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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 OITO:----------------------------------------------------------------- 

----------Aos trinta dias do mês de Abril de mil novecentos e noventa e oito, 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:------------------------------ 

----------Ponto um: Discussão e votação da acta da reunião da sessão ordinária de vinte sete de 

Fevereiro de mil novecentos e noventa e oito.------------------------------------------------------------ 

----------Ponto dois: Leitura de expediente;----------------------------------------------------------------

----------Ponto três: Cumprimento do disposto nas alíneas c) e d) do nº 1 do artº. 39º. da Lei 

18/91 de 12/06;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----------Ponto um: Conta de Gerência e Relatório de Actividades da Câmara Municipal de 

Odemira, referente ao ano de 1997: apreciação e deliberação;-----------------------------------------

----------Ponto dois: Primeira Revisão ao Orçamento e Plano de Actividades da Câmara 

Municipal de Odemira, do ano de 1998: apreciação e deliberação;------------------------------------

----------Ponto Três: Contracção de empréstimo até um milhão e cem mil contos: : apreciação e 

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



-2- 
30-04-98 

 

----------Ponto quatro: Alteração ao Projecto do Loteamento da Fataca, Freguesia de S. 

Teotónio – Aprovação do novo quadro de áreas: apreciação e deliberação;--------------------------

----------Ponto cinco: Loteamento da Fataca - Lote número um – José Maria António: 

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

----------Ponto seis: Loteamento Municipal de Vale de Santiago – Lotes números trinta e sete e 

trinta e oito: apreciação e deliberação;--------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: Loteamento Municipal de Bicos – Pedido de autorização para doação de 

metade do lote número vinte e seis, pertencente a Eduardo António Malaquias: apreciação e 

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

----------Ponto oito: Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros – Lote nº 6: apreciação e 

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

----------Ponto nove: Pedido de Prorrogação de prazo para celebração de escritura de compra e 

venda do lote nº 5 do Loteamento Municipal da Fataca: apreciação e deliberação;----------------- 

----------Ponto dez: Novo Hospital Distrital de Santiago do Cacém: Valência de Obstetrícia e 

Bloco de Partos: Tomada de posição sobre o documento apresentado pela Câmara Municipal de 

Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto onze: Modelo de gestão da FACECO e das instalações de São Teotónio, para o 

ano de 1999 e seguintes: Proposta do senhor Presidente da Assembleia Municipal.---------------- 

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

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

----------Pelas dez horas e trinta 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 dois membros, a saber os senhores Amâncio Francisco Mendes da Piedade, 

Aníbal Mendes Simão, António Augusto Fernandes Alves Paulino, António Carlos da Silva 
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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 da 

Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário 

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

Teixeira e Rui Boura Xavier e, ausentes os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, 

Maria Emídia José Gomes da Silva, Pedro Manuel da Conceição Souto e Sérgio Brigido 

Martins.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

do corrente ano, não havia justificado a falta o senhor Fernando Silvestre da Encarnação que 

renunciou ao mandato.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

E OITO: 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 catorze votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
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um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do 

membro independente, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam 

presentes vinte e seis membros da Assembleia.---------------------------------------------------------- 

----------A senhora Dulce Loução absteve-se na votação da presente acta, porque não tinha 

estado presente nessa sessão.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária, 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.--------------------------------------------------- 

----------Registou-se a intervenção do senhor António Roberto que, referindo-se à quinta página 

do presente relatório, questionou o senhor Presidente da Câmara sobre as contrapartidas da 

assinatura do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia para reabilitação do Cine-Teatro 

Odemirense. Questionou ainda se aquele espaço seria apenas para um Centro de Dia.------------- 

-----Ainda sobre essa página perguntou o que era a Associação Cultural Farol do Mira.----------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a Associação Cultural Farol 

do Mira era uma empresa criada pelo Grupo de Teatro ao Largo. Em relação ao protocolo disse 

que era sobre a reabilitação do Cine-Teatro e não do Centro de Dia. Disse também que existia 
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um programa comunitário que financiava até sessenta por cento o custo das obras enquanto que 

a entidade promotora pagaria quarenta por cento. Como a Santa Casa da Misericórdia não tinha 

disponibilidade financeira para avançar com esse projecto, foi feito o protocolo com a Câmara 

Municipal onde esta suportaria os custos referentes à parte não financiada e em contrapartida o 

edifício ficaria na posse da autarquia durante quinze anos.---------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que questionou sobre os critérios para atribuição de 

subsídios às Associações. Referiu ainda que recentemente a Associação de Estudantes da 

Escola Secundária de Odemira tinha solicitado um subsídio para a viagem de finalista, à 

semelhança dos anos anteriores, porém este ano a Câmara Municipal não atribuiu nenhum.------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que iria ver o que se passava com 

a atribuição desse subsídio, dado que era um assunto da competência do senhor Vereador 

Carlos Oliveira.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Informou ainda os presentes que tinha estado presente numa reunião da Assembleia 

Intermunicipal do Litoral Alentejano, na qual foi debatido o ponto da situação do Sistema 

Integrado de Resíduos Sólidos do Litoral Alentejano. Informou ainda que a obra foi adjudicada 

a quatro de Agosto do ano transato, a consignação foi feita no dia vinte e sete de Dezembro do 

ano anterior e a assinatura do contrato programa com o Ministério do Ambiente foi realizada no 

dia oito de Janeiro do corrente ano. Referiu também que a obra tinha sido adjudicada ao 

Consórcio Soares da Costa/ Somague, que solicitou a prorrogação do prazo para entrega dos 

projectos de execução, o qual lhe foi concedido. O início oficial dos trabalhos será no dia 

quatro de Maio do corrente ano.----------------------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre este assunto, informou que se estava a equacionar a hipótese de se construir 

uma Mini-Central de transferência de resíduos sólidos na zona de Vila Nova de Milfontes que 

permitisse um transporte mais rápido entre a produção e destino final do lixo, evitando que os 

resíduos sólidos fossem primeiro transportados para a central de transferência em Odemira e 
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depois para o aterro sanitário.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, informou que se pretendia reabrir o antigo hospital, transformando-o num 

hospital de retaguarda, bem como numa unidade de Apoio Integrada, onde seria centralizada 

toda acção desde o apoio à terceira idade, assistência domiciliária, apoio ao rendimento mínimo 

garantido e luta contra a pobreza. Em relação a este último, informou que na zona de Sabóia, 

existia um jipe no apoio à terceira idade e que futuramente viria outro para a zona de Santa 

Clara-a-Velha, Pereiras-Gare e Luzianes-Gare.-----------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Dominic Cross que considerou de extrema importância a 

recolha de lixo selectiva, pelo que questionou ao senhor Presidente da Câmara se havia algum 

projecto a esse nível para o concelho de Odemira.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou o tipo de apoio que era 

prestado à terceira idade com os jipes.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a ideia era visitar as 

pessoas ao domicilio e dar-lhes apoio no que necessitassem.-------------------------------------------

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

Teotónio, que questionou ao senhor Presidente da Câmara sobre os critérios que estavam a 

seguir para a colocação desse tipo de ajuda nas freguesias, bem como quais eram as freguesias 

prioritárias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou ainda que, a sua freguesia era territorialmente vasta, com serra de difícil acesso, 

pelo que considerava que também deveria beneficiar dessa ajuda.------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que esse projecto era coordenado 

pela Segurança Social e pelo Ministério da Saúde e teve início em Sabóia como um projecto 

piloto, havendo intenção de alargar para todas as freguesias do interior, porém a nível da saúde 

existiam algumas dificuldades, em virtude da falta de médicos e enfermeiros no concelho.-------

----------Interveio o senhor Rogério Teixeira que revelou que receava muito esse esforço 
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suplementar, dado que cada vez existiam menos enfermeiros e médicos no concelho.-------------

