das 

suas carências normais, como nova, ainda se abateu sobre ela a desgraça da Intempérie que 

todos nós conhecemos, em que todo o apoio se tornou e ainda se torna indispensável dado que 

muito ainda está por fazer, e os meios humanos de que dispomos são insuficientes pelo que não 
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compreendemos esta falta de cooperação daquela entidade nomeadamente na cedência de 

POC’s, que para além de dar trabalhos a algumas pessoas da região, nos seja possível trazer a 

aldeia, mais bem tratada e mais limpa, como acontecia nos tempos anteriores à Intempérie/97 e 

que nos orgulhava muito.------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------Luzianes-Gare, 30 de Abril de 1999------------------------------------ 

-------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia,-----------------------------------

----------------------------------------------José da Silva Valério”------------------------------------------ 

-----Disse ainda que tinham apenas três pessoas do POC que tinham sido cedidas pela Câmara 

Municipal de Odemira, estando uma nos balneários públicos e duas nas ruas.----------------------

----------Interveio o senhor Amâncio  Piedade que relativamente à visita dos membros da 

Assembleia Municipal ao concelho, relembrou que dentro das freguesias as visitas eram 

guiadas pelos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia. Referiu também que 

nomeadamente em Santa Clara-a-Velha todos puderam verificar o magnifico trabalho 

desenvolvido a nível de arranjo de ruas, pelo que considerou estranho que o senhor José da 

Silva não tivesse visto nada.---------------------------------------------------------------------------------

----------Evocando direito de resposta, interveio o senhor José da Silva que referiu que tinha o 

máximo de respeito pelo trabalho das pessoas, pelo que quando se tinha referido à visita, não o 

tinha feito para pôr em causa qualquer actividade do senhor Presidente da Câmara ou de 

qualquer senhor Presidente da Junta de Freguesia. Informou ainda que tinha dito que, apesar da 

Câmara Municipal possuir excelentes condições a nível de máquinas, pessoal, verbas e 

vereadores, não tinha havido nas freguesias qualquer obra nova.--------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que considerou que quando o senhor José da 

Silva tinha intervido sobre a visita, tinha-o feito com consciência daquilo que ia dizer.-----------

-----Questionou ainda como é que as Juntas de Freguesia tinham feito as obras que tinham, 

apenas com as pequenas verbas que possuíam, se não fossem ajudadas pela Câmara Municipal. 
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----------Interveio o senhor Sérgio Martins que sugeriu que a Assembleia Municipal tomasse 

uma posição em relação ao hospital Conde do Bracial, pelo que convidava o representante da 

Assembleia Municipal, no referido hospital a elaborar uma proposta para ser votada.-------------

-----Relembrou também a declaração apresentada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia 

de Luzianes-Gare, na qual manifestava discordância relativamente à discriminação que tinha 

sofrido e considerou que a situação evocada na declaração era grave e que a Assembleia 

Municipal deveria se manifestar solidária com a Junta de Freguesia em causa.---------------------

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

que leu a todos os presentes o ofício número oitenta e cinco, datado de três de Março do 

corrente ano, sobre o “Festival Sudoeste”, enviado, por ele, à Assembleia Municipal.-------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que relativamente à intervenção do senhor 

Sérgio Martins, disse que tinha tido o cuidado de questionar o senhor José Valério se o 

documento apresentado se tratava de uma proposta ou de uma declaração para constar em acta, 

ao que foi informado que era apenas uma declaração.---------------------------------------------------

-----Considerou ainda que tinha uma certa relutância em votar favoravelmente uma tomada de 

posição relativa a organismos de poder central, sem saber realmente o que se passava.------------

-----Por último, disse que a presente declaração deveria ser primeiro remetida à Câmara 

Municipal e posteriormente a instâncias superiores.-----------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que os 

senhores Presidentes das Juntas de Freguesia eram por inerência de cargos membros desta 

Assembleia e tinham nesse âmbito e nesse órgão de apresentar questões de interesse, não só da 

sua freguesia, mas também do concelho.------------------------------------------------------------------

-----Considerou ainda que a questão apresentada pelo senhor José Valério, dizia respeito a 

todos e era condenável o tratamento que a Junta de Freguesia de Luzianes-Gare estava a sofrer 

e não merecia a desconfiança de ninguém.----------------------------------------------------------------
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----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Presidente da Assembleia que 

informou que não estava a desconfiar de ninguém, e bem assim, referiu que em qualquer 

desencontro de opiniões deveriam ser ouvidas ambas as partes interessadas. Como apenas 

tinham conhecimento de uma parte, sentia-se incomodado em votar favoravelmente o assunto.-

----------Interveio o senhor Raúl Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, que informou que tinha uma certa relutância em ajuizar a proposta, não por duvidar, 

mas porque a Junta de Freguesia em causa poderia tratar do problema directamente com o 

Centro de Emprego, sem ser necessário a intervenção da Câmara Municipal ou da Assembleia 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a Câmara Municipal 

tinha uma maior capacidade de diálogo e resolução dos assuntos, do que a Junta de Freguesia. 

Disse ainda que se realmente fosse verdade ele próprio manifestava a sua solidariedade e apoio 

com a Junta de Freguesia, porém no momento, lamentava não se poder pronunciar, porque 

entendia que deveria estudar o assunto em pormenor.---------------------------------------------------

----------Seguidamente, informou que haviam propostas que tinham de ser votadas, pelo que 

colocou novamente à consideração da assembleia Municipal, os seguintes documentos:----------

-----A) Recomendação, apresentada pelos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, sobre “Os familiares que visitam os seus reclusos no Estabelecimento Prisional de 

Odemira”. Esta proposta foi aprovada por maioria, correspondendo a dez votos a favor dos 

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

Democrática Unitária, uma voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

uma voto a favor do membro independente e seis abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia.--------------------------------

-----B) Recomendação, apresentada pelos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, sobre “a instalação de urinóis desmontáveis, no próximo “Vinte e Cinco de Abril”, em 
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Odemira”. Esta proposta foi aprovada por unanimidade, correspondendo a dezassete 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 pelo Partido Social 

Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes trinta 

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

-----C) Proposta, apresentada pelo senhor José Lopes, membro eleito pelo Partido Socialista, 

sobre “Serviço de Urgências do Hospital Conde do Bracial”, a qual se transcreve na íntegra:---- 

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

----------------------HOSPITAL CONDE BRACIAL “SERVIÇO DE URGÊNCIA----------------- 

----------Exmº. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Odemira-----------------------------

----------Venho junto desta Assembleia que V. Exª. Preside, propor que seja feita uma Moção 

dirigida ao Ministério da Saúde, no sentido de se ponderar sobre a situação que tanto como me 

foi dado a entender, na ultima reunião do Conselho Geral realizado em 20 de Abril 99, que a 

única solução que se apresentava, para colmatar, a falta de pessoal médico, enfermeiros e 

paramédicos era e só o fechar do Serviço de Urgências do Hospital Conde Bracial.---------------- 

----------Considero ser esta a ultima atitude a tomar, pois o número de utentes que recorre a este 

serviço é na ordem dos 100.000 utentes, onde se encontra com é obvio o concelho de Odemira.- 

----------Por isto ser verdade é necessariamente ponto assente, que o fechar este Serviço Médico 

está fora de questão.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Para tanto venho junto de V. Exª. Sr. Presidente e de toda a Assembleia sugerir que se 

faça o seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Criação de uma equipa de trabalho representativa desta Assembleia, para fazer chegar, 

a nossa maior preocupação sobre o atrás citado.---------------------------------------------------------- 

----------Penso que o reforçar dos quadros médicos, enfermeiros e paramédicos do hospital, 

perece-me ser uma das possíveis saídas para esta resolução tanto no tratamento dos doentes, 
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assim como salvaguardar uma possível sobrecarga de horas de trabalho dos médicos dos 

S.A.P.´s, com os quais não vejo que se resolva esta impasse, exigindo o recrutamento de 

pessoal credenciado.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Com os meus melhores cumprimentos sou o membro da Assembleia Municipal de 

Odemira, eleito pelo Partido Socialista por inerência elemento deste Conselho Geral do 

Hospital Conde Bracial.--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------Odemira 30 de Abril de 1999”---------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que propôs que se substituísse a palavra serviço 

médico, por serviço de saúde.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a proposta sugeria a 

criação de uma comissão de trabalho, porém ele propunha que fosse logo tomada uma posição. 

Face ao exposto, propôs que onde se lia: “...Criação de uma equipa de trabalho representativa 

desta Assembleia, para fazer chegar, a nossa maior preocupação sobre o atrás citado.”, devia 

ler-se: “...Dar conhecimento ao Ministério da Saúde  das preocupações desta Assembleia 

relativamente à indicação do Hospital Conde Bracial acerca do encerramento do Serviço de 

Urgências.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Estas propostas de alteração foram aprovadas por consenso. Seguidamente foi o texto 

definitivo da proposta submetido à votação, tendo sido devidamente aprovado por 

unanimidade, correspondendo a dezassete 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 pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

independente, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia.----------------------------

----------Interveio o senhor José Geraldo que apresentou a Moção, que seguidamente se 

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

----------------------------------------------------“MOÇÃO-------------------------------------------------- 
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----------Acabamos por comemorar 25 anos do 25 de Abril, foi um dos principais objectivos pôr 

fim aos 13 anos de Guerra Colonial. Em apoio se levantaram multidões que gritavam em coro: 

“nem mais um militar para a Guerra”, para que Portugal pude-se viver em paz e Liberdade.----- 

----------Diz a Constituição da República  Portuguesa aprovada em 1976 para que Portugal 

possa declarar Guerra a outro país só em caso de agressão efectiva ou iminente - Artigo 135, 

sendo para isso necessário, um pronunciamento de Assembleia da República, reunir o Concelho 

de Estado, e tomada de posição do Presidente da República. Mas nada disto foi respeitado, e o 

Governo PS decide:------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Participar numa Guerra assassina submetendo-se aos interesses imperialistas dos 

E.U.A. e mandar aviões e militares para a Jugoslávia.--------------------------------------------------- 

---------- - Perguntamos: com que legitimidade se ataca um país numa guerra que apenas visa, 

que os E.U.A. e a Alemanha tomem posições no terreno , dentro da disputa Mundial, sem nada 

resolver dos reais problemas do povo Albanês do Kosovo, e muito menos a liderança da Sérvia. 

---------- - Mas a hipocrisia da argumentação atinge os limites do impensável, gritam os chefes 

da guerra pelos Direitos da Humanidade, mas nestes quarenta dias de bombardeamentos há 

milhares de refugiados e quantos seres humanos não perderam já a vida, cuja tragédia não se 

sabe onde vai parar.------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Também não esquecemos que o Governo Português mandou militares para a Bósnia, 

de onde já resultaram alguns feridos e mortos. Na altura dizia que a missão seria por um ano e 

já lá vão três anos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Também não esquecemos o massacrado povo de Timor Leste, quando se choram 

lágrimas de crocodilo pelos mais de 250 mil Timorenses, assinados pelos Indonésios, armados, 

apoiados e incentivados pelo E.U.A.----------------------------------------------------------------------- 

---------- - E hoje, quando mais uma vez se negoceia a tentativa de um referendo no dia 8 de 

Agosto, sobre a auto-determinação de Timor, são distribuídos armamentos a grupos civis que 
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brutalmente assassinam e amedrontam, criando assim o pânico na população e tudo isto se vai 

consentindo.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Por estas razões a Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária no 

dia 30 de Abril 1999, em Odemira decide:---------------------------------------------------------------- 

----------1 – Apoiar as tomadas de posição de três Vice-Presidentes da Assembleia da 

República, João Amaral, Manuel Alegre e Mota Amaral, contra a guerra e a participação de 

Portugal nela.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2 – Apoiar as manifestações que se estão a realizar em vários pontos do País, contra a 

guerra e pela paz.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3 – Apoiar a petição apresentada por vários cidadãos dos mais variados quadrantes 

políticos, ao Presidente da República, para que as tropas Portuguesas saiam da guerra.----------- 

----------4 – Que os responsáveis pelo poder tenham em consideração a opinião expressa, 

através das sondagens em que a maioria da população é contra a guerra.---------------------------- 

----------5 – Que seja respeitada a Constituição Portuguesa, deixe estar envolvido nesta guerra.-- 

----------6 – Manisfestar a nossa fraterna solidariedade para com o massacrado povo de Timor 

Leste, a resistência Timorense e ao seu comandante Xanana Gusmão.------------------------------- 

----------7 – Que os responsáveis Portugueses por estas negociações tomem posição firme, pelo 

desarmamento imediato dos grupos civis e acabem os massacres em Timor.------------------------ 

----------8 – E por ser vésperas de 1 de Maio, dia Mundial do Trabalhor, saudamos todos 

quantos de uma forma ou de outra se manifestam por melhores condições de vida e de trabalho, 

pela paz e cooperação entre os povos.---------------------------------------------------------------------- 

------------------------Assembleia Municipal de Odemira, 30/04/1999---------------------------------- 

----------------------------------José David Fernandes Geraldo-------------------------------------------- 

----------Nota: Se esta Moção for aprovada será enviada aos partidos da Assembleia de 

República, ao Presidente da República e publicada nos jornais Diário do Alentejo e Noticias de 
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Odemira.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que não ia fazer a defesa do Partido 

Socialista, mas sim a defesa de princípios, dado que todas as pessoas de bem estavam contra a 

guerra. Considerou ainda que não haviam guerras boas ou más, justas ou injustas, e se ela 

resolvia alguns problemas criava outros. Disse ainda que Portugal já tinha vivido muitos anos 

isolado. Disse também que não concordava que na Moção se juntasse a situação de Timor, com 

a do Kosovo, dado que eram problemáticas diferentes. Relativamente a Timor, disse que 

haviam muitos anos que andava a ser ocupado e nunca tinha visto nenhuma potência como a 

Russia ir em defesa da população de Timor. “Na Moção só a NATO é que é má, então e 

Milosevich?”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, informação que era contra qualquer guerra, porque tinha sido vítima de uma. 