----------Interveio a senhora Dulce Loução que informou que pertencia a uma Associação de 

reformados que necessitavam desse tipo de apoio, pelo que questionou se esse protocolo seria 

apenas com a Santa Casa da Misericórdia.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que esse projecto era entre a 

Administração Regional de Saúde, a Assistência Social, o Centro de Saúde de Odemira, a Santa 

Casa da Misericórdia, em alguns casos, e a Câmara Municipal de Odemira.------------------------- 

----------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 

CONCELHO: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o 

senhor António Roberto que apresentou a proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:--

------------------------------------------------PROPOSTA – 1---------------------------------------------- 
----------“De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

propõem que esta Assembleia se pronuncie e delibere sobre o assunto a seguir enunciado:------- 

----------O concelho de Odemira situa-se no Alentejo, zona de Portugal considerada de periferia 

e, pelo facto, com parcos recursos naturais e económicos. O povo Alentejano é considerado, no 

país, como detentor de muito baixo rendimento per capita.--------------------------------------------- 

----------A Câmara conhece perfeitamente as dificuldades dos munícipes, e por essa razão deve, 

em tudo, empregar os maiores esforços para elevar o seu nível de vida o mais possível.---------- 

----------Considerando os parâmetros apresentados e numa medida de reposição da justiça 

social, entendem os representantes do P.S.D. que a referida taxa a cobrar aos munícipes 

contribuintes, seja a de 1,0% e não de 1,3% como acontece actualmente, para o ano de 1998.--- 
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---------------------------------------Odemira, 29 de Abril de 1998---------------------------------------- 

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

--------------------------------------António Carlos Silva Vilhena Roberto”----------------------------- 

-----Referiu ainda que existia uma estrada em Foros do Locário que ligava com Bicos, a qual 

não se encontrava asfaltada em cerca de dois quilómetros e meio. Desse ainda que, mais 

abaixo, na Caiada, havia uma estada asfaltada que ligava o concelho de Odemira ao concelho 

de Santiago do Cacém, a qual não tinha continuidade.--------------------------------------------------

-----Por último, informou que havia dezassete anos que morava em Vila Nova de Milfontes e 

nunca tinha tido conhecimento de um local “decente” para as crianças e população esperarem o 

autocarro. Revelou ainda que já tinham existido três locais provisórios para paragem de 

autocarros, estando o actual local, provisório à cerca de oito anos. Face ao exposto, solicitou ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal que tentasse resolver este problema, bem como a 

situação da praça de taxis.-----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Loução que perguntou ao senhor Presidente da Câmara em 

que situação se encontrava o Saneamento básico do Brejão e Azenha do Mar. Referiu ainda, em 

relação às intempéries de Novembro do ano transato, que o senhor José Mestre de S. Teotónio 

tinha tido grandes prejuízos nomeadamente em muros derrubados  e que até à data continuava 

tudo na mesma, enquanto que outros muros já tinham sido reconstruídos.---------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os projectos do sistema 

integrado de águas e esgotos do Brejão, Azenha do Mar e Baiona estavam a ser elaborados.-----

-----Quanto às intempéries, informou que os prejuízos eram divididos em grupos e se eles 

ultrapassassem um valor muito elevado, o assunto tinha que ser analisado de outra maneira.-----

----------Interveio o senhor José da Silva que questionou em que situação se encontrava o Plano 

Director Municipal. Quanto às intempéries, informou que tinha ouvido numa rádio regional que 

o Governo tinha disponibilizado duzentos e cinquenta mil contos para fazer face aos prejuízos, 
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no distrito de Beja, considerando que era um valor irrisório face ao elevado número de 

prejuízos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que a estrada do Pomar para as Taliscas estava com uma passagem 

provisória desde as intempéries. Ainda sobre as intempéries, questionou ao senhor Presidente 

da Câmara se haviam projectos de reparação para os outros pontões e prejuízos em estradas.---- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinha de apresentar as 

alterações ao Plano Director Municipal até ao mês de Maio e que esperavam ter o referido 

plano aprovado no final do presente ano. Referiu ainda que paralelamente conseguiram que 

aceitassem os planos gerais de urbanização para análise.-----------------------------------------------

-----Quanto aos duzentos e cinquenta mil contos para as vítimas das intempéries, disse que essa 

verba já tinha sido entregue ao abrigo do fundo de emergência. Em relação à estrada do Pomar, 

referiu que inicialmente estava prevista a construção de uma ponte militar e depois de outra da 

Junta Autónoma de Estradas, porém até ao momento nada tinha sido feito, para além da ponte 

provisória construída pela Câmara Municipal. Ainda sobre este assunto, informou que numa 

reunião com a Junta Autónoma de Estradas, lhe tinham dito que apesar de não existir verba, a 

ponte seria para construir.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que apresentou a proposta que seguidamente se 

transcreve na íntegra;-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ PROPOSTA 2----------------------------------------- 

----------“De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

propõem que esta Assembleia se pronuncie e delibere sobre o assunto a seguir enunciado:------- 

----------A protecção civil merece a  maior atenção aos órgãos de uma Autarquia responsáveis 

pelo bem estar social. Pelo facto, a Câmara Municipal deve proporcionar o mais elevado apoio 

à vigilância nas praias do concelho, de forma que os banhistas ou outros frequentadores, 
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durante a época balnear, se sintam confiantes, acompanhados e, deste modo, prefiram o litoral 

de Odemira, para gozo das suas férias.--------------------------------------------------------------------- 

----------Temos tido poucos acidentes, ainda bem, mas tal facto deve-se, provavelmente, mais 

ao facto de a sorte nos acompanhar e não tanto à capacidade de intervenção decisiva dos nossos 

meios disponíveis pois resumem-se a nadadores salvadores valorosos mas munidos apenas de 

bóias, cordas e outros apetrechos dependentes na totalidade do esforço humano.------------------- 

----------Tratando-se de uma situação zeladora de vidas humanas, deve a Câmara providenciar 

no sentido de se registar uma, acção de vigilância apoiada em nadadores salvadores, bem 

treinados e com meios de salvamento rápidos e eficientes, de acordo com os tempos modernos.- 

----------Consideram, para o efeito, os membros da Assembleia pertencentes ao PSD a 

ponderação de quatro pontos a mencionar:---------------------------------------------------------------- 

----------1. Se reveja o ordenado dos nadadores salvadores de forma a que este seja atractivo e 

no mínimo de, 120.000$00 (Cento e vinte mil escudos) por mês;------------------------------------- 

----------2.Que se disponha de pelo menos três barcos pneumáticos com motor de fora de bordo, 

para socorro aos banhistas, localizando as máquinas, uma na Zambujeira do Mar, outra na praia 

do Almograve e outra na praia de Vila Nova de Milfontes;--------------------------------------------- 

----------3. Que, em cada centro de salvamento, exista um telemóvel para comunicação e 

deslocação dos barcos em caso de emergência. As referências do nº de telefone devem constar 

numa placa visível ao público.------------------------------------------------------------------------------ 

----------4. A remuneração dos nadadores salvadores desde ser da responsabilidade da Câmara 

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

----------------------------------------------Odemira, 29 de Abril de 1998--------------------------------- 

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

--------------------------------------António Carlos Silva Vilhena Roberto”-----------------------------  
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-----Por último, apresentou as considerações que seguidamente se transcrevem na íntegra:-------

----------------------------------------------------CONSIDERAÇÕES------------------------------------- 

---------------------------------------------------------EXMº  SENHOR------------------------------------- 

---------------------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA--------------------- 

---------------------------------------------------------MUNICIPAL DE ODEMIRA,--------------------- 

----------O  Jardim de Infância do Almograve está a funcionar em instalações precárias 

provisórias, e na Longueira, embora haja crianças, não há espaço destinado, pelo que não 

funciona lá nenhum. Alguns pais deslocam os filhos da Longueira para o Almograve.------------ 