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

Salvador, que informou que era extremamente difícil votar a Moção, porque ela misturava três 

situações diferentes, ou seja, “O Vinte e Cinco de Abril”, a Guerra na Jugoslávia e Timor.-------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que esta Moção destinava-se a terminar 

uma situação extremamente desumana para as centenas de milhares de pessoas que 

abandonaram as suas terras. Considerou ainda que a intervenção da NATO tinha provocado 

muitos mais prejuízos à população, e bem assim, disse que toda a problemática da guerra se 

inseria em estratégias de interesse colonialista das grandes nações que se diziam “policias do 

mundo”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou também que não existia uma razão humanitária a defender, mas sim posições geo-

estratégicas, dado que tanto os curdos como o povo de Timor estavam a ser massacrados e 

nunca tinha havido uma intervenção da NATO em sua defesa.----------------------------------------

-----Por último, considerou que a arbitrariedade que estava a ser utilizada por Portugal, um dia 

poderia se voltar contra nós. Disse ainda que concordava com a separação de temas na Moção 
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em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que revelou que tinha concordado com a intervenção 

do senhor António Roberto, nomeadamente quando ele tinha dito que não haviam guerras boas 

e más, justas ou injustas, pelo que devíamos evitá-las.--------------------------------------------------

----------Referiu ainda que o “Vinte e Cinco de Abril” tinha trazido a liberdade de expressão e 

tinha quebrado o isolamento que Portugal tinha no mundo sendo actualmente um país mais 

periférico e mais ouvido na Europa e no Mundo.--------------------------------------------------------

-----Disse também que estava contra a presente Moção porque ela era política, de ataque ao 

Governo na questão da NATO e principalmente porque misturava pelo meio a situação de 

Timor para tentar faze-la passar. Lamentou também que no início da Moção fosse utilizado 

termos do MRPP logo após o “Vinte e Cinco de Abril”, ou seja “Nem mais um soldado para a 

guerra”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, disse que iria votar contra a Moção por razões de princípios, porque não se 

deveria misturar assuntos distintos e também porque a questão de Timor não deveria servir de 

capa para o objectivo político que queriam atingir com a Moção. Disse ainda que se haviam 

avanços na questão de Timor Leste, devia-se à persistência de um homem chamado Jaime 

Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que informou que Portugal estava novamente em 

guerra, após o Vinte e Cinco de Abril e não tinham consultado uma série de órgãos para o 

efeito. Considerou ainda que era preferível estarem isolados do que irem para a guerra e 

considerou que haviam várias formas de saírem do isolamento, tais como a CEE, a cooperação, 

entre outras. Revelou ainda que haviam pessoas a sair da Sérvia não pelas perseguições, mas 

pelos bombardeamentos.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou que Portugal estava cada vez mais a investir em armamento, do que em questões 

sociais. Por último, disse que defendia a paz e uma vez que Portugal estava a comemorar os 
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Vinte e Cinco anos de liberdade, não deveriam participar actos de agressão a um país soberano, 

mas sim deviam se manter neutros e só se defender militarmente quando fosse posta em causa a 

soberania nacional, conforme consta na Constituição Portuguesa.-------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que revelou que concordava com a presente 

Moção, porque as Leis não tinham sido cumpridas e tinha sido um erro entrarem naquela 

guerra. Considerou também que a NATO assumia-se mais arrogante e bem assim sabiam 

quando a guerra tinha começado, mas não se sabia quando iria terminar.----------------------------

----------Interveio novamente o senhor António Roberto que referiu que o promotor da Moção 

se tinha esquecido de falar sobre Angola e disse ainda que aquando da guerra da Chechénia não 

tinham apresentado nenhuma Moção.----------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação da presente Moção, a qual foi 

rejeitada por maioria, correspondendo a dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um 

voto contra dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto contra do membro 

independente, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia.---------------------

----------Seguidamente, com base no disposto no número dois do artigo vigésimo primeiro do 

Regimento dos Membros da Assembleia Municipal de Odemira, procedeu-se a uma interrupção 

dos trabalhos durante de quinze minutos.------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, depois de verificado o quorum, retomaram-se os trabalhos dando-se 

início ao tratamento dos assuntos da Ordem do Dia.----------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA DO ANO DE 1998: Ao dar-se início ao tratamento 

deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a 

razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------- 
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----------“RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA DE GERÊNCIA DO ANO DE 1998:- 

O Senhor Presidente submeteu à aprovação da Câmara Municipal o Relatório de Actividades e 

a Conta de Gerência do ano de 1998, que acusava no movimento orçamental um saldo da 

gerência anterior de 185.205.546$50 (CENTO E OITENTA E CINCO MILHÕES, 

DUZENTOS E CINCO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS ESCUDOS E 

CINQUENTA CENTAVOS):- Receita cobrada durante a gerência – 3.108.346.106$00  (TRÊS 

BILIÕES,  CENTO E OITO MILHÕES,  TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO 

E SEIS ESCUDOS);-  Total da receita – 3.293.551.652$50 ( TRÊS BILIÕES, DUZENTOS E 

NOVENTA E TRÊS MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SEISCENTOS 

E CINQUENTA E DOIS ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS);- Total da despesa 

efectuada durante a gerência – 3.001.664.938$50 (TRÊS BILIÕES,  UM MILHÃO, 

SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO 

ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS);- Saldo para a gerência seguinte – 291.886.714$00 

(DUZENTOS E NOVENTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, 

SETECENTOS E CATORZE ESCUDOS), e, em operações  de Tesouraria um saldo da 

gerência anterior de 47.770.298$50 (QUARENTA E SETE MILHÕES, SETECENTOS E 

SETENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO ESCUDOS E CINQUENTA 

CENTAVOS):- Entrada de fundos – 242.312.407$00 (DUZENTOS E QUARENTA E DOIS 

MILHÕES, TREZENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E SETE ESCUDOS);- Saída de 

fundos – 232.603.878$50 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E 

TRÊS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E OITO ESCUDOS E CINQUENTA 

CENTAVOS);-  Saldo para  a gerência seguinte – 57.478.827$00 (CINQUENTA E SETE 

MILHÕES,  QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E VINTE E 

SETE ESCUDOS). A conta de documentos acusava um saldo para a gerência seguinte de 

1.285.206$00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E 
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SEIS ESCUDOS).--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Em cumprimento do disposto no artº. 34º. do Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de Julho, e, 

depois de os ter examinado devidamente,  a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 

votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e 3 votos contra dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, aprovar o Relatório de Actividades e a  Conta de Gerência do ano de 

1998, que vai ficar arquivada no maço de documentos respeitante à presente acta e bem assim, 

apresentar os referidos documentos à Assembleia Municipal, para  efeitos de apreciação e 

aprovação, conforme determina a alínea c) do nº.2 do artº. 39º., do Decreto-Lei nº.100/84, de 

29 de Março, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 12 de Junho.------------------

----------Os Senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária apresentaram a 

declaração de voto, que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------

----------CDU-Coligação Democrática Unitária PCP-PEV.--------------------------------------------- 

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

----------Analisando  os documentos que traduzem a gestão da maioria Socialista no seu 

primeiro ano de mandato à frente dos destinos do Concelho e tendo em conta as suas promessas 

eleitorais, é com bastante mágoa que constatamos que,  no que respeita às receitas entradas 

no Município,  pouco delas resultou da acção dos eleitos Socialistas, quer pela  apresentação 

de  projectos, candidaturas, quer por outras iniciativas. Aliás, mais à frente na apreciação das 

despesas, podemos ver que, na descrição dos investimentos de capital, os eleitos da maioria 

Socialista não lançaram uma única obra nova considerada fundamental para o bem estar e 

qualidade de vida da nossa  população e, até pelo contrário, pararam algumas que estavam em 

curso e deixaram sem controlo de execução outras que estavam adjudicadas, isto é, limitaram-

se a gerir as situações e, a nosso ver, mal.-----------------------------------------------------------------

----------É de notar no capítulo das receitas o aumento significativo do FEF e dos  impostos 

directos e a entrada de 297.167.915$00 do empréstimo contraído junto da CGD, para ocorrer 
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aos prejuízos da intempérie de 1997, empréstimo esse que inclui cerca de 24 mil contos , verba 

esta  recebida  duplamente, ou seja, do empréstimo contraído na CGD e da Companhia 

Seguradora, atitude que consideramos reprovável, pouco séria e de duvidosa legalidade, a qual 

merecerá com certeza apreciação numa futura inspecção, além  de que os valores recebidos do 

empréstimo na sua maioria não foram aplicados nas obras relacionadas nos documentos 

entregues na instituição bancária.---------------------------------------------------------------------------

----------Pelos elementos que nos foram fornecidos, verificamos que, na rubrica PROTECÇÃO 

CIVIL, a comparticipação do Instituto da Água para limpeza e desobstrução de diversos cursos 

de água no Concelho (“ribeiras”) foi de 32.550.000$00, mas a despesa foi de 53.069.730$00. 

Tal como dissemos na altura, e por isso nos abstivemos, o Município iria suportar encargos e 

assumir responsabilidades que competiam ao Ministério do Ambiente, o que, de facto, se veio a 

verificar. Como tivemos ocasião de o dizer publicamente, o Município financiou o Ministério 

do Ambiente, porque assumiu responsabilidades da competência total do Estado.------------------

----------Neste capítulo das receitas, lamentamos a  ineficácia da gestão socialista porque, tendo 

financiamentos comunitários garantidos, não os soube aproveitar, prejudicando a entrada de 

receitas no Concelho que se traduziriam em postos de trabalhos, no combate ao desemprego e 

no desenvolvimento tão necessário com vista ao bem estar e qualidade de vida da nossa  

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

----------Pela análise da receita dos fundos recebidos do “exterior” que inclui comparticipações 

comunitárias, verificamos que o dinheiro entrado  no ano de 1998 refere-se a obras todas 

iniciadas no mandato CDU, que pelos cronogramas financeiros e mapas de trabalho deveriam 

(à excepção da Biblioteca Municipal) ter ficado concluídas durante o ano de 1998, mas 

lamentavelmente, com todos os prejuízos daí resultantes, só irão ficar concluídas em 1999.------

---------Analisando as despesas do Município, verificamos que afinal a montanha pariu um 

rato.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Não foi dado cumprimento ao Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 1998, 

não houve uma única obra nova,  seja no sector do Saneamento Básico, na Viação Rural ou no 

Equipamento Regional e Urbano. Vejamos:--------------------------------------------------------------

----------No sector do Saneamento Básico lamentamos a suspensão das obras nas povoações de 

Campo Redondo e Castelão, o adiamento no lançamento dos concursos das obras das 

povoações de Fataca, Malavado, Cavaleiro, Brejão, Azenha do Mar,  Baiona e S. Miguel, assim 

como lamentamos o adiamento dos concursos no reforço e qualidade da água em povoações 

como Zambujeira  do Mar e São Teotónio.----------------------------------------------------------------

----------É de referir ainda que foram abandonadas as pequenas obras de distribuição 

domiciliária de água, encontrando-se depósitos e materiais ao abandono em diversos locais e 

que representam  dinheiro público desperdiçado.--------------------------------------------------------

----------No sector da Viação Rural , é lamentável que desde Abril de 1998, depois de tomada 

posse administrativa, a estrada de Vale Touriz a Corte Sevilha e o ramal das  Moitinhas não 

tenha sido concluída durante o ano.------------------------------------------------------------------------

----------É altamente reprovável que quem se diz ser contra a desertificação tenha parado a 

estrada que estava em construção entre Pereiras-Gare e Fitos com ligação à estrada nacional 

Lisboa/Algarve e até, para cúmulo, tendo deixado máquinas em autêntico abandono no local.---

----------No sector do Equipamento Regional e Urbano, são flagrantes as prepotências da 

maioria socialista durante o ano de 1998:-----------------------------------------------------------------

---------- - 100 mil contos do bairro dos Alagoachos ficaram em cofre (sem serem aplicados), 

afinal dinheiro que moradores e proprietários com tanto sacrifício depositaram à ordem do 

Município para a execução de equipamentos, mas... nada se fez, pelo que queremos aqui deixar 

expresso que, no caso de ocorrerem sinistros naquele bairro dada a proximidade com a EN 393, 

a responsabilidade cabe apenas à gestão socialista;------------------------------------------------------

---------- - Gastou-se em electrificações durante o ano somente 2200 contos, quando existiam 



-27- 
30-04-99 

 

compromissos entre a Câmara e a SLE para electrificar as povoações de Vale Figueira, Flor dos 

Montes, Monte Paris, Monte dos Medos, Várzea dos Porcos, Besteiros, Malhadil/Monte da 

Estrada, Gavião,  João Martins, Vale  Fontes, Eirinhas/Cumeada, Portela do Vale Negro, 

Carapetos/Vale Bejinha. Para os eleitos da maioria socialista não há compromissos;--------------

------------ - As Escolas Primárias estão por reparar; a construção de novos Jardins de Infância 

está por  executar; a conclusão de Centros Sociais, o apoio financeiro aos Lares de Terceira 

Idade e Centros de Dia, os  espaços desportivos adiados, foram uma constante neste primeiro 

ano de gestão da maioria socialista.------------------------------------------------------------------------

----------Curiosamente os atropelos às regras elementares foram outra constante. Vejamos:-------

----------O Executivo Camarário aprovou em 27 de Maio de  1998 para realização da FACECO 

a quantia de 41.500 contos para despesas de funcionamento e em 3 de Junho de 1998 a quantia 

de 25.000 contos para despesas de capital. Na análise das contas de gerência a gestão da 

maioria socialista apresentou em despesas de capital 90.525.809$50. Com que autorização e 

deliberação do Executivo o fez é que desconhecemos!-------------------------------------------------- 

----------Já quanto às despesas de funcionamento que deverão ser repartidas pelas entidades que 

promovem a feira é que desconhecemos totalmente os seus valores, pois os custos de 

funcionamento e as receitas que habitualmente eram apresentadas logo após o apuramento de 

contas, com a  da maioria socialista são segredo. Talvez para não sabermos os custos 

suportados com a empresa de segurança, com palcos alugados ou outros custos 

comprometedores. Quem procede assim, alguma coisa quer esconder e demonstra ter pouco 

respeito pela oposição.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Reparo importante merece o capítulo das despesas com a rubrica da Protecção Civil. 

Gastaram-se 302.864.808$50. Esta rubrica foi, a nosso ver, um autêntico “saco” que serviu para 

tudo e até serviu para que o Sr. Presidente da Câmara, sempre que entrevistado ou sempre que 

falasse com alguém, se escudasse e alegasse que pouco podia fazer para além da resolução do 
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problema das intempéries, quando quem andou nessa azáfama foram  os Senhores Presidentes 

de Juntas de Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------

----------É de notar que no investimento  para a reparação de caminhos ou outras obras das 

intempéries foi concedido por lei a simplificação de procedimentos, mas nunca à revelia do 

Executivo Municipal. O que aconteceu foi que a gestão da maioria socialista só passado 10 

meses após o início das obras levou um despacho ao colectivo para ratificação, que a nosso ver 

não tornou legal os actos praticados e cujo conteúdo é por demais duvidoso, levando-nos a 

pensar que se tratou de um autêntico “cozinhado”, pois até nos foi recusada fotocópia do 

processo. Vejamos:-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ao analisarmos as despesas com a Protecção Civil, verificamos que foram gastos na 

reparação de caminhos 158.189.879$00, cuja utilização nos merece os seguintes reparos:--------

---------- - O Executivo Municipal autorizou a contratação de prestadores de serviços de aluguer 

de máquinas e viaturas até ao valor de 30.000.000$00, mas a gestão socialista, à revelia dessa 

autorização, ultrapassou aquele limite sem qualquer base legal;---------------------------------------

---------- - Tal como se dizia e falava, as contas de gerência vieram esclarecer que, na reparação 

de caminhos, uns foram filhos e outros enteados. Houve Juntas de Freguesia onde se gastaram 

43.000 contos, caso de S. Teotónio; 32.000 contos, caso de Salvador; 16.000 contos, caso de 

Relíquias; 11.000 contos, caso da Zambujeira do Mar; 10.000 contos, caso de Santa Maria; 

9.000 contos, caso de Colos; todas de maioria socialista. Destacam-se ainda Saboia e 

Luzianes-Gare com 7.000 contos e todas as restantes abaixo dos 5.000 contos, tendo Vale de 

Santiago 1.700 contos e Pereiras-Gare 1.441 contos.----------------------------------------------------

---------- - Na aquisição da materiais cujo valor dispendido foi de 66.120.879$00, verifica-se 

que 6.333 contos foram gastos na aquisição de manilhas, 2.251 contos na aquisição de cimento, 

1.541 contos em passeios, 6.133 contos em diversos e, pasme-se, 33.969.837$00 em inertes e 

15.890.564$00 em emulsões. Em que obras das intempéries foram gastos estes últimos 
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valores?--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Tal como dizíamos, o “saco” Protecção Civil serviu para muita coisa, além de que era 

necessário fazer crer aos Ministérios que muito se tinha gasto e que, mesmo que não fossem 

casos de reconstrução ou reparação relacionados com a intempérie/97, era necessário pagar 

pela rubrica Protecção Civil para tapar os olhos de alguns mais  descuidados.----------------------

----------Os argumentos apresentados no Executivo Municipal e na Assembleia  Municipal 

sobre a necessidade e urgência de um empréstimo de 1.100.000 contos para ocorrer às despesas 

das intempéries e à necessidade de realização urgente de várias obras importantes para a 

população eram verdadeiros? Porque razão desse empréstimo apenas foram utilizados 

297.167.915$00? A CDU afinal tinha razão. As justificações eram falaciosas.---------------------- 

----------Pela apreciação que fizemos, podemos concluir que a gerência da maioria socialista 

com referência ao ano de 1998 ficou marcada pela desorganização, falta de estratégia e até 

incúria que se repercutirá no ano de 1999, pelo que em consciência, nós, os eleitos da CDU, 

não pactuando com segredismos, falta de transparência, incumprimentos legais, uso e 

abuso de poder, votamos contra o Relatório de Actividades, Conta de Gerência e 

documentos anexos do ano de 1998.---------------------------------------------------------------------

--------------------------Odemira, 31 de Março de 1999---------------------------------------------------

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

----------------------------- - Cláudio José dos Santos Percheiro------------------------------------------

----------------------- - a)  -  José Joaquim Coutinho C. de A. Carvalho--------------------------------

---------------------------- -  José Joaquim Coutinho C. de A. Carvalho---------------------------------

----------------------  - a)  - Manuel da Silva Cruz----------------------------------------------------------

---------------------------- -  Manuel da Silva Cruz.--------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente o Senhor Presidente e os Senhores Vereadores, eleitos pelo Partido 

Socialista, apresentaram o Protesto, que a seguir se transcreve:---------------------------------------- 
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----------“Reunião de 31/3/99--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------PROTESTO--------------------------------------------------

---------A CDU-Coligação Democrática Unitária, apresentou  hoje na reunião extraordinária da 

Câmara Municipal , e ao ser votada a Conta de Gerência relativa ao ano de 1998, bem como o 

Relatório de Actividades, uma declaração de voto, em que mais uma vez demonstra o seu mau 

perder eleitoral, o despeito pelo inequívoco surto de desenvolvimento que começa a despontar 

no Concelho, fruto de um ano de 1998 de planeamento, de projectos de trabalho e de parcerias 

com outras entidades.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Pela leviandade  inacreditável falta de verdade das afirmações produzidas, há que 

responder, sobre a hora e taco a taco a tal declaração de voto:- ---------------------------------------

----------1: PREJUÍZOS NOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS--------------------------------------------

----------O valor a que a CDU se refere foi incluído na relação de prejuízos apresentados, pelo 

Antigo Presidente da Câmara, Cláudio Percheiro, e submetido por ele à aprovação do Ministro 

do Equipamento. Não pelos eleitos do Partido Socialista. A lista foi homologada na totalidade 

pelo Governo, designadamente pelo referido ministro. Obviamente que o empréstimo na Caixa 

Geral de Depósitos foi feito com base no documento homologado, integralmente, como manda 

a lei e a Caixa o exigiu. Entretanto a Companhia de Seguros pagou a indemnização devida. 

Obviamente é para isso que se fazem seguros. Tivesse o Partido Socialista rejeitado a 

indemnização (Não se  vê como) e hoje estaria a ser acusado de não ter recebido o seguro, ou 

pior, sendo acusado da Câmara pagar os seguros e em caso de dano, os não receber em termos 

indemnizatórios.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------A CDU, esqueceu-se do essencial, na sua ânsia crítica de bota abaixo. O empréstimo 

tem um período de utilização e pode até  ter partes em que não seja utilizado. Quem lhe garante 

que no final isso vai acontecer?----------------------------------------------------------------------------- 

----------Fala em inspecções. Óptimo! Que venham e se fôr o caso corrijam comportamentos 
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incorrectos e se houver problemas que se levantem. Mas já agora, não foi a  gestão do Partido 

Socialista a responsável  pelos factos que constam do relatório da última inspecção realizada e 

que estão em Tribunal. Outros o serão, talvez.------------------------------------------------------------ 

----------2 – LIMPEZA  DE RIBEIRAS-------------------------------------------------------------------

----------Todas as Câmaras do País, ou pelo menos a maior parte subscreveram protocolos de 

cooperação com o Governo em matéria de limpeza de ribeiras. Só no Governo Civil de Beja no 

dia em Odemira o fez, estiveram mais de 40 Câmaras. Irònicamente, muitas delas da CDU, do 

Baixo e Alto Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------

------Quanto à verba.------------------------------------------------------------------------------------------

------O valor de 32.550.000$00 foi objecto do 1º. Protocolo assinado e financiado a 100%. Há 

um 2º. Protocolo financiado a 75% de que a CDU se esqueceu. Mas a grande verdade é que a 

diferença entre os 53.069.730$00 e os 32.550.000$00, resultam de apoios em equipamento 

alugado que a Câmara deu em diversas ribeiras, e a diversas juntas de freguesia, entre as quais 

algumas da CDU. Não o tivessemos feito e hoje estaríamos a ser acusados de ser insensíveis 

por não termos feito o que fizemos. Mas a nosso ver, fizemos o que tinha de ser feito já que o 

ajudar as freguesias e as populações, justificaram o esforço.-------------------------------------------

----------3 – EXECUÇÃO DE OBRAS VINDAS DA GESTÃO CDU--------------------------------

----------É a confusão completa por parte da CDU. Num lado acusa-nos de não ter feito nada e 

de ter parado obras, noutro acusa-nos de ter feito andar as que deixou a meio ou por fazer.------- 

----------A grande verdade é que as obras iniciadas foram na generalidade continuadas, já que 

não fazia qualquer sentido parar as obras, só porque o Partido Socialista tinha ganho as 

eleições, o que ainda não passou à CDU. Se calhar e conforme se pode entender da sua 

declaração de voto, faria mais sentido para a CDU; pôr  uma placa nas obras dizendo “que esta 

obra foi parada porque a CDU a iniciou e agora vieram os socialistas que não fazem obras 

iniciadas pelos comunistas”. Será isto?--------------------------------------------------------------------
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----------4 – OBRAS NOVAS-------------------------------------------------------------------------------

----------A CDU continua cega. De facto não ver o que de novo se fez no ano de 1998, quer em 

Odemira sede do Concelho, quer em TODAS  as freguesias é não ter visão. Não por não ver, 

mas por pura má fé política.---------------------------------------------------------------------------------

----------Os bairros Sociais pavimentados não são  Obra Nova?----------------------------------------

----------Como o embelezamento da zona das Escolas?--------------------------------------------------

----------Como na Vila de Odemira, como os calcetamentos, como as redes de Águas e Esgotos. 