----------No Almograve, segundo informações dos naturais há espaços, já destinados para 

beneficiar a população com a construção de um edifício para esse fim. O local é junto do 

terreno do senhor João Pescador e denominado como o terreno do senhor António Cabecinha.-- 

----------Na Longueira e Cruzamento do Almograve há 14 alunos para frequentar o jardim de 

infância no ano lectivo de 97/ 98 e 98/ 99. O senhor Raposo dispõe de um espaço disponível 

para alugar, que pode ser considerado para um possível jardim de infância itinerante ou em 

definitivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Entendem os membros da Assembleia do P.S.D. que esta Câmara deve ponderar sobre 

o assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------Odemira, 29 de Abril de 1998------------------------------------------- 

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

-------------------------------António Carlos Silva Vilhena Roberto”------------------------------------ 

----------------------------------------------------CONSIDERAÇÕES------------------------------------- 

---------------------------------------------------------EXMº  SENHOR------------------------------------- 

---------------------------------------------------------PRESIDENTE DA CÂMARA--------------------- 

---------------------------------------------------------MUNICIPAL DE ODEMIRA,--------------------- 
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----------Verifica-se que o transporte escolar, referente às crianças provenientes do Almograve e 

Longueira, no horário da manhã, ou seja, que sai da Longueira às 9h com destino à escola 

Damião não proporciona o transporte efectivo das crianças destas localidades à escola.----------- 

----------Deixa-as no cruzamento da estrada nacional junto da oficina das mármores, lugar 

perigoso pelo trânsito que se processa na distância do cruzamento referido à escola  em causa, 

percurso de sensivelmente 1 Km. Pelo facto, as crianças chegam à escola atrasadas às primeiras 

aulas, cansadas pelo peso das mochilas e quando chove molham-se e permanecem molhadas 

todo o dia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------É uma situação injusta e compete à Câmara Municipal estar atenta a tais situações que 

devem ser eliminadas o mais rápido possível.------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------Odemira, 29 de Abril de 1998------------------------------------- 

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

------------------------------------António Carlos Silva Vilhena Roberto”------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que iriam abrir concursos para 

que existam dois nadadores salvadores em cada praia. Quanto ao barco, disse que concordava 

com a ideia, porém financeiramente seria muito difícil concretizá-la. Em relação a este assunto 

informou ainda que tinham adquirido um barco para os Bombeiros Voluntários de Odemira.----

-----Em relação aos transportes escolares, informou que haviam alguns desacordos entre a 

Câmara Municipal e a Rodoviária, quanto às paragens dos autocarros. Na situação apresentada 

referiu que a Rodoviária entendia que o autocarro não deveria ir até à escola.-----------------------

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

que questionou em que situação se encontrava o Bairro Municipal de Luzianes-Gare, obra de 

extrema importância para travar um pouco a desertificação naquela freguesia, bem como para 

realojar as vitimas das intempéries que continuavam instaladas nas casas da C.P.------------------

-----Por último, perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava a 
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electrificação de Vale Fontes.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o grande problema que 

existia com o Bairro Municipal de Luzianes-Gare, relacionava-se com a falta de medidores 

orçamentistas no Gabinete de Apoio Técnico de Grândola, para acabarem o projecto. Referiu 

ainda que, quando o projecto tivesse acabado, apenas dependia da disponibilidade financeira, 

porém como existia uma grande condicionante para a construção do referido bairro, que era a 

de realojar pessoas vítimas das intempéries, talvez esse processo fosse mais rapidamente  

executado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às electrificações rurais, informou que numa reunião com a S.L.E- - Electricidade 

do Sul, S.A., sugeriram que se houvesse disponibilidade financeira, a Câmara Municipal 

entregava as electrificações a empreiteiros e a S.L.E. apenas acompanhava as obras, ou seja, 

dava assistência técnica.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Maurício Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de Vale 

de Santiago, que perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava os 

esgotos e águas de Fornalhas Velhas, o ramal de Monte Negro, as águas e esgotos das Parreiras 

e o caminho que ligava Vale de Santiago às Parreiras.--------------------------------------------------

-----Por último, informou todos os presentes sobre a notícia que vinha no jornal “Correio da 

Manhã”, na qual vinha referido que Cristóvão Colombo era natural de Vale de Santiago, de 

uma herdade dos “Columbaes”. Face ao exposto, considerou que seria uma óptima 

oportunidade para divulgar a freguesia e o concelho.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que a Câmara Municipal de 

Ourique não iria fazer nada no ramal do Monte Negro. Quanto à estrada das Parreiras, 

informou que seria para pavimentar na primeira oportunidade. Em relação às águas e esgotos 

das Parreiras, disse que seria feito assim que houvesse verba.-----------------------------------------

-----Por último, em relação ao Cristóvão Colombo, disse que a Câmara Municipal estava aberta 
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a qualquer iniciativa, desse género desde que fosse para desenvolver e publicitar mais o 

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

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

relação ao Cristóvão Colombo, revelou que tinha sido contactado por um jornalista da SIC que 

estava a fazer um trabalho sobre esse descobridor e que tinha teses que indicavam que ele tinha 

nascido na freguesia de Colos, uma vez que antigamente Vale de Santiago pertencia a essa 

freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-

Velha, que questionou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava o Parque 

de Campismo de Santa Clara-a-Velha.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o Parque de Campismo de 

Santa Clara-a-Velha  estava parado e que estavam no Gabinete de Apoio Técnico estudando a 

hipótese de fasear o projecto em três. Considerou ainda que o projecto inicial era muito bonito, 

porém devido à avultada verba, os empresários não arriscariam a investir cerca de quatrocentos 

mil contos, para a construção do Parque de Campismo, num local onde não existia turismo 

firmado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, 

que questionou ao senhor Presidente da Câmara como estavam as obras do Caminho Municipal 

mil cento e noventa e um, a passagem superior de nível de Pereiras-Gare, cujo projecto estava 

parado no Ministério do Equipamento e ainda a electrificação da Zona de Vale Negro.-----------

-----Por último, informou que a Barragem de Pereiras-Gare, perdia muita água através do furo, 

e bem assim, que em relação ao Bairro Social de Pereiras-Gare, já tinham o terreno, mais ainda 

não estava feita a escritura, solicitando o apoio da Câmara Municipal neste processo.-------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, em relação ao Caminho  Municipal 

número mil cento e noventa e um, informou que as obras estavam paradas por causa do 
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processo das expropriações, porém essa fase já estava ultrapassada. Quanto à passagem 

superior de nível, informou que tinha solicitado uma audiência ao Ministro do Equipamento.----

-----Por último, disse que ia ver o que se passava com a barragem de Pereiras-Gare, e bem 

assim, que estavam a analisar o problema do bairro social de Pereiras-Gare.------------------------

----------Interveio o senhor José Geraldo, que questionou ao senhor Presidente da Câmara, 

quantas pessoas no concelho estavam abrangidas pelo rendimento mínimo garantido, e bem 

assim sobre o número de desempregados no concelho de Odemira.-----------------------------------

-----Por último, questionou em que situação se encontrava o Plano Pormenor de Algoceira.------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, de momento não tinha 

dados actualizados, sobre o desemprego e o rendimento mínimo garantido para lhe fornecer.----

----------Interveio o senhor José Joana que questionou a todos os presentes como é que a 

Câmara Municipal podia passar licenças para alguém construir apartamentos em cima do 

Castelo de Vila Nova de Milfontes.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinha, pedido à câmara 

Municipal autorização para fazerem uma remodelação na rede de águas e esgotos, bem como a 

construção de uma lavandaria. Informou ainda que tinha pedido aos fiscais municipais que 

fossem verificar a construção que estava a ser feita no castelo, pelo que aguardava uma 

informação mais detalhada.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que questionou ao senhor Presidente da Câmara se já 

tinha o relatório sobre a inspecção ao Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes. 