----------E nos projectos, o que se fez. Praticamente tudo porque quando chegámos à Câmara a 

carteira de projectos  era zero.------------------------------------------------------------------------------- 

----------E escamoteia a CDU os 1580 Km de caminhos vicinais e rurais reparados, alguns 

quase integralmente e outros que há mais de 10 anos não viam saibro nem máquina.--------------

----------Isto num ano? Não é sequer cegueira, é má fé!-------------------------------------------------

----------Dizem que suspendemos obras? Pudera!--------------------------------------------------------

----------Pergunte-se no Departamento Técnico porquê e ver-se-à a excelência dos projectos! E 

os acordos para passarem as tubagens com os particulares. O caso do Castelão é um caso 

exemplar de faltas de cuidado da CDU!-------------------------------------------------------------------

----------E o Campo Redondo? Onde estava o projecto da Estação de Tratamento? Em lado 

nenhum claro, já que o Partido Socialista que o está a fazer.-------------------------------------------

----------Fala a CDU no lançamento dos concursos das povoações de Fataca, Malavado, 

Cavaleiro, Azenha do Mar, Baiona e S. Miguel e da qualidade de água em Zambujeira do Mar e 

S. Teotónio.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------É ver onde andavam os projectos dessas obras!------------------------------------------------

----------Nem um só existia por completo em 1998 quando chegámos à Câmara. É ver as datas 

que estão nos projectos que foram feitos pelo Gabinete de Apoio Técnico em Grândola.----------

----------Todos de 1998, com o Presidente da Câmara a insistir todo o ano para que fossem 
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feitos. Se não havia projectos tem  a CDU uma varinha mágica que abra concursos? Ou   tratar- 

-se-à de manobra para levar os Socialistas a uma ilegalidade?-----------------------------------------

----------Fala ainda do Caminho Municipal 1187 de Vale Touriz à Corte Sevilha. Veja-se quem 

iniciou o processo, quem corrigiu o projecto, quem lançou o concurso e ver-se que mais uma 

vez foram  os Socialistas a resolver.------------------------------------------------------------------------

----------Aliás, será legítimo perguntar porque está a estrada por fazer há anos e só agora vai ter 

o desejado pavimento.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Pergunte-se à população quantos anos esperou. Só isso!--------------------------------------

----------Falam ainda dos Alagoachos e de estarem 100.000 contos na conta própria daquele 

Bairro. Bom isso é um tiro no pé, já que a mesma conta já chegou a ter mais de 300.000 contos 

e com ausência de obras. Os moradores ainda hoje falam disso.---------------------------------------

----------As obras estão em curso e quando tiverem o seu final o dinheiro não será certamente 

esse, porque foi aplicado, com o cumprimento dos compromissos assumidos, imagine-se pela 

CDU que agora critica o que fez.---------------------------------------------------------------------------

----------Nas electrificações nem valia a pena falar, tal a injustiça que a CDU comete 

relativamente aos eleitos Socialistas na Câmara.---------------------------------------------------------

----------A CDU nunca teve a coragem de gastar dinheiro no passado mandato em 

electrificação.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Tinha em seu poder na Câmara projectos vários, alguns de 1989 e de antes que nunca 

executou.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Foi no final do ano passado que os Socialistas resolveram avançar, quer pela SLE/EDP 

quer por concursos públicos em fase de abertura, com um valor de 160.000 contos para 1999, 

sendo certo que algumas obras já estão em execução.---------------------------------------------------

-----------Não há de facto qualquer razão para nos acusar já que estamos a fazer o que eles no 

passado mandato jamais fizeram. Investir em electrificações para bem das populações.-----------
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----------Vejam-se ainda as escolas primárias. Todas elas tem sofrido obras de reparação, de 

pavimentação das salas, de reparação de caixilharias e de electricidade, telhados etc. Vão 

mesmo ter telefone já no presente ano. Vem a CDU falar das escolas que ano após ano deixou 

degradar  inacreditavelmente? Pergunte-se aos Presidentes de Junta, todos, aos professores se 

nos últimos anos  tiveram o apoio que hoje lhes é dado?  É só perguntar.----------------------------

----------Quanto  a Faceco, a CDU para além de adiar indefenidamente o alargamento e 

modernizar o funcionamento da feira ( o que os Socialistas fizeram em 1998), hoje critica o que 

apoiou.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O dinheiro de funcionamento é para funcionamento. Não para as obras! Os 25.000 

contos não são obras, mas a  compra o 3º. Pavilhão na zona nova da  Feira, adquirido à Caixa 

de Crédito Agrícola que o construiu  com o voto da CDU. As obras feitas, são as que 

constavam no plano de Actividades e Orçamento, feitos pela CDU em Dezembro de 1997, para 

o ano de 1998 e que os Socialistas cumpriram.  ERA o Orçamento e o Plano da CDU, que 

agora nos critica porque fizemos obras.--------------------------------------------------------------------

----------Nem vamos comentar os palcos e a segurança da FACECO porque os resultados falam 

por si; mas já agora não consta que a CDU não estivesse na zona nova da Feira, nem que não 

tivesse assistido aos espectáculos. É paradigmático que apenas se critica porque foram os 

Socialistas a realizar.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Sempre valerá no entanto a pena dizer, que na opinião da CDU é melhor levar mais de 

um mês a montar palcos, atrasando tudo o resto, do que alugar um palco e os restantes 

trabalhos prosseguirem! Opiniões...------------------------------------------------------------------------

----------5 – PROTECÇÃO CIVIL--------------------------------------------------------------------------

----------Este é talvez o aspecto mais doloroso da declaração de voto. Pela injustiça do que se 

afirma, pela insensibilidade face aos problemas das pessoas, pelo completo desprezo de quem 

planeou, escreveu, projectou, trabalhou de dia e de noite para que as pessoas hoje estivessem 
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um pouco melhor.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Mas, quer na Câmara, técnicos e funcionários e eleitos, quer lá fora onde hoje há 

fontes, pontões, aquedutos e caminhos reparados na totalidade, .--------------------------------------

----------Sabe-se que valeu a pena, que o trabalho de todos, (excepto da CDU que nada fez e 

agora como sempre durante o processo criticou), foi apreciado reconhecido e que as pessoas 

sentem isso. E melhor, dizem que nunca foram tratadas assim, com consideração e atenção por 

parte da Câmara e Juntas.------------------------------------------------------------------------------------

----------A CDU, maldosamente tenta criar dificuldades ao excelente relacionamento entre o 

Presidente da câmara, restantes eleitos Socialistas na Câmara, técnicos e funcionários, e as 

Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------E tenta-o agarrando nos números que lhe foram facultados, de resto como requereu e 

que o Presidente da Câmara atendeu.----------------------------------------------------------------------

----------Diz que nas Juntas umas são filhas e outras enteadas. Mentira!  Pura mentira já que 

aquele documento revela apenas a especificidade dos estragos que cada Junta teve e a sua 

capacidade de realizar obras, reparando, construíndo.---------------------------------------------------

----------E se há Juntas que no seu território gastaram mais dinheiro, o mapa refere pagamento 

de materiais e, sobretudo, pagamentos a terceiros por aluguer de horas/máquina.------------------

----------A verdade das coisas levaria a que a CDU devesse entender que há Juntas onde os 

equipamentos Municipais trabalharam semanas/meses e que tais custos não são indicados no 

mapa por completa impossibilidade de desagregar tal trabalho pelas diversas Juntas.--------------

----------Concretamente, é correcto afirmar que os números do mapa são inversamente 

proporcionais ao trabalho dos meios municipais nas Juntas de Freguesia.----------------------------

----------De resto bastará lembrar à CDU, que em termos de intempéries as reuniões foram 

sempre com as 15 Juntas e todos por igual foi dito o que fazer. Sempre foi assim, por uma 

questão de tratamento igual aos Presidentes e a todos por igual considerar como amigos.---------
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----------Por último e neste aspecto, foram pedidos 297.167.915$00 à Caixa Geral de Depósitos 

porque na data em que o pedido foi feito, relativamente ao empréstimo homologado pelo 

Governo era nessa data o valor da obra realizada. Hoje, seguramente, a Câmara poderá pedir 

mais 200 ou 300 mil contos, pois já há obra para justificar isso.---------------------------------------

----------6 – NOTAS SOLTAS E CONCLUSÃO--------------------------------------------------------

----------Vale a pena lembrar as dificuldades que a CDU desde o início do mandato sempre 

procurou criar à gestão Socialista e tenha-se como base exactamente as Intempéries/97, tratadas 

e bem por nós ao longo de 1998.----------------------------------------------------------------------------

----------a) Processo do empréstimo------------------------------------------------------------------------

------------ - Apregoadas irregularidades e ilegalidades dentro e fora da Câmara, sendo sempre 

contrária ao processo, abstendo-se por falta de legitimidade e de regularidade do processo, 

especialmente ao nível  do Trib.Contas.-------------------------------------------------------------------

---------------Resultado:---------------------------------------------------------------------------------------

------------ - Aprovação na Assembleia Municipal, com votos a favor de todos os Presidentes de 

Junta, e abstenção dos eleitos mais ortodoxos da CDU, cumprindo a disciplina partidária-------- 

------------ - Visto pelo Tribunal de Contas---------------------------------------------------------------- 

------------ - Aprovação do empréstimo, em regime de Conta Corrente (que a CDU pareceu -

esquecer nas suas acusações).------------------------------------------------------------------------------- 

----------b) Ponte de Luzianes--------------------------------------------------------------------------------

------------ - Todas as dúvidas já na parte de adjudicação e do tipo de legislação a invocar.-------

---------------Resultado:---------------------------------------------------------------------------------------

------------ - Aprovação/visto do Tribunal de Contas.----------------------------------------------------

----------c) Edifício da Rua  José Maria  Andrade  em Odemira para realojamento (em parte) dos        

atingidos pelas intempéries.---------------------------------------------------------------------------------

---------- - Um processo que a CDU esteve sempre contra alegando irregularidades processuais, 
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obrigando a um parecer da CCRA, que quando chegou, em nada alterou a posição da 

Coligação, apesar de dar razão aos socialistas.-----------------------------------------------------------

-------------Resultado:-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------ - Processo de concurso aberto e fechado com adjudicação.--------------------------

------------------ - Aprovação  do  Instituto Nacional de Habitação, com financiamento dos fogos         

---------------------para realojamento.-----------------------------------------------------------------------

------------------ -  Visto/Aprovação do Tribunal de Contas.---------------------------------------------

----------Poderíamos apontar dezenas de casos, onde a acção em termos de executivo da CDU, 

foi pura e simplesmente de atrasar processos, criar dificuldades e não raras vezes até contra 

pareceres oficiais  estar contra.------------------------------------------------------------------------------

----------Não nos aflige isso, porque embora em nosso entender a política deva ser feita de outra 

maneira, compreendemos que a vida não é fácil para a CDU, e que os primeiros resultados da 

Gestão Socialista, mostram clareza, pragmatismo, concretização e sobretudo estratégia, o que, 

na verdade são conceitos estranhos à gestão CDU em  Odemira.--------------------------------------

----------Porém, e em nome da verdade das coisas e, da defesa das pessoas que na Câmara e lá 

fora tornaram possível este rasto de esperança havia que protestar, veemente  e desmistificando 

o que a CDU afirma sem razão.-----------------------------------------------------------------------------

----------Assim o fizemos.------------------------------------------------------------------------------------

----------À CDU e finalmente, resta o desgosto e o despeito de ver os Socialistas desenvolver o 

Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------Odemira, 31 de Março de 1999------------------------------------------------------