Informou ainda que as obras dos depósitos elevados de águas de Vila Nova de Milfontes 

estavam paradas.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou para quando estava prevista a construção de um jardim público em 

Vila Nova de Milfontes. Perguntou ainda, se existia algum levantamento sobre a colónia de 

lontras em Vila Nova de Milfontes, e bem assim considerou que seria interessante a criação de 
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pequenos pólos de observação desses animais.-----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que ainda não tinha o relatório 

definitivo do Emissário Submarino, e em relação à colónia de lontras, disse que tinha falado 

com a bióloga do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a qual estava a 

analisar esse assunto.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou em que situação se encontrava o 

saneamento básico do Cavaleiro e Malavado.------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que o valor global da obra de 

saneamento básico de Cavaleiro e Malavado, era muito elevado, pelo que iniciariam as obras 

assim que houvesse financiamento.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou ao senhor Presidente da 

Câmara sobre a razão de não ter havido qualquer resposta da autarquia à recomendação 

apresentada pela senhora Maria Emídia Gomes, na última sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, referente ao estacionamento para deficientes em Odemira.-------------------------------

-----Questionou ainda sobre os critérios que eram estabelecidos para atribuição de lugares de 

estacionamento no concelho de Odemira.-----------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que a Câmara Municipal não estava a cumprir os prazos 

estabelecidos no Código do Procedimento Administrativo, quanto à resposta a assuntos 

apresentados pelos munícipes,------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que a recomendação 

apresentada pelo senhora Maria Emídia Silva tinha sido entregue ao senhor Vereador José 

Alberto, para análise, no entanto já existia um lugar de estacionamento para deficientes no 

“Jardim Sousa Prado”, em Odemira.-----------------------------------------------------------------------

-----Em relação aos critérios para atribuição de lugares de estacionamento em Odemira, 

informou que não haviam nenhuns. Considerou que havia muita falta de estacionamento em 
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Odemira e ao afectarem lugares a entidades iria resultar no prejuízo de muitos munícipes.-------

---------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que colocou à consideração da Assembleia 

Municipal fazer-se chegar à Câmara Municipal uma recomendação no sentido de se criarem 

critérios transparentes que permitissem a atribuição de lugares de estacionamento.----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que era necessário primeiro 

quantificar os lugares existentes e a criar.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia que solicitou aos senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia que interviessem apenas sobre assuntos que , de facto, 

tivessem repercussão na totalidade do concelho, deixando os outros assuntos para as reuniões 

inter-juntas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que informou os presentes, que tinha havido uma 

jornada da agricultura em Lisboa, no passado dia dezassete de Abril, tendo alguns agricultores 

solicitado transporte à Câmara Municipal. O mesmo foi cedido, no entanto, posteriormente foi-

lhes informado que já não havia transporte. Considerou que entendia que o transporte lhes fosse 

negado se se tratasse de um partido político, no entanto tratava-se de uma jornada de parecer 

social.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que informou os presentes que, numa viagem sua a 

Espanha, esteve presente na Biblioteca Nacional de Madrid, onde viu o primeiro livro de 

xadrez editado por Damiano em mil quinhentos e doze em Roma, quando em Portugal ainda 

não havia qualquer publicação de livros.------------------------------------------------------------------

----------Por último, propôs que a estatua de Damiano no “Parque Infantil”, em Odemira, fosse 

reconstruída.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

questão do transporte e revelou que daria sempre prioridade de transporte a crianças e idosos do 

que a manifestações políticas de qualquer partido político ou organização.--------------------------
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-----Quanto à estátua de Damiano, informou que já estavam a fazer outra para colocar no 

referido jardim e bem assim solicitou o nome da editora do livro que o senhor Dominic Cross 

tinha referido.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou todos os presentes que tinha 

dificuldade em aceitar justificações de faltas às sessões da Assembleia Municipal, que 

apresentassem como motivos, razões profissionais e de doença sem qualquer confirmação do 

médico.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente colocou à votação a proposta apresentada pelo senhor António Roberto, 

sobre a contribuição autárquica, a qual foi aprovada por maioria, correspondendo a seis votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, um voto a favor do membro independente, dez abstenções dos membros eleitos 

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

Unitária, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia.---------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham solicitado à 

Direcção Distrital de Finanças um estudo sobre a aplicação da taxa da contribuição autárquica, 

no país, tendo verificado  que haviam poucas Câmaras Municipais que aplicavam a taxa 

máxima, sendo Odemira a única no distrito de Beja.----------------------------------------------------

----------Considerou ainda que em Odemira, sempre se aplicou a taxa máxima, não com a 

intenção de receber mais receita.----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que justificou o seu voto do seguinte modo: 

“Abstive-me, porque entendo que só devem ser votadas Moções e não estas propostas de 

recomendação:”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que colocou à votação a proposta 

apresentada pelo senhor Jorge Parreira, sobre apoio e vigilância nas praias do concelho de 
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Odemira, na época balnear.----------------------------------------------------------------------------------

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

Teotónio, que referiu que a Praia do Carvalhal também era uma local bastante frequentado no 

verão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que a Assembleia Municipal não 

deveria fixar vencimentos para os nadadores salvadores, pelo que propôs que se retirasse a 

seguinte expressão: “... e no mínimo de 120.000$00 (Cento e vinte mil escudos) por mês.”------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que não deveria ser só a Câmara 

Municipal a pagar os ordenados aos nadadores salvadores, mas também os empresários junto 

das praias. Face ao exposto, propôs que o ponto número quatro ficasse com o seguinte texto: 

“A Câmara Municipal deve garantir a existência de nadadores salvadores.”-------------------------

----------Estas propostas de alteração foram aprovadas por consenso, tendo a proposta ficado do 

seguinte modo:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------ PROPOSTA 2----------------------------------------- 

----------“De acordo com o Decreto Lei nº 100/84 de 29 de Março, e conforme o artigo nº 39º na 

alínea h), os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

propõem que esta Assembleia se pronuncie e delibere sobre o assunto a seguir enunciado:------- 

----------A protecção civil merece a  maior atenção aos órgãos de uma Autarquia responsáveis 

pelo bem estar social. Pelo facto, a Câmara Municipal deve proporcionar o mais elevado apoio 

à vigilância nas praias do concelho, de forma que os banhistas ou outros frequentadores, 

durante a época balnear, se sintam confiantes, acompanhados e, deste modo, prefiram o litoral 

de Odemira, para gozo das suas férias.--------------------------------------------------------------------- 

----------Temos tido poucos acidentes, ainda bem, mas tal facto deve-se, provavelmente, mais 

ao facto de a sorte nos acompanhar e não tanto à capacidade de intervenção decisiva dos nossos 
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meios disponíveis pois resumem-se a nadadores salvadores valorosos mas munidos apenas de 

bóias, cordas e outros apetrechos dependentes na totalidade do esforço humano.------------------- 

----------Tratando-se de uma situação zeladora de vidas humanas, deve a Câmara providenciar 

no sentido de se registar uma, acção de vigilância apoiada em nadadores salvadores, bem 

treinados e com meios de salvamento rápidos e eficientes, de acordo com os tempos modernos.- 

----------Consideram, para o efeito, os membros da Assembleia pertencentes ao PSD a 

ponderação de quatro pontos a mencionar:---------------------------------------------------------------- 

----------1. Se reveja o ordenado dos nadadores salvadores de forma a que este seja atractivo;---- 

----------2.Que se disponha de pelo menos três barcos pneumáticos com motor de fora de bordo, 

para socorro aos banhistas, localizando as máquinas, uma na Zambujeira do Mar, outra na praia 

do Almograve e outra na praia de Vila Nova de Milfontes;--------------------------------------------- 

----------3. Que, em cada centro de salvamento, exista um telemóvel para comunicação e 

deslocação dos barcos em caso de emergência. As referências do nº de telefone devem constar 

numa placa visível ao público.------------------------------------------------------------------------------ 