-----------------------a)  - António Manuel Camilo Coelho-----------------------------------------------

--------Subscrevo    a) -  António Manuel Viana Afonso------------------------------------------------

--------Subscrevo    a) -  Carlos Alberto Silva Oliveira--------------------------------------------------

--------Subscrevo    a) -  José Alberto Candeias Guerreiro----------------------------------------------
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--------31-03.99”.----------------------------------------------------------------------------------------------             

----------Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, nomeadamente:--

-----O senhor Sérgio Martins informou que a Câmara Municipal de Odemira chegava ao final 

do ano de mil novecentos e noventa e oito, com um saldo de tesouraria que rondava os 

trezentos mil contos, e bem assim que se tinha verificado, um aumento nas receitas das contas 

de gerência. Face a esta situação financeira, justificava-se um volume de obras razoável, que 

comportaria o que estava previsto no Plano de Actividades para o ano transacto. Revelou que 

haviam obras atrasadas, outras por iniciar, o que contradizia a disponibilidade financeira do 

município, associado ainda ao facto de terem recorrido a financiamento junto da Caixa Geral de 

Depósitos, a propósito das intempéries.--------------------------------------------------------------------

-----Demonstrou ainda a sua discordância quanto à forma como este relatório era elaborado, 

considerando-o reduzido, em termos de informação, nomeadamente não entendia o porquê  da 

FACECO apenas ter uma linha e meio a descrevê-la, com cerca de cento e trinta e quatro mil 

contos de investimentos. Ainda em relação à FACECO questionou, novamente sobre a 

apresentação das contas referentes ao ano transacto.----------------------------------------------------

-----Por último, em relação ao relatório das intempéries considerou que o mesmo não era 

perceptível.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o relatório era elaborado 

com base num modelo que existia na Câmara Municipal há alguns anos e nunca tinha sido 

posto em causa. Quanto ao empréstimo informou que ele era composto por duas fases, uma 

para as intempéries e outra para apoio ao Plano de Actividades, com limite de utilização.--------

-----Relativamente às despesas com as intempéries, informou que constavam no mapa que tinha 

sido distribuído por todos os membros da Assembleia. A FACECO do ano transato tinha cerca 

de noventa e dois mil contos em Orçamento, para investimentos e funcionamento. Informou 

ainda os presentes que mil novecentos e noventa e oito, tinha sido um ano de recuperação do 
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concelho, uma vez que haviam muitas coisas ainda por fazer. Relativamente às obras paradas, 

informou que isso se tinha verificado porque muitas não tinham projectos, dado que se 

encontravam para elaboração no GAT – Gabinete de Apoio Técnico e inclusivamente já tinham 

sido solicitados os financiamentos.------------------------------------------------------------------------- 

-----Disse ainda que era criticado por não fazer obras, mas não poderia faze-las sem projectos e 

posteriormente era criticado por ter dinheiro e não gastar. Face ao exposto, disse que aceitava 

as criticas que lhe eram feitas, desde que existissem critérios igualitários no tratamento dos 

autarcas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Em relação às intempéries, disse que o mapa apresentado era o resumo do que a 

Assembleia Municipal tinha pedido. Disse também que recentemente tinham sido distribuídas 

verbas por aqueles que não tinham ainda sido contemplados e tinham apresentado prejuízos. 

Essa verba era proveniente de uma conta “solidariedade intempéries de Novembro de mil 

novecentos e noventa e sete”, gerida pelo Presidente da Câmara Municipal.------------------------

-----Por último, informou que se analisassem os documentos em causa e os dos anos anteriores, 

verificariam que a evolução tinha-se mantido, pelo que considerava que a gestão da Câmara 

Municipal de Odemira não tinha sido tão má quanto diziam. Revelou também que discordava 

quando existiam dois pesos e duas medidas para classificarem os mesmos documentos.----------

-----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que era a primeira vez que era eleito 

para os órgãos municipais do concelho de Odemira, pelo que apenas teria de responder pelos 

documentos em causa e nunca pelos anteriores.----------------------------------------------------------

-----Considerou ainda que o Relatório de Actividades era um documento político de uma 

autarquia, o qual deveria estar devidamente especificado em algumas questões fundamentais, 

porém o que estava a ser analisado era demasiado exíguo em termos de informação.--------------

-----Quanto aos projectos, informou que reconhecia as dificuldades de uma autarquia em 

executar obras sem os projectos. No entanto, revelou que a Câmara Municipal tinha igualmente 
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poderes para no caso de existirem atrasos nas entregas dos projectos, se estivessem em causa 

obras de extrema importância para o concelho, poderiam encomendá-los a outras entidades, não 

se esgotando no GAT – Gabinete de Apoio Técnico, toda a capacidade dos projectos.------------

-----Por último, considerou que em mil novecentos e noventa e oito, a autarquia tinha disposto 

de meios financeiros, quanto baste, para poder justificar um melhor grau de execução de obra.--

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que o que não se tinha feito em 

dois anos, tinha-se feito em seis meses. Informou ainda que a Câmara Municipal pagava uma 

verba trimestral ao GAT – Gabinete de Apoio Técnico de Castro Verde, porem registavam-se 

muitos atrasos nos projectos, apesar de ter feito o possível para ultrapassar esse problema.------- 

Interveio o senhor Amâncio Piedade que fez a seguinte declaração: “Aquando da aprovação 

destes documentos na Câmara Municipal de Odemira, a Coligação Democrática Unitária 

manifestou preocupação pelo bem estar de vida da população do concelho de Odemira, 

criticando o Partido Socialista por não ter feito nada. Eu contesto isto, porque tenho assuntos 

pessoais que a Coligação Democrática Unitária é que não fez nada pelo bem estar da 

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

-----Senhor Presidente da Câmara, admiro o relacionamento que tem com os senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia e é isso que dói a alguns senhores da Coligação 

Democrática Unitária. Faço votos para que continue um bom trabalho e não ligue a 

provocações, porque mal de nós se a Coligação Democrática Unitária estivesse contente com o 

nosso trabalho.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Registou-se a intervenção do senhor do senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara 

Municipal de Odemira, eleito pela Coligação Democrática Unitária que pediu a palavra para 

defender a sua honra, conforme estava expresso na Lei.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que enquanto Vereador, 

para se pronunciar na Assembleia Municipal tinha de ter autorização do senhor Presidente da 
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Câmara Municipal. Disse também que daria a palavra no Período de Intervenção Aberto ao 

Público para evitar mais discórdia na sessão.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que disse o seguinte: “Eu estou com o senhor 

Presidente da Assembleia quando entendeu dar a palavra ao senhor Vereador Cláudio 

Percheiro. Deixemos de parte as questões políticas, porque em meu entender nós já demos, 

nesta Assembleia Municipal, a palavra a muito boa gente que nem sequer era um Vereador, 

portanto haja um pouco de respeito e também consideração. Já disse isto no anterior mandato, 

com um Vereador do Partido Socialista. Peço que ponham a mão na consciência, porque a 

pessoa em causa é um Vereador e foi o anterior Presidente da Câmara Municipal de Odemira e 

independentemente de toda a confrontação política que possa haver, primeiro merece respeito a 

pessoa. Se o senhor se sente ofendido tem o direito de resposta”.-------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referindo-se ao mapa das despesas com as 

intempéries, referiu que era notório o desequilibro no tratamento das Juntas de Freguesias em 

termos de investimento. Disse ainda que discordava que as Juntas de Freguesia mais afectadas 

pelas intempéries, tivessem menos investimentos.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que considerou que os documentos reflectiam o 

trabalho do executivo camarário que trabalhou com base num orçamento que não era seu. 

Considerou ainda que a Conta de Gerência era equilibrada e reflectia o esforço que o executivo 

camarário tinha feito. A capacidade de execução tinha sido grande, inclusivamente tinha sido 

das mais elevadas dos últimos anos, nomeadamente em termos de saneamento básico do 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Recordou também se  anteriormente quando o tratamento das Juntas de Freguesia era 

discriminatório, se haveria tantos investimentos em saneamento básico como tinha existido em 

Bicos. Por último, discordou com a Declaração de Voto apresentada pelos Vereadores eleitos 

pelo Coligação Democrática Unitária, no que se refere à questão do Ministério do Ambiente e a  
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determinadas obras de recuperação das ribeiras, em face das intempéries de Novembro de mil 

novecentos e noventa e sete. Sobre este assunto informou que o Ministério do Ambiente tinha 

um programa nacional em conjunto com as autarquias para recuperação de linhas de água, no 

qual substituía as autarquias nas zonas urbanas e aos particulares, quando proprietários de 

terrenos confiantes com as mesmas. A contribuição da Câmara Municipal era apenas na ordem 

dos vinte e cinco por cento.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

informou que concordava inteiramente com os presentes documentos e acrescentou que 

anteriormente havia discriminação para com as Juntas de Freguesia.---------------------------------

----------Interveio a senhora Maria Manuela Guerreiro que discordou quando tinha sido referido 

que as escolas estavam por reparar, uma vez que a grande maioria estava reparada e com 

material didáctico e redes telefónicas.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referiu que não concordava que fizessem 

protocolos para limpeza de ribeiras a particulares e ficassem obras públicas por fazer.------------

----------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins que questionou o porquê de se chegar ao 

final do ano com um saldo da conta de execução orçamental com cerca de duzentos e noventa e 

um mil contos, pois discordava que um concelho tão carenciado como o de Odemira, não fosse 

utilizada todas a capacidade de investimento.-------------------------------------------------------------

-----Por último, propôs que o mapa das intempéries fosse submetido para apreciação na 

próxima sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação dos documentos em causa, 

tendo-se obtido o seguinte resultado:-----------------------------------------------------------------------

-----A) RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO: Foi aprovado por maioria, 

correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto 
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a favor do membro independente, nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam 

presentes vinte e nove membros da Assembleia.---------------------------------------------------------

-----B) CONTA DE GERÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA O ANO 

DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO: Foi aprovado por maioria, correspondendo a 

dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto a favor do 

membro independente, nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma 

abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte 

e nove membros da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que apresentou a Declaração de Voto que 

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

----------------“CONTAS DE GERÊNCIA E RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 1998------------ 

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

----------Da apreciação e análise dos documentos apresentados pela Câmara Municipal relativo 

às Contas de Gerência e ao Relatório de Actividades do ano de 1998, a CDU justifica o seu 

voto de reprovação dos referidos documentos pelas seguintes razões:--------------------------------

----------1º- Excessivo atraso no início e mesmo adiamento de obras importantes em 

infraestruturas básicas de que o nosso Concelho è carenciado, nomeadamente no saneamento 

básico, a várias povoações da faixa litoral (Fataca, Malavado, Cavaleiro, Brejão, Azenha do 

Mar, Baiona, S. Miguel), electrificações (de Vale Figueira, Flor dos Montes, Monte Paris, 

Monte dos Medos, Várzea dos Porcos, Besteiros, Malhadil/ Monte da Estrada, Gavião, João 

Martins, Vale Fontes, Eirinhas/ Cumeada, Portela do Vale Negro, Carapeto -Vale Bejinha), 

viação rural, grandes reparações de escolas, construção de Jardim Infância, etc...------------------
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----------2º - È inadmissível e inaceitável politicamente que face a tantas carências deste 

concelho e apesar do aumento das receitas camarárias (FEF e Impostos directos), se transite 

com um saldo de Tesouraria de quase 300.000 contos.--------------------------------------------------

----------Com tamanho saldo, hoje, pode-se questionar o porquê do recurso ao crédito para as 

obras das intempéries que com tanta azáfama e precipitação foram pedidos a esta Assembleia 

Municipal. Sabendo-se que a actual gestão camarária dá-se ao luxo de ter cerca de 430.000 mil 

contos de depósitos a prazo o que todo em todo é reprovável.-----------------------------------------

----------Um Concelho como o nosso tão carenciado com uma Câmara rica, numa gestão que se 

diz Socialista, é no mínimo risível.-------------------------------------------------------------------------

----------3º - É lamentável que, após várias solicitações de eleitos da CDU, não conste neste 

Relatório uma referência mais extensa e explícita sobre as verbas gastas nas reparações dos 

estragos materiais provocados pelas intempéries, resumindo-se apenas a um alinhamento de 

parcelas em meia página de A4 do referido Relatório de Gerência.-----------------------------------

----------No mínimo trata-se de um desrespeito para com esta Assembleia Municipal.-------------