----------4. A Câmara Municipal deve garantir a existência de nadadores salvadores.-------------- 

----------------------------------------------Odemira, 29 de Abril de 1998--------------------------------- 

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

--------------------------------------António Carlos Silva Vilhena Roberto”-----------------------------  

----------Não havendo mais intervenções, foi a presente proposta colocada à votação, tendo sido 

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos 

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

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

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes trinta membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 
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este ponto da Ordem de Trabalhos.------------------------------------------------------------------------- 

----------Atendendo ao avanço da hora, pelas treze horas, interrompeu-se a sessão para dar lugar 

ao período habitualmente reservado ao almoço.---------------------------------------------------------- 

----------Pelas catorze horas e quarenta minutos, depois de verificado o quorum, retomaram-se 

os trabalhos dando-se continuidade ao tratamento da Ordem de Trabalhos.-------------------------- 

----------O senhor Filipe Palma, Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, 

ausentou-se da sessão, tendo a  Mesa da Assembleia  ficado constituída apenas, com os 

senhores Presidente da Assembleia Municipal e Segundo Secretário.--------------------------------- 

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA, REFERENTE AO ANO DE MIL NOVECENTOS 

E NOVENTA E SETE: 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:--------------------------------------------------------------------

----------“RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTA  DE GERÊNCIA DO ANO DE 1997:- 

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

Actividades e a Conta de Gerência do ano de 1997, que acusava no movimento orçamental um 

saldo da gerência anterior de 471.110.893$50 (QUATROCENTOS E SETENTA  E UM 

MILHÕES CENTO E DEZ MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS ESCUDOS E 

CINQUENTA CENTAVOS):- Receita cobrada durante a gerência – 2.496.498.513$00 (DOIS 

BILIÕES QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MILHÕES QUATROCENTOS E 

NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E TREZE ESCUDOS);-  Total da receita – 

2.967.609.406$50  (DOIS BILIÕES NOVECENTOS E SESSENTA E SETE MILHÕES 

SEISCENTOS E NOVE MIL QUATROCENTOS E SEIS ESCUDOS E CINQUENTA 

CENTAVOS); - Total da despesa efectuada durante a gerência – 2.782.403.860$00 (DOIS 
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BILIÕES SETECENTOS E OITENTA E DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRÊS MIL 

OITOCENTOS E SESSENTA ESCUDOS);- Saldo para a gerência seguinte – 185.205.546$50 

(CENTO E  OITENTA E CINCO MILHÕES DUZENTOS  E CINCO MIL QUINHENTOS E 

QUARENTA E SEIS ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS), e, em operações de 

Tesouraria um saldo da gerência anterior de  19.883.913$00 (DEZANOVE MILHÕES 

OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE ESCUDOS):-  Entrada 

de fundos – 213.519.498$50 (DUZENTOS E TREZE MILHÕES QUINHENTOS E 

DEZANOVE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO ESCUDOS E CINQUENTA 

CENTAVOS);-  Saída de fundos – 185.633.113$00  (CENTO E OITENTA E CINCO 

MILHÕES SEISCENTOS  E TRINTA E TRÊS MIL CENTO E TREZE ESCUDOS);- Saldo 

para a gerência seguinte – 47.770.298$50 (QUARENTA E SETE MILHÕES SETECENTOS E 

SETENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E OITO ESCUDOS E CINQUENTA 

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

1.035.480$50  (UM MILHÃO TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E OITENTA 

ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS).-------------------------------------------------------------- 

----------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 3 

votos a favor dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 3 abstenções dos eleitos pelo 

Partido Socialista,  aprovar o Relatório de Actividades e a Conta de Gerência do ano de 1997, 

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 e os Senhores 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista apresentaram as declarações de voto, que a seguir se 
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transcrevem:---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

----------Nós eleitos da C.D.U.- Coligação Democrática Unitária, votamos favoravelmente as 

Contas de Gerência referentes ao ano de 1997, porque:-------------------------------------------------

----------1 – Sempre confiámos nos trabalhadores do Município, nos eleitos da Juntas e 

Assembleias de Freguesia, nos membros da Assembleia Municipal, nas Associações, Clubes, 

Comissões e Associações de Moradores, nas Empresas, em todas as Instituições Públicas e 

Privadas, que connosco trabalharam com honestidade e competência em benefício do Nosso 

Povo, tendo sempre em vista o desenvolvimento harmonioso do Nosso Concelho;-----------------

----------2 – Dos 2.782.403.860$00 disponíveis no ano de 1997, investimos:------------------------

--------------33% - em  Equipamento Regional  e Urbano.-----------------------------------------------

--------------29,5% - em Saneamento Básico------------------------------------------------------------- 

--------- ----13% - em Viação Rural-------------------------------------------------------------------------

--------------11% - em Apoio às Juntas de Freguesia, Associações, Comissões Fabriqueiras, 

AMLA, Escola Profissional---------------------------------------------------------------------------------

--------------10,6% - em Material de Transporte, Maquinaria e Equipamentos.----------------------

--------------2% - em Amortização de empréstimos bancárias-------------------------------------------

--------------0,9% - em Protecção Civil---------------------------------------------------------------------

----------3 – Assegurámos todos os compromissos com entidades públicas e privadas, empresas, 

trabalhadores e respeitámos integralmente o compromisso com a Associação de proprietários e 

Moradores dos Alagoachos, tendo ficado o saldo em dinheiro de 185.205.546$50 em 

31.12.1997, que se destina à execução de todas as obras em curso e a realizar no Bairro dos 

Alagoachos;----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4 – Deixámos a “casa arrumada”, os serviços organizados, um conjunto de projectos e 
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obras em curso, com garantias de financiamento e nenhumas dívidas;------------------------------- 

----------Afinal as calúnias, a demagogia, que o P.S. – Partido Socialista anunciou ao nosso 

Povo, nesta hora e neste momento da aprovação das contas de gerência são como diz o velho 

ditado popular “a mentira é como o azeite na água, vem sempre ao de cima”, esperamos agora 

que a tão anunciada mudança, a tão anunciada boa gestão, o tão anunciado bom atendimento da 

população, o tudo fazer, não caia em saco rôto.----------------------------------------------------------

----------Odemira, 25 de Março de 1998-------------------------------------------------------------------

----------Os eleitos da C.D.U.--------------------------------------------------------------------------------

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

------------(Cláudio J.S.Percheiro)--------------------------------------------------------------------------- 

----------a) José Joaquim Coutinho Correia de Araújo Carvalho---------------------------------------

------------(José J, Coutinho)---------------------------------------------------------------------------------

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

------------(Manuel S. Cruz)”---------------------------------------------------------------------------------

----------PARTIDO SOCIALISTA--------------------------------------------------------------------------

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

----------Carlos Alberto Silva Oliveira, Vereador a tempo inteiro eleito pelas listas do Partido 

Socialista, vem por este modo declarar que a sua abstenção na votação do Relatório de 

Actividades e Conta de Gerência do ano de 1997, se deve única e exclusivamente ao facto de 

no decurso de tal ano não ter tido quaisquer, digo não ter existido quaisquer conhecimento ou 

influência nas actividades da Câmara, sendo injusta e ilegítima qualquer interpretação diversa, 

nomeadamente falta de confiança nos trabalhadores do Município, nos eleitos ou nos membros 

das Associações ou outras entidades que com a anterior Câmara trabalharam.---------------------- 

----------Odemira, 25 de Março de 1998-------------------------------------------------------------------

-----------a) – Carlos Alberto Silva Oliveira.--------------------------------------------------------------
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-----------Subscrevo a presente declaração de voto.------------------------------------------------------

-----------a) – António Manuel Viana Afonso-------------------------------------------------------------

-----------Subscrevo a presente declaração de voto.------------------------------------------------------

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

----------Interveio o senho José da Silva que informou que iria votar favoravelmente esta 

proposta, dado que a gerência tinha sido da responsabilidades da Coligação Democrática 

Unitária. Revelou ainda que não entendia o porquê da abstenção do Partido Socialista na 

votação desta proposta em sessão de Câmara dado que eles em parte também tiveram 

interferência nessa gestão.-----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que disse que o Partido Socialista tinha-se 

abstido na votação da presente proposta porque os vereadores do Partido Socialista não tinham 

tido participação na gestão do município. Apenas ele tinha pertencido ao anterior executivo e 

não tinha estado presente na reunião onde esta proposta foi votada.----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu que as Câmaras 

Municipais deveriam explorar ao máximo a capacidade de endividamento, dado que era uma 

forma de financiamento das autarquias. Considerou ainda que seria preferível utilizar essa 

capacidade e haver obras do que vice-versa.--------------------------------------------------------------

----------Interveio o senho Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, que referiu que o grande problema foi a paragem 

do plano de financiamento com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o 

Ministério do Ambiente e o PORA, não deixando avançar as obras.----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que considerou que com o sem 

financiamento, haviam obras que deveriam ser feitas e quando a capacidade de endividamento 

existia deveria ser aproveitada.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria Manuela Guerreiro, que referiu que na quinta página do 
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Relatório de Actividades vinha mencionado que havia um investimento significativo nas 

escolas do primeiro ciclo. Face ao exposto questionou sobre os critérios atribuídos e as escolas 

que beneficiaram desse investimento, dado que havia onze anos que estava numa escola que 

nunca tinha beneficiado de qualquer investimento.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que a maior parte do investimento 

era no Complexo Desportivo.-------------------------------------------------------------------------------

----------Não se registando mais intervenções passou-se à votação dos presentes documentos, os 

quais foram aprovados por maioria, correspondendo a onze votos a favor dos membros eleitos 

pela Coligação democrática Unitária, quinze abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma 

abstenção do membro independente, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, interveio o senhor António Roberto que propôs que o ponto número três 

do período da Ordem do Dia passasse para segundo, dado que na revisão ao Orçamento e Plano 

de Actividades, já constava o empréstimo de um milhão e cem mil contos.--------------------------

-----------Esta proposta foi colocada à votação, tendo sido devidamente aprovada por 

unanimidade, com quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze votos 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro independente, 

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

----------Ponto dois: CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ UM MILHÃO E CEM MIL 

CONTOS: 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:-------------------------------------------------------------------- 

----------“EMPRÉSTIMO ATÉ 1.100 .000 CONTOS (UM MILHÃO E CEM MIL CONTOS):- 
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Pelo Senhor Presidente foi presente uma proposta para contracção de um empréstimo  até 

1.100.000 contos (UM MILHÃO E CEM MIL CONTOS), sendo 627.485.279$00 

(SEISCENTOS E VINTE E SETE MILHÕES QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO 

MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE ESCUDOS),  ao abrigo do disposto no Decreto-Lei 

nº.346/97, de 5 de Dezembro, de acordo com o despacho de homologação de Sua Excelência o 

Ministro do Equipamento, Planeamento e da Administração do Território, destinado à 

recuperação das infraestruturas municipais danificadas pela intempérie de Novembro de 1997 e 

o restante no valor de 472.514.721$00 (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MILHÕES 

QUINHENTOS E CATORZE MIL SETECENTOS E VINTE E UM ESCUDOS) para 

aplicação nas actividades do Município, constantes no Plano de Actividades previamente 

aprovado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Depois de devidamente analisada e amplamente discutida, foi a referida proposta 

aprovada por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e três 

abstenções dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, devendo a mesma ser enviada à 

Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e aprovação, conforme competência que lhe é 

conferida pela alínea e) do nº.2 do artigo 39º. do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, na 

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

----------Os Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentaram a declaração 

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

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

----------Na reunião do dia oito de Abril, o Senhor Presidente da Câmara apresentou à Vereação 

uma proposta para contracção de um empréstimo até 1.100.000 contos. Na votação dessa 

proposta, nós, eleitos pela C.D.U., abstivemo-nos pelas razões que passamos a enunciar:---------

----------1 – Estamos completamente de acordo com a primeira parte dessa proposta, isto é, com 

a contracção de um empréstimo no valor de 627.485.279$00 ao abrigo do Decreto-Lei 
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nº.346/97, de 5 de Dezembro, dada a tipificação inequívoca  das obras a realizar e respectivos 

gastos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------2 – Estaríamos também de acordo com a segunda parte dessa proposta, isto é, com a 

contracção de um empréstimo a longo prazo e com juros, no valor até 472.514.721$00 ou até 

superior, se ele fosse tão transparente  quanto o anterior. Na realidade, esta Segunda parte da 

proposta do Sr. Presidente da  Câmara não veio acompanhada de uma tipificação rigorosa das 

obras a realizar e respectivos custos, (que nós solicitámos mas que não foi aceite pelo autor da 

proposta), facto que lamentamos, pois a transparência administrativa é indispensável a toda a 

actividade autárquica.---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3 – No nosso entender, com esta segunda proposta o que o Sr. Presidente da Câmara 

pretendia, era conseguir um aval de toda a vereação para a constituição de um fundo de maneio 

(ou aquilo a que chamámos um saco azul) que seria usado aleatoriamente em iniciativas 

inscritas no Plano de Actividades, como se prometeu.--------------------------------------------------

----------Ora, nós não fomos eleitos para passar “cheques em branco” a quem agora exerce o 

poder, mas para exigir a esse mesmo poder uma administração criteriosa dos dinheiros 

públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4 – Repetimos que não estamos contra a contracção de qualquer empréstimo bancário 

que seja necessário para a execução de obras em favor da qualidade de vida do nosso Povo, 

mas estamos e estaremos sempre contra a falta de transparência na gestão dos dinheiros 

públicos. Por isso nos abstivemos.-------------------------------------------------------------------------- 

----------Os eleitos da C.D.U.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------a)  - José Joaquim Coutinho Correia de Araújo Carvalho.------------------------------------

----------a) – Manuel da Silva Cruz.”----------------------------------------------------------------------- 

----------Os eleitos  do Partido Socialista apresentaram o Protesto, que seguidamente se 
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transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------“PROTESTO------------------------------------------------

----------Os eleitos do Partido Socialista não podem deixar passar em claro, a abstenção da 

CDU na proposta de contracção de um empréstimo à banca para fazer face aos prejuízos 

causados pelas cheias de Novembro de 1997, e por causa destes ao financiamento do Plano de 

Actividades para 1998 da Câmara Municipal, protestando a declaração de voto por eles feita 

pelas seguintes razões:---------------------------------------------------------------------------------------

----------1- Salta à vista, quem não quer ver de novo o Concelho de Odemira, com os caminhos 

reparados, com os pontões restabelecidos, com as águas e esgotos a funcionar, com a vida das 

pessoas de novo refeita;--------------------------------------------------------------------------------------

----------2- Salta à vista quem não se importa de por pura politiquice, não quer assumir 

responsabilidades financeiras, tentando fazer passar uma mensagem de preocupação com a 

“transparência”, quando de facto no seu período de governo autárquico nunca se preocupou em 

mostrar as suas decisões e os riscos nunca assumidos de pôr Odemira nos caminhos do 

progresso.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3- Qualquer pessoa com um mínimo de preocupação com a gravidade da situação em 

Odemira, compreenderia que tem sido o orçamento da Câmara a pagar as reparações dos 

caminhos e pontões, e que, por causa disso haveria acções e obras previstas que não se 

poderiam realizar, só podendo ser posta essa hipótese com um financiamento ao Plano de 

Actividades.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4- O empréstimo de 627.000 contos destina-se a infraestruturas Municipais e não a 

caminhos agrícolas e rurais. Apesar disso a Câmara e as Juntas de Freguesias, a partir dos 

fundos da Câmara tem construído e reconstruído os estragos de Novembro.------------------------