----------4º - Não se compreende, muito menos se aceita, que dos 134.000 contos gastos na 

realização da FACECO 98, mereça da parte do executivo socialista e em particular do seu 

Presidente, apenas uma linha e meia nas referências a essas despesas tomando em atenção a 

relevância desse evento no panorama sócio-económico deste nosso Concelho.---------------------

--------------------------------------OS ELEITOS DA C.D.U.----------------------------------------------

------------------------------------Odemira,  30 de Abril de 1999”----------------------------------------- 

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

Salvador, que apresentou o Protesto que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------- 

----------------------------------------------“PROTESTO----------------------------------------------------

----------Depois de ter assistido ao desnorte das intervenções dos Senhores Deputados da CDU, 
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sinto-me na obrigação, como Presidente duma Junta de Freguesia e membro desta Assembleia 

fazer algumas considerações:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------1 - O Senhor Presidente da Câmara Municipal, em reunião com todos os Senhores 

Presidentes de Junta, disse:---------------------------------------------------------------------------------- 

-----“Senhores Presidentes quem tiver caminhos para reparar, faça o favor de os reparar e 

enviem as facturas para a Câmara que esta procede ao seu pagamento”.----------------------------- 

------Face a esta informação, a Junta de Freguesia de Salvador iniciou o processo com a 

reparação de caminhos destruídos pelas intempéries ocorridas no ano de 1997.--------------------- 

----------2 - É natural que esta Junta de Freguesia, até pela sua extensão, tivesse gasto na 

reparação dos mesmos a importância de 32 000 contos.------------------------------------------------ 

----------3 - Ainda bem que os gastou porque é sinal que se trabalhou. Esse trabalho efectuou-se 

sem olhar a cores políticas.----------------------------------------------------------------------------------

----------4 - Pelas intervenções dos membros e de alguns responsáveis locais da CDU é natural 

que se esta ainda estivesse na Câmara, pelos vistos, a maior parte dos caminhos ainda estaria 

por reparar, dado que para a CDU, quanto pior se encontrassem melhores resultados políticos 

recolhiam porque podiam, como sempre, apontar o dedo ao Governo para a não reparação dos 

mesmos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------5 - De facto, a CDU, sempre esteve, desde o primeiro momento, contra a reparação dos 

caminhos, veja-se o problema suscitado com o empréstimo e as atoardas levantadas 

constantemente à cerca dos Autarcas ligados ao Partido Socialista.----------------------------------- 

----------6 - Descansem aqueles que dizem mal por dizer, que haverá alguém, como nas últimas 

eleições Autárquicas aconteceu, que fará o seu julgamento.-------------------------------------------- 

----------7 - De facto o jornal da CDU é um exemplo flagrante do que aqui se apresenta. Sem 

despudor, diz mal por dizer, mentindo descaradamente e enganando, como sempre soube fazer, 

o eleitor menos esclarecido.--------------------------------------------------------------------------------- 
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----------8 - Senhores Deputados da CDU. Só não vê quem é “vesgo” porque a obra vai estando 

à vista e inclusivamente têm sido efectuadas obras, ou estão em curso algumas que há muitos 

anos eram prometidas pela CDU.--------------------------------------------------------------------------- 

----------9 - Estamos certos que nos encontramos no bom caminho e que o nosso concelho 

dentro em breve será diferente, para melhor, do que aquele que nos foi deixado pela anterior 

Câmara CDU.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------10 - Para terminar, só mais uma achega:---------------------------------------------------------

-----Em termos de democracia não aceitamos lições da CDU, bem pelo contrário. Doa a que 

doer, custe o que custar, mas o que é um facto é que todos os Senhores Presidentes das Juntas 

de Freguesia do nosso concelho são tratadas em pé de igualdade.-------------------------------------

------------------------------------Odemira,30 de Abril de 1999------------------------------------------- 

----------------------------------Humberto Inácio da Encarnação”----------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 

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

----------Ponto dois: PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: Ao dar-se 

início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a 

razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------- 

----------“PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:- Procedeu-se à apreciação da 

Primeira Revisão ao Plano de Actividades para o ano de 1999, nos termos do artigo 4º. do 

Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de Julho.--------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, procedeu-se à apreciação da Primeira Revisão ao Orçamento para o ano 

de 1999, nos termos do artigo  31º. do diploma acima referido, que apresentava os seguintes 

valores:- RECEITA – Saldo do ano anterior – 291.886.714$00 (DUZENTOS E NOVENTA E 
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UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CATORZE 

ESCUDOS);-  DESPESA – Reforços e inscrições:- 291.886.714$00 (DUZENTOS E 

NOVENTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E 

CATORZE ESCUDOS);- Total da Primeira Revisão:- 291.886.714$00 (DUZENTOS E 

NOVENTA E UM MILHÕES, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E 

CATORZE ESCUDOS).-------------------------------------------------------------------------------------

----------Depois de analisados os referidos documentos, que ficam arquivados no maço de 

documentos  respeitantes à presente acta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria,  aprová- 

-los, em cumprimento do disposto na alínea a), do nº.3, do artigo 51º., do Decreto-Lei 

nº.100/84, de 29 de Março, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 12 de 

Junho, com quatro votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e dois votos contra dos 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária.-------------------------------------------------------------

----------A aprovação dos referidos documentos vai ser proposta à Assembleia Municipal, de 

acordo com o preceituado na alínea b) do nº.2, do artigo 39º. do Decreto-Lei  nº.100/84, de 29 

de Março,  na  nova redacção que lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 12 de Junho.------------------

----------Os Senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentaram a 

declaração de voto, que a seguir se transcreve:----------------------------------------------------------- 

----------CDU – Coligação Democrática Unitária PCP-PEV--------------------------------------------

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

----------Mais uma vez a maioria do Partido Socialista na Câmara, ao apresentar a 1ª. Revisão 

do Plano de Actividades  e Orçamento para o ano de 1999, não sabe o que diz e o que faz.-------

----------No relatório das Contas de Gerência o Senhor Presidente da Câmara, justifica que o 

saldo da gerência existente em 31 de Dezembro de 1998 no valor de 291.887 contos, “104.185 

contos são dos habitantes dos Alagoachos, os quais destinam-se às obras de urbanização 

daquele Bairro”, mas na revisão orçamental que nos apresenta esquece-se totalmente dos 
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104.185 contos.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O Senhor Presidente da Câmara e a maioria Socialista, justificou no relatório ao 

Executivo Municipal e aos Membros da Assembleia Municipal as razões do saldo em 31 de 

Dezembro de 1998, mas na prática agora demonstrada, contradiz o relatório, fez afirmações 

pouco credíveis e desrespeita moradores e proprietários do Bairro dos Alagoachos.---------------

----------Pelas razões de falta de respeito com todos os eleitos e moradores dos Alagoachos e 

porque não concordamos com atitudes, que consideramos pouco dignas, votamos contra a 1ª. 

Revisão  do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 1999.----------------------------------

-------------------------Odemira, 7 de Abril de 1999-------------------------------------------------------

------------------------------Os eleitos da C.D.U.------------------------------------------------------------

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

----------Seguidamente,  foi apresentado pelo Senhor Presidente e subscrito pelos Senhores 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, o “Protesto” que abaixo se transcreve:-----------------

--------------------------------------------------“PROTESTO------------------------------------------------

----------A Coligação Democrática Unitária, face à apreciação e votação da 1ª. Revisão ao 

Orçamento e Plano de Actividades para 1999, voltou a votar contra, com a desculpa 

esfarrapada da verba ainda existente  relativa ao Loteamento dos Alagoachos.---------------------

----------É pena que a CDU tenha a memória curta e não olhe para trás para a sua gestão do 

processo e da inacreditável realidade que só a si é devida.----------------------------------------------

----------As obras começaram tarde e a más horas, e antes de começarem, a CDU teve a conta 

bancária relativa ao empreendimento recheada de centenas de milhares de contos, que os 

moradores pagaram à espera de ver obras.----------------------------------------------------------------

----------Estas como se viu só muito tempo depois começaram.----------------------------------------

----------Atirar para cima do Partido Socialista a responsabilidade de ter “dinheiro em caixa” 

quando as obras estão em execução, obras essas que a CDU iniciou e que o Partido Socialista 
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vai concluir de acordo com os desejos e compromissos com os residentes e Comissão 

respectiva, é pura demagogia e leva a pensar que a posição da CDU é premeditada e que apenas 

arranjou uma desculpa para votar contra. Pura politiquice e ainda por cima rasteira.---------------

----------Para mais, a  consciência pesada da CDU neste e noutros processos, leva a 

frequentemente se atire ao Presidente e aos outros eleitos socialistas invocando transparência, 

dignidade e honestidade política dos seus actos.---------------------------------------------------------

----------A população é o melhor juíz e se não houvesse motivos para mudar de orientação no 

Concelho, não teria dado a vitória do Partido Socialista. Fê-lo e é isso que ainda hoje dói à 

CDU.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não vale a pena questionar mais a CDU porque toma determinadas posições, sem 

razão nenhuma, porque já todos percebemos que estão contra por estar e que todas, mas todas 

as suas posições, têm como único fim não o ajudar a construir o  concelho, mas sim deitar 

abaixo, minar o que de bom se procura fazer.-------------------------------------------------------------

----------Por tudo isto, o presente protesto à Declaração de Voto da CDU.---------------------------

------------------------------Odemira, 99.04.07--------------------------------------------------------------

-------------------------a) - António Manuel Camilo Coelho---------------------------------------------- 

----------Subscrevo   a)  - António Manuel Viana Afonso----------------------------------------------- 

----------Subscrevo   a)  - Carlos Alberto Silva Oliveira-------------------------------------------------

----------Subscrevo   a)  -  José Alberto Candeias Guerreiro-------------------------------------------- 

----------99.04.07.”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou o porquê de não vir especificado a 

verba dos moradores dos Alagoachos.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, a conta dos Alagoachos, 

era da Câmara Municipal e como tal estava no conjunto das obras. Informou ainda que em mil 

novecentos e noventa e cinco, a referida conta continha uma verba de trezentos mil contos que 
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se manteve parada durante dois anos, altura em que foi feita a consignação da obra. Assim que 

a mesma teve início, a verba começou a desaparecer.---------------------------------------------------

-----Por último, disse que a obra dos Alagoachos estava em fase de conclusão, porém existiam 

deficiências, nomeadamente a nível de contadores de água. Informou que pretendiam 

reformular os ramais de água com a verba que tinha restado.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que se tratava de uma revisão orçamental 

e a verba dos Alagoachos transitava de uma rubrica para reforçar outra. Face ao exposto, 

questionou como era possível tecnicamente essa transição.--------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o presente documento era 

elaborado pela Secção de Contabilidade da Câmara Municipal, pelo que partia do pressuposto 

que estava bem feito, porém iria saber junto da citada secção.-----------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que relativamente à segunda página do orçamento, 

questionou sobre a verba de vinte e cinco mil contos para “pessoal contratado a termo certo”.---

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham alterado o quadro a 

nível de técnicos médios e superiores, dado que tinham entrado alguns contratados e existiam 

pessoas paradas nas carreiras.-------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um 

voto a favor do membro independente, oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia.--------------------------- 

----------Ponto Três: PROJECTO DE REGULAMENTO DE INVENTÁRIO E CADASTRO 

DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da apresentação da 
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proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“INVENTÁRIO E  CADASTRO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL – APROVAÇÃO 

DE REGULAMENTO:- Foi presente, o projecto  de Regulamento de Inventário e Cadastro do 

Património Municipal  que fora  distribuído na reunião de 99/03/03.--------------------------------- 

----------Depois de devidamente apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Regulamento devendo o mesmo ser submetido à apreciação e 

aprovação da Assembleia Municipal, de harmonia com o previsto na alínea a) do nº.2 do 

artº.39º., do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, com a nova redacção dada pela Lei 

nº.18/91, de 12 de Junho.”-----------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual 

foi aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos 

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

Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a 

favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e sete membros da 

Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia 

Municipal, que informou os presentes, que teria de se ausentar da sessão. Ficou assim a Mesa 

da Assembleia composta apenas pelos senhores Presidente da Assembleia e o Segundo 

Secretário.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto quatro: REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

SEGUNRANÇA: Foi presente o Regulamento do Conselho Municipal de Segurança que se 

transcreve na íntegra, para apreciação e deliberação da Assembleia Municipal.--------------------- 

----------“REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA----------------- 

-----------------------------------------------PREÂMBULO------------------------------------------------- 
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----------A Lei nº. 33/98, de 18 Julho, veio criar os Conselhos Municipais de Segurança, 

qualificando-os de entidades de natureza consultiva, de articulação e de cooperação.--------------

----------Para a prossecução dos seus objectivos e para o exercício das suas competências, o 

Conselho Municipal de Segurança deve dispor de um regulamento de funcionamento, onde se 

estabeleçam regras mínimas de organização e de articulação, bem como a respectiva 

composição.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Este regulamento tem natureza provisória, atendendo ao preceituado no nº. 1 do artigo 

6º. da Lei acima citada, devendo ser enviado, após aprovação pela Assembleia Municipal, ao 

Presidente da Câmara Municipal, uma vez que este preside ao Conselho Municipal de 

Segurança.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O Presidente da Câmara Municipal deve convocar os membros do Conselho Municipal 

de Segurança, que reunirá pela primeira vez para emissão de parecer sobre o presente 

regulamento, o qual deverá posteriormente ser enviado à Assembleia Municipal, acompanhado 

do parecer, para discussão e aprovação em definitivo.-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------CAPÍTULO I ------------------------------------------------- 

-----------------------------------------DISPOSIÇÕES GERAIS----------------------------------------- 

--------------------------------------------------Artigo 1º.----------------------------------------------------

---------------------------------------------------Noção-------------------------------------------------------- 

----------O Conselho Municipal de Segurança, adiante designado por Conselho, é uma entidade 

de âmbito municipal, com funções de natureza consultiva, de articulação, informação e 

cooperação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Artigo 2º.--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Objectivos---------------------------------------------------- 

----------Os objectivos a prosseguir pelos Conselhos são os definidos no artigo 3º. da Lei nº. 