----------A diferença entre os 627.000 contos e os 1.100.000 contos, como é óbvio e foi 

largamente explicado entre as 11,00 h e as 17,00 h destina-se, como diz na própria proposta a 



-30- 
30-04-98 

 

financiar as obras de arruamentos, águas, esgotos e provavelmente electrificações constantes do 

Plano de Actividades, que a CDU por maioria aprovou em Dezembro de 1997, É O SEU 

PLANO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------5- Finalmente, fala a CDU em cheques em branco e em sacos azuis. É preciso não ter o 

mínimo de sentido de compreensão e de oportunidade em termos de tempo e condições de 

actuação, para por pura politiquice e oposição a qualquer preço, nos acusar de falta de 

transparência. Mais uma vez e depois de durante cerca de 4 horas  discutirmos as coisas e, 

conjuntamente com o Director do Departamento Técnico e Chefe da Contabilidade, se ter 

respondido a todas as questões.-----------------------------------------------------------------------------

----------6- Os eleitos do Partido Socialista, não temem correr riscos, nem  tem medo de 

desenvolver o Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Outros o tiveram e porventura hoje terão ainda, já que nem na hora de assumir que há 

reais condições de fazer andar as coisas se comprometem com o seu aval.--------------------------

----------Estamos hoje convencidos que a CDU apenas está a favor do empréstimo de 627.000 

contos porque são coisas do “seu mandato de poder”. Se isso tivesse acontecido há  2 meses 

atrás, já no mandato do PS estaria contra.-----------------------------------------------------------------

----------Resta-nos, só, o benefício da dúvida.-------------------------------------------------------------

----------Os eleitos do PS-------------------------------------------------------------------------------------

----------a)- António Manuel Camilo Coelho--------------------------------------------------------------

----------a)- António Manuel Viana Afonso---------------------------------------------------------------

----------a)- Carlos Alberto Silva Oliveira-----------------------------------------------------------------

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

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

que agradeceu ao senhor Presidente da Câmara pelo sensibilidade com que olhou pelas pessoas 

vítimas  das intempéries do ano transato.------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

que considerou ser importante começar-se a distribuir as verbas o mais equitativamente 

possível, e bem assim que não estava em causa algumas freguesias mas sim todo um concelho 

atingido pela “devassidão”.----------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que a sua freguesia necessitava de investimento, porque para além de sofrer 

uma grande desertificação, também tinha sido grandemente atingida pelas intempéries de mil 

novecentos e noventa e sete. Considerou ainda que o atraso que Luzianes-Gare tinha, também  

se devia aos antigos Governos.------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, revelou que iria votar favoravelmente a presente proposta.-------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que o senhor Presidente da Câmara iria 

correr o risco de o acusarem de utilizar as verbas só em algumas freguesias, ao não afectar as 

verbas às obras.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Concordou ainda que não era a burocracia que impedia o desenvolvimento de uma 

localidade, ou a resolução dos problemas.-----------------------------------------------------------------

-----Quanto à intervenção do senhor José Valério, disse que o atraso na freguesia de Luzianes-

Gare, não se devia aos anteriores Governos, mas sim quando “os comunistas tomaram conta da 

Câmara Municipal de Odemira”. Considerou que as intempéries do ano transato vieram agravar 

os problemas no concelho de Odemira, bem como pôr a nu as muitas deficiências de 

desenvolvimento.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que iria votar favoravelmente esta proposta.------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que deveria existir um 

documento onde fosse descrita as obras que iriam beneficiar do montante de cerca de 

quatrocentos e setenta e dois milhões de escudos, à semelhança do documento justificativo da 

outra verba, para poder votar em consciência.------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que os cerca de seiscentos e 
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vinte e sete mil contos para serem homologados pelo senhor Ministro, dado se tratar de uma 

linha de crédito, tinham uma listagem de obras que o antigo executivo tinha feito com as verbas 

afectadas.---------------------~-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, referiu que haveria muita coisa que ficaria por fazer, o que iria levar a que fosse 

atacado pelos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, considerando isso um risco que 

teria de correr.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que o único prejudicado foi o povo do 

distrito de Beja, que teve a infelicidade de sofrer a intempérie e por esta ter acontecido no 

período de campanha eleitoral.------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que concordava com a presente proposta relativamente à primeira verba, 

quanto à segunda verba revelou que não se sentia muito à vontade para a votar, dado que ela 

não era explicita. Face ao exposto, disse que se iria abster na votação.-------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Maurício Rosa, Presidente da Junta de Freguesia de Vale 

de Santiago, que informou que era natural que fossem pressionar o senhor Presidente da 

Câmara para que fossem feitas as obras.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, 

que solicitou ao senhor Presidente da Câmara que tivesse muita atenção na distribuição do 

dinheiro para as freguesias, nomeadamente as do interior do concelho, que necessitavam tanto 

da boa vontade e do trabalho da Câmara Municipal de Odemira. Face ao exposto, disse que iria 

votar favoravelmente esta proposta.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que este ponto deveria ser discutido 

de uma maneira mais calma e simpática. Por último, disse que aprovará a Conta de Gerência 

para o ano, se a verba dos quatrocentos e setenta mil contos vier descrita onde e como foi 

aplicada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Humberto Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de Salvador 
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que enalteceu a forma exemplar como o senhor Presidente da Câmara ajudou todos os 

Presidentes das Juntas de Freguesia, independentemente da cor política.-----------------------------

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

que, relativamente à intervenção do senhor António Roberto, disse que nesta Assembleia 

Municipal não estava o Partido Comunista, mas sim a Coligação Democrática Unitária, a qual 

contemplava pessoas que estavam ligadas ao Partido Comunista e outras não.----------------------

-----Considerou ainda que a culpa do atraso no concelho não era da autarquias, pois eram elas 

que se tinham empenhado mais contra a desertificação.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que disse que não estava a pôr em causa a 

honestidade de ninguém, apenas queria votar em consciência e ficar devidamente esclarecido.--

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Roberto, que referiu que 

não era sua intenção ofender ninguém, quando falou no Partido Comunista e não na Coligação 

democrática Unitária, que também já tinha sido APU e PCP/PEV.------------------------------------

-----Por último, disse que não desculpava os Governos, mas também não aceitava que se 

branqueasse a acção da Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que os valores do empréstimo 

apareciam separados, porque a primeira verba era ao abrigo de uma legislação com uma 

orientação específica. Referiu ainda que ambos os valores vinham na mesma proposta para uma 

melhor negociação da taxa de juros.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu, que era de salutar a discussão aberta de 

opiniões contrárias que houve neste ponto da Ordem do Dia e independentemente da votação 

tinham todos respeito uns pelos outros.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, que referiu que não eram contra o empréstimo, 

mas sim apenas não concordavam com a verba dos quatrocentos e setenta e dois mil contos 
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fosse inscrita globalmente, sem ser acompanhada de um mapa de obras onde a verba iria ser 

aplicada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que este acto político não era transparente, numa administração pública 

que se pretendia transparente, pelo que discordavam.---------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que a primeira verba 

escapava à lógica de funcionamento do município, no entanto em relação à  segunda verba 

referiu que era pertinente que a Assembleia Municipal solicitasse transparência na utilização 

dos fundos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, 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, cinco votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

favor do membro independente e seis abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia.----------

----------A senhora Catarina Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Bicos apresentou a 

declaração de voto que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------- 

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

----------Catarina da Luz Martiniano Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Bicos, 

independente na lista da CDU, votei a favor do empréstimo, seja saco azul ou cor de rosa, sei é 

que a minha freguesia precisa de obras.-------------------------------------------------------------------

----------Uma freguesia situada no limite do Concelho a uma distância de 53 Quilómetros da 

sede do Concelho, que muitas vezes fica no esquecimento.--------------------------------------------