33/98, de 18 de Julho.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Constituem objectivos dos conselhos:----------------------------------------------------------- 

----------a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na 

área do município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem;----------------- 

----------b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos 

cidadãos no respectivo município e participar em acções de prevenção;----------------------------- 

----------c) Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social 

do município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------d) Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julgue oportunos 

e directamente relacionados com as questões de segurança e inserção social.----------------------- 

--------------------------------------------------Artigo 3º.---------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Competências-------------------------------------------------- 

----------Compete ao conselho emitir parecer sobre as seguintes matérias:--------------------------- 

----------a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município;--------------------------- 

----------b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança 

no município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município;-------------- 

----------d) Os resultados da actividade municipal de protecção civil e de combate a incêndios;-- 

----------e) Às condições materiais e os meios humanos empregues nas actividades sociais de 

apoio aos tempo livres, particularmente dos jovens em idade escolar;-------------------------------- 

----------f) A situação sócio- económica municipal;------------------------------------------------------ 

----------g) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e análise da incidência social do tráfico de droga;-------------------------------- 

----------h) O levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se 

revelem de maior potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.--------------- 

--------------------------------------------CAPÍTULO II ---------------------------------------------------- 
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-----------------------------ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO -------------------------------- 

-----------------------------------------------SECÇÃO I----------------------------------------------------- 

--------------------------------DA COMPOSIÇÃO E PRESIDÊNCIA -------------------------------- 

------------------------------------------------Artigo 4º.------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------Composição------------------------------------------------------ 

----------Integram o Conselho:-------------------------------------------------------------------------------

----------a) O Presidente da Câmara Municipal;---------------------------------------------------------- 

----------b)O Vereador do pelouro (só no caso de não ser o Presidente a exercê-lo directamente); 

----------c) O Presidente da Assembleia Municipal;------------------------------------------------------ 

----------d) Os Presidentes das seguintes Juntas de Freguesia: Vila Nova de Milfontes, Santa 

Maria, Salvador, São Teotónio, Zambujeira do Mar, São Luís e Santa Clara-a-Velha;------------- 

----------e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Odemira;----------------------- 

----------f) O Comandante da Guarda Nacional Republicana e/ ou o Comandante da Polícia de 

Segurança Pública;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------g) O (s) Comandante (s) das Corporações de Bombeiros de Odemira;---------------------- 

----------h) Um representante do Projecto VIDA;--------------------------------------------------------- 

----------i) Os responsáveis pelos seguintes organismos de assistência social com intervenção na 

área do município: Comissão Local de Acompanhamento (rendimento mínimo garantido), 

Santa Casa da Misericórdia, Centro de Saúde de Odemira e Segurança Social;--------------------- 

----------j) Os responsáveis das seguintes associações económicas, patronais e sindicais: 

Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, NERBE – Núcleo de Empresarial da 

Região de Beja, CGTP e UGT;----------------------------------------------------------------------------- 

----------k) Os seguintes cidadãos de reconhecida idoneidade: Delegado Escolar, Presidente dos 

Conselhos Directivos das Escolas C+S, Escola Profissional, Colégio Nossa Senhora da Graça, 

dois representantes das Comissões de Moradores ou Associações de Moradores do Concelho 
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(preferencialmente um do litoral e outro do interior), um representante de cada força  política e 

ou grupo de cidadãos eleitores representados na Assembleia Municipal e dois representantes 

das Associações e Colectividades Culturais e Desportivas a serem eleitos entre eles.-------------- 

------------------------------------------------Artigo 5º.------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------Presidência------------------------------------------------------ 

----------1. O Conselho é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal;--------------------------- 

----------2. Compete ao Presidente abrir e encerrar as reuniões e dirigir os respectivos trabalhos, 

podendo ainda suspendê-las ou encerrá-las antecipadamente, quando circunstâncias 

excepcionais o justifiquem;---------------------------------------------------------------------------------- 

-----------3. O Presidente é coadjuvado no exercício das funções por dois secretários, 

designados de entre os membros do Conselho;----------------------------------------------------------- 

----------4. O Presidente é substituído nas suas faltas ou impedimentos por um dos membros do 

Conselho por ele designado.---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------Artigo 6º.------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------Direito dos membros----------------------------------------------- 

----------1. Todos os membros do Conselho Municipal têm direito a participar nas respectivas 

reuniões, a usar da palavra, por ordem de inscrição, não podendo cada intervenção exceder 10 

minutos quando se tratar de uma exposição ou 2 minutos quando se tratar de uma interpolação 

à mesa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Para efeitos de participação nas reuniões do Conselho Municipal de Segurança, são 

os membros considerados abrangidos pelo disposto no nº 4 do artigo 2º. As Lei Nº 29/87 

(Estatutos dos Eleitos Locais).------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------SECÇÃO II --------------------------------------------------- 

--------------------------------------------DAS REUNIÕES------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------Artigo 7º.---------------------------------------------------- 
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-----------------------------------Periodicidade e local das reuniões------------------------------------- 

----------1. O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre.--------------------------------- 

----------2. As reuniões realizam-se no edifício sede do Município ou, por decisão do 

Presidente, em qualquer outro local do território municipal.------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Artigo 8º.----------------------------------------------------- 

--------------------------------------Convocação das reuniões--------------------------------------------- 

----------1. As reuniões são convocadas pelo Presidente, com a antecedência mínima de quinze 

dias, constando da respectiva convocatória o dia e hora em que esta se realizará.------------------- 

----------2. Em caso de alteração do local da reunião, deve o Presidente, na convocatória, indicar 

o novo local.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------Artigo 9º.----------------------------------------------------- 

-----------------------------------------Reuniões extraordinárias----------------------------------------- 

----------1. As reuniões extraordinárias terão lugar mediante convocação escrita do Presidente, 

por sua iniciativa ou a requerimento de pelo menos um terço dos seus membros, devendo neste 

caso o respectivo requerimento conter a indicação do assunto que se deseja ver tratado.---------- 

----------2. As reuniões extraordinárias poderão ainda ser convocadas a requerimento da 

Assembleia Municipal ou da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------- 

----------3. A convocatória da reunião deve ser feita para um dos quinze dias seguintes à 

apresentação do pedido, mas sempre com a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da 

reunião extraordinária.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------4. Da convocatória devem constar, de forma expressa e especificada, os assuntos a 

tratar na reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Artigo 10º.-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------Ordem do Dia------------------------------------------------ 

----------1. Cada reunião terá uma “Ordem do Dia” estabelecida pelo Presidente.------------------- 
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----------2. O Presidente deve incluir na Ordem do Dia os assuntos que para esse fim lhe forem 

indicados por qualquer membro do Conselho, desde que se incluam na respectiva competência 

e o pedido seja apresentado por escrito com a antecedência mínima de cinco dias sobre a data 

de convocação da reunião.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------3. A Ordem do Dia deve ser entregue a todos os membros do Conselho com a 

antecedência de, pelo menos, oito dias sobre a data da reunião.--------------------------------------- 

----------4. Em cada reunião ordinária haverá um período de “Antes da Ordem do Dia”, que não 

poderá exceder sessenta minutos, para discussão e análise de quaisquer assuntos não incluídos 

na Ordem do Dia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artigo 11º.------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Quorum---------------------------------------------------- 

----------1. O Conselho funciona com a presença da maioria dos seus membros.-------------------- 

----------2. Passados trinta minutos sem que haja quorum de funcionamento, o Presidente dará a 

reunião como encerrada, fixando desde logo dia, hora e local para nova reunião.------------------- 

----------3. No caso previsto na parte final do número anterior, o Conselho funciona desde que 

esteja presente um terço dos seus membros.-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------SECÇÃO III ------------------------------------------------- 

---------------------------------------------DOS PARECERES--------------------------------------------- 

--------------------------------------------------Artigo 12º.--------------------------------------------------- 

-----------------------------------------Elaboração dos pareceres----------------------------------------- 

----------1. Os pareceres são elaborados por um membro do Conselho, designado pelo 

Presidente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------2. Sempre que a matéria em causa o justifique, poderão ser constituídos grupos de 

trabalho, que terão por objectivo a apresentação de um projecto de parecer.------------------------- 

----------------------------------------------Artigo 13º.------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------Aprovação de Pareceres-------------------------------------------- 

----------1. Os projectos de parecer são apresentados aos membros do Conselho com, pelo 

menos, oito dias de antecedência da data agendada para o seu debate e aprovação.---------------- 

----------2. Os pareceres são votados, considerando-se aprovados quando reunam o voto 

favorável da maioria dos membros presentes na reunião.----------------------------------------------- 

----------3. Quando um parecer for aprovado com votos contra, os membros discordantes podem 

requerer que conste do respectivo parecer a sua declaração de voto.---------------------------------- 

--------------------------------------------------Artigo 14º.--------------------------------------------------- 

------------------------------Periodicidade e conhecimento dos pareceres---------------------------- 

----------1. Os pareceres a emitir pelo Conselho têm periodicidade anual, podendo ser 

reapreciados.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Os pareceres aprovados pelo Conselho são remetidos pelo Presidente, para a Câmara 

Municipal, para a Assembleia Municipal, com conhecimento às autoridades de segurança com 

competência no território do município.-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------SECÇÃO IV------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------DAS ACTAS------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Artigo 15º.-------------------------------------------------- 

---------------------------------------------Actas das reuniões---------------------------------------------- 

----------1. De cada reunião será lavrada acta na qual se registará o que de essencial se tiver 

passado, nomeadamente as faltas verificadas, os assuntos apreciados, os pareceres emitidos, o 

resultado das votações e as declarações de voto.--------------------------------------------------------- 

----------2. As actas são postas à aprovação de todos os membros no final da respectiva reunião 

ou no início da seguinte.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3. As actas serão elaboradas sob a responsabilidade do Secretário, o qual, após a sua 

aprovação, as assinará conjuntamente com o Presidente.----------------------------------------------- 
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----------4. Qualquer membro ausente na reunião de aprovação de uma acta donde constem ou 

se omitam tomadas de posição suas pode posteriormente juntar à mesma uma declaração sobre 

o assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------CAPÍTULO III --------------------------------------------------- 

---------------------------------------DISPOSIÇÕES FINAIS--------------------------------------------- 

------------------------------------------------Artigo 16º.----------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Posse--------------------------------------------------------- 

----------Os membros do conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal.------------------ 

------------------------------------------------Artigo 17º.----------------------------------------------------- 

--------------------------------------------Apoio Logístico--------------------------------------------------- 

----------Compete à Câmara Municipal dar o apoio logístico necessário ao funcionamento do 

Conselho.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Artigo 18º.---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Casos Omissos-------------------------------------------------- 

----------Quaisquer dúvidas que surjam na interpretação deste regulamento, ou perante casos 

omissos, a dúvida ou omissões serão resolvidas por deliberação da Assembleia Municipal.------ 

-------------------------------------------------Artigo 19º.---------------------------------------------------- 

------------------------------------------Produção de efeitos------------------------------------------------ 

----------O presente regulamento produz efeitos logo após a sua aprovação definitiva pela 

Assembleia Municipal de Odemira.”----------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

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

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

----------De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), e membro da Assembleia, em representação do Partido Socialista (PS), propõe a esta 
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Assembleia, alteração do Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, no capítulo II, 

Secção I, artigo 4º, alínea d), Regulamento a ser ainda aprovado pela Assembleia.-----------------          

----------Pelo facto de estar em construção uma Escola E.B. 2+3 em Colos, que irá servir 1/3 

das Freguesias do Concelho, refiro-me às Freguesias do Vale de Santiago, Bicos, Relíquias, S. 

Martinho e Colos, sabendo nós que, quem está ligado á droga, procura sítios mais isolados no 

interior tentando assim, despistar as autoridades. Não posso aceitar que não esteja nenhuma 

Autarquia das cinco que referi, representada no Conselho de Segurança.---------------------------- 

----------Pelos factos que referi, propunha:---------------------------------------------------------------- 

---------a) Representação das Autarquias onde se está a construir as E.B. 2+3, caso de Colos e 

Sabóia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------b) Representação de mais uma Autarquia, do interior do Concelho, saída do conjunto: 

Bicos, Vale de Santiago, S. Martinho e Relíquias.-------------------------------------------------------

----------------------------------------ODEMIRA, 30 de Abril de 1999-----------------------------------

----------------------------------------António Eduardo Guerreiro Silva”--------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que tinha sido um dos co-autores da 

proposta em causa e informou que tinham escolhido os delegados escolares para abrangerem as 

escolas primárias e do primeiro ciclo e os Presidente dos Conselho Directivos para todas as 

escolas a partir do segundo ciclo até ao secundário.-----------------------------------------------------

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

Salvador, que informou que não discordava da proposta apresentada pelo senhor Presidente da 

Junta de Freguesia de Colos e disse também que a escolha da composição do Conselho 

Municipal de Segurança, tinha sido feita, tendo em conta, os locais de risco, a nível de 

concentração de droga.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que os problemas criminais não se 

concentravam apenas nas escolas.-------------------------------------------------------------------------- 
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----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, relativamente à alínea b) da proposta, 

solicitou ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que indicasse a autarquia 

escolhida, para integrar a composição do Conselho Municipal de Segurança.-----------------------

----------Foi deliberado por consenso que seria o senhor Presidente da Junta de Freguesia de S. 

Martinho das Amoreiras, ficando assim a alínea b) da proposta em causa com o seguinte texto: 

“Representação de mais uma Autarquia, do interior do Concelho: S. Martinho das Amoreiras.”-

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta apresentada pelo 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos, já com a alteração introduzida na alínea b), 

sendo a mesma devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor 

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

Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e seis 

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

----------Finalmente, foi a proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Segurança, 

submetida à votação, tendo sido devidamente aprovado por unanimidade, correspondendo a 

quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam 

presentes vinte e seis membros da Assembleia.---------------------------------------------------------- 

----------Ponto cinco: ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO – 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da 

proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO – 

CONTRACÇÃO DE  EMPRÉSTIMO:- Foram presentes os ofícios nº.000442, de 99/03/12 e 
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000555, de 99/03/31,  da Associação dos Municípios  do Litoral Alentejano, informando ter 

sido aberto concurso para a contracção de um empréstimo de 436.661.500$00 

(QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA E UM  

MIL E QUINHENTOS ESCUDOS), destinados a suportar os custos com a empreitada para o 

aterro - seis unidades de recolha de lixo e um lava contentores,  pelo que, solicita  que a 

Câmara informe se concorda que sejam contratados os valores constantes do Mapa nº.2, anexo 

ao 1º. ofício bem como, com a repartição dos encargos calculados para cada município.----------

----------Informa também que,  muito embora a AMLA vá subscrever o contrato de empréstimo, 

cada um dos cinco associados deve dar o seu consentimento e obter junto da respectiva 

Assembleia Municipal, a necessária autorização.------------------------------------------------------- 

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

devendo o processo ser remetido à Assembleia Municipal para a obtenção da devida 

autorização.”--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“ASSOCIAÇÃO       DOS     MUNICÍPIOS      DO    LITORAL    ALENTEJANO                   

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS:- Foi 

presente o fax nº.636, datado de 99/04/12, da Associação dos Municípios do Litoral Alentejano, 

enviando o serviço de dívida correspondente a este Município na contratação de um 

empréstimo destinado  a suportar os custos com a empreitada para o aterro – seis unidades de 

recolha de lixo e um lava contentores, a fim de ser aprovado pela Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento, tendo sido 

distribuídas fotocópias aos Senhores Vereadores, devendo anexar-se um exemplar ao processo 

aprovado na reunião camarária anterior.------------------------------------------------------------------- 

----------Mais deliberou, por unanimidade, aprovar o presente plano de pagamentos e submeter 

o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------- 
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----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual 

foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos a favor dos membros 

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

Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e 

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e três membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto seis: CEDÊNCIA DE UM LOTE DE TERRENO, EM DIREITO DE 

SUPERFÍCIE, À A.C.R.D.L. – ASSOCIAÇÃO, CULTURAL, RECREATIVA E 

DESPORTIVA DA LONGUEIRA: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da 

proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“ACRDL –ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DA 

LONGUEIRA:- Foi presente um ofício enviado a esta Câmara Municipal pela ACRDL-

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Longueira, solicitando a cedência de um lote 

de terreno sito na Longueira, Freguesia de Salvador, deste Concelho, com a área de 1.600 m2, 

inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de Salvador sob o artigo 2.978 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odemira sob o nº. 01066/191095, para construção  da sua 

sede social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal  deliberou, por unanimidade, ceder à 

ACRDL-Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Longueira o terreno solicitado, em 

regime de direito de superfície pelo período de setenta anos, pelo valor total de 20.000$00 

(VINTE MIL ESCUDOS), devendo ser liquidados 1.000$00 (MIL ESCUDOS) por ano, 

durante 20 anos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o  assunto à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos 

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

Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e 

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e cinco membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: DOAÇÃO DE TERRENO E EDIFÍCIO À ESCOLA PROFISSIONAL DE 

ODEMIRA: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na 

íntegra:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“CEDÊNCIA DO TERRENO  DA  ESCOLA PROFISSIONAL DE  ODEMIRA:- Foi 

presente uma Informação proveniente da Secção de Património/Notariado, propondo a doação 

do terreno  inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2.930, da Freguesia de Salvador e 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira sob o nº.00989/010695 e onde se 

encontram as instalações da Escola Profissional de Odemira a esta Escola.-------------------------- 

----------Depois de devidamente apreciado o assunto  a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, proceder à doação do terreno  onde se encontra instalada a Escola Profissional de 

Odemira, devendo a  Srª. Consultora Jurídica promover às diligências necessárias para o 

efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal.”-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos 

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

Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 
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Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e seis 

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

----------Ponto oito: FEIRA DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E ECONÓMICAS DO 

CONCELHO DE ODEMIRA (FACECO) – PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS PARA 

1999: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara 

que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:- 

----------“ FEIRA DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E ECONÓMICAS DO CONCELHO 

DE ODEMIRA (FACECO) – PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS PARA 1999:- Foi 

presente uma proposta contendo a tabela de preços a praticar na FACECO/99.---------------------

----------Depois de devidamente apreciada a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou 

aprovar a tabela referida  de acordo com a competência que lhe é conferida pela alínea a), do 

nº.3, do artº. 51º., do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, com a nova redacção que lhe foi 

dada pela Lei nº.18/91, de 12 de Junho, devendo submeter-se a sua aprovação à Assembleia 

Municipal  conforme determina  a alínea l), do nº.2, do artº. 39º., do diploma  atrás 

mencionado.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que, por uma questão de coerência 

votaria contra a presente proposta, apesar de reconhecer uma ligeira melhoria na tabela de 

preços, dado que os mesmos não tinham sido inflaccionados.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que sugeriu que se incentivasse as escolas a fazerem 

visitas de estudo à FACECO.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Geraldo, membro eleito pela Coligação Democrática Unitária, 

que apresentou o requerimento que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------- 

--------------------------------------------“REQUERIMENTO---------------------------------------------- 

----------Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------- 
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----------Venho por este meio requerer que me seja especificado os gastos com a realização da 

FACECO em 1998.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Na medida em que mais uma vez a Assembleia Municipal se vai pronunciar sobre a 

realização da Feira das Actividades Culturais e Económicas do Concelho de Odemira.----------- 

----------------------------------------José David Fernandes Geraldo-------------------------------------- 

----------------------------------------Odemira, 30 de Abril de 1999”--------------------------------------

---------Não havendo mais intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

devidamente aprovada por maioria, correspondendo a quinze 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 independente e um voto contra dos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.------ 

----------Ponto nove: PROPOSTA DO DEPUTADO BENVINDO ANDRÉ LOPES, 

PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA DE RIBALONGA, CONCELHO DE ALIJÓ, 

SOBRE “OS AUTARCAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA”: Ao dar-se início ao tratamento 

deste assunto, interveio o senhor Presidente da Assembleia que explicou a razão da 

apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------- 

----------“ BENVINDO ANDRÉ LOPRES, Presidente da Junta de Freguesia de Ribalonga e 

Deputado Municipal do Concelho de Alijó, apresenta à Exmª Assembleia Municipal, a seguinte 

proposta, que, depois de votada, será enviada a todas as Assembleias Municipais do país, com 

conhecimento prévio à ANAFRE.--------------------------------------------------------------------------

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

----------Como é do conhecimento geral, os autarcas das Juntas de Freguesia, são cada vez mais 

solicitados para múltiplas tarefas e funções, de complexidade crescente, sem que para tal sejam 

remunerados, mas apenas compensados.------------------------------------------------------------------

----------Assim sendo e na sequência do terceiro ponto (Alargamento progressivo do Regime de 
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Permanência) das conclusões do 6º Congresso da ANAFRE de 9 a 10 de Maio de 1998, 

proponho:------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------1º) Que o Regime de Permanência seja alterado a todas as Juntas de Freguesia, 

independente do número de eleitores;----------------------------------------------------------------------

----------2º) Que seja abolida a actual compensação, substituindo-a por uma remuneração;-------

----------3º) Que se proceda à contagem do tempo de actividade nestas funções, para efeitos de 

aposentação.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se esta proposta obtiver a aprovação da Assembleia Municipal de Alijó, solicito o seu 

envio a todas as Assembleias Municipais, bem como ao Governo e à Assembleia da República. 

-------------------------------------------O Proponente-------------------------------------------------------

--------------------------------BENVINDO ANDRÉ LOPES”--------------------------------------------- 

----------Seguidamente, o senhor Presidente da Assembleia perguntou ao senhor Presidente da 

Câmara se a aprovação desta proposta não teria implicações orçamentais para a Câmara 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a verba vinha directamente 

do Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou como seria paga a remuneração, 

referida no segundo ponto da proposta.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

informou que concordava com a proposta, uma vez que ela vinha repor a justiça num problema 

que se vinha verificando.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, revelou que um Presidente de uma Junta de Freguesia com mais população, era 

mais remunerado e tinha mais apoios administrativos que aqueles, cujas freguesias eram menos 

populacionais, mas mais vastas em território.------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que o Partido Comunista Português, 
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desde sempre, tinha proposto na Assembleia da República, que os Presidentes das Juntas de 

Freguesia, independentemente da dimensão e do número de habitantes, deveriam ser 

remunerados pela sua actividade. Esta proposta nunca tinha sido aceite.----------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi 

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos membros 

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

Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e 

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e seis membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Neste ponto não se registou qualquer intervenção.--------------------------------------------- 

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

----------Nos termos do número quatro do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a 

quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam 

presentes vinte e seis membros da Assembleia.---------------------------------------------------------- 

-------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO---------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas vinte e uma horas e quinze minutos.------------------------------------------------------ 

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo senhor Segundo Secretário.-------------- 
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--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

---------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,-------------------------------------- 