----------A Freguesia de Bicos precisa que a Câmara faça obras, o Bairro Social já com várias 

habitações precisa de arruamentos e electricidade.-------------------------------------------------------

----------A rede de saneamento precisa de ser aumentada para apanhar uma quantas casas de 
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habitação que não estão no projecto que está a ser executado tanto em esgotos como em água.--

----------Precisa que a estrada da Terrazina ai limite do Concelho seja pavimentada, são cerca 

de mil e novecentos metros.---------------------------------------------------------------------------------

----------A Povoação das Fornalhas Novas precisa que se ligue água às habitações. A Povoação 

dos Foros da Caiada já com parte  da rede de água construído precisa de ser aumentada e ligar 

às habitações.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Povoação dos Foros dos Vales está a ser construída a rede de água falta ligar às 

habitações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Os terrenos de Bicos precisa-se que a Câmara resolva o problema com o proprietário, 

para que se possa construir, as pessoas procuram muito os Bicos para construir, fica numa zona 

plana, com bons acessos e perto do litoral, e é uma zona agrícola. É esta a minha razão de votar 

a favor de empréstimo, assim ele seja bem empregue a favor da população do nosso Concelho 

e, não por interesse político.---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------OBRIGADO”-------------------------------------- 

----------Ponto Três: PRIMEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO DE 

ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA, DO ANO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E OITO: 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:---------------------------------------------------- 

----------“ PRIMEIRA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO:- Procedeu-se à apreciação da Primeira 

Revisão ao Plano de Actividades para o ano de 1998, 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 1998, nos termos do artigo 31º. do  diploma acima referido, que apresentava os seguintes 
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valores:- DESPESA – Anulações – 300.491.500$50 (TREZENTOS MILHÕES 

QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL QUINHENTOS ESCUDOS E CINQUENTA 

CENTAVOS);-  Reforços e Inscrições – 1.781.697.047$00 (UM BILIÃO SETECENTOS E 

OITENTA E UM MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL QUARENTA E 

SETE ESCUDOS);- RECEITA – Saldo do ano anterior – 185.205.546$50 (CENTO E 

OITENTA E CINCO MILHÕES DUZENTOS E CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA 

E SEIS ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS);- Reforços e Inscrições – 1.296.000.000$00 

(UM  BILIÃO DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MILHÕES DE ESCUDOS);-  Total da 

Primeira Revisão:- 1.781.697.047$00 (UM BILIÃO SETECENTOS E OITENTA E UM 

MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E SETE MIL E QUARENTA E SETE 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 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 três  abstenções dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária.----------------------------------------------------------------------------------------

----------A aprovação dos  referidos documentos pela Assembleia Municipal, vai ser proposta 

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

----------Os Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária, apresentaram a declaração 

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

-------------------------------------------“Declaração de voto-----------------------------------------------

----------Na 1ª. Revisão do Plano de Actividades e Orçamento do ano de 1998 apresentado pelo 

Sr. Presidente da Câmara, nós eleitos da CDU abstivemo-nos na votação pelas seguintes 

razões:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------1- Porque entendemos que o Plano de Actividades e Orçamento da Câmara são 

documentos que servem de base ao trabalho que se pretende e anseia levar a cabo durante um 

ano e seguintes projectando-se ainda um conjunto de obras que poderão ou não ser realizadas 

dependendo de possíveis financiamentos a obter junto da Administração Central, Fundos 

Comunitários entre outros programas.---------------------------------------------------------------------

----------Ficou claramente provado que o PS afinal tem uma conduta nas alterações e revisões 

orçamentais sem base sólida e clara.-----------------------------------------------------------------------

----------2- Ao contrário do que o Sr. Presidente da Câmara na proposta inicial da contracção do 

empréstimo de 1.100.000 contos, dos quais 627.485.279$00 destinam-se a reparar todos os 

prejuízos ocasionados pelas intempéries, inscreve 472.514.721$00 que diz inicialmente serem 

destinados ao cumprimento do Plano de Actividades e Orçamento da  Câmara, nomeadamente 

para arruamentos em bairros sociais e povoações do concelho, abastecimento de água e 

saneamento, electrificação, habitação, etc, demonstrando que ao inscrever na rubrica de 

protecção Civil o valor de 1.100.000 contos na despesa a proposta não é mais que uma 

inverdade pura.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3- Ao insistirmos que fossem afectados os valores de 472.514.721$00 às obras que se 

pretendem realizar com esse dinheiro, o PS recusou, pelo que ficou bem claro que este dinheiro 

é para ser gasto como a maioria do PS o entender, não existindo de momento garantias de 

transparência.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4- Por outro lado é incompreensível que a rubrica na receita para a realização de 

diversos Caminhos Agrícolas e rurais no valor de 745.079 contos e inscrita na despesa com o 

mesmo valor, tenha sido na 1ª. alteração e agora nesta 1ª. revisão retirados  mais de 350.000 

contos nas despesas não se tenha abatido na receita esses valores como devia ser feito.-----------

----------5- Afinal o PS que tanto apregoou rigor, mudança, transparência nos actos, etc. está a 

demonstrar claramente que essas promessas ficaram na gaveta e que o diálogo tão apregoado 
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não passa de mera retórica eleitoralista.-------------------------------------------------------------------

----------Os Eleitos da CDU----------------------------------------------------------------------------------

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

----------a)- José Joaquim Coutinho Correia de Araújo Carvalho--------------------------------------

----------a)- Manuel da Silva Cruz”.------------------------------------------------------------------------ 

-----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro que perguntou ao senhor Presidente da 

Câmara sobre as construções de habitações sociais, em Odemira, constantes na primeira folha 

do Plano de Actividades.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que era referente à aquisição 

de terrenos em Odemira, por parte da Câmara Municipal, dado que nos últimos anos tinham 

vendido terrenos mas não tinham adquirido nenhuns.---------------------------------------------------

---------Interveio o senhor Jorge Parreira, que relativamente à terceira página do Orçamento, 

perguntou para onde iam os quarenta e cinco mil contos para escolas primárias.-------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que era para reparação de algumas 

escolas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou se nessa verba estava prevista a 

recuperação do logradouro da Escola Primária de Vila Nova de Milfontes, uma vez que já 

existia um projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que os compromissos 

anteriormente assumidos, não seriam retirados.----------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da presente proposta, a qual foi 

aprovada por maioria com, 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, um voto a favor do membro 

independente e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação democrática Unitária, 
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quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia.--------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referiu que se tinha abstido na votação para 

viabilizar o orçamento.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto quatro: ALTERAÇÃO AO PROJECTO DO LOTEAMENTO DA FATACA, 

FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO – APROVAÇÃO DO NOVO QUADRO DE ÁREAS: 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:------------------- 

----------“ALTERAÇÃO AO PROJECTO DO LOTEAMENTO DA FATACA, FREGUESIA 

DE SÃO TEOTÓNIO:- Foi presente o processo respeitante à alteração ao projecto do 

Loteamento da Fataca, elaborado pelo Gabinete Técnico deste Município, quanto à alteração da 

configuração e área do lote nº.1  que fica constituído da seguinte forma:-----------------------------

-----Lote nº.1, com a área de 820 m2, confrontando a Norte com o terreno de António Júlio, a 

Sul com o lote nº.2, a Nascente com a via pública e a Poente com o terreno de Custódio 

Domingos Reis, com o valor patrimonial de 410.000$00 (QUATROCENTOS E DEZ MIL 

ESCUDOS), destinado a habitação e no qual só é permitida a construção de um edifício com 

um fogo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A área ocupada com arruamento (vias públicas) é de 220 m2.-------------------------------

----------A área total do terreno é de 1.940 m2.-----------------------------------------------------------

----------A área total dos lotes mantém-se igual, sendo, portanto, de 1.720 m2.----------------------

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

quadro de áreas constante da Planta de Síntese, e bem assim, submetê-lo 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 catorze votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 
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Democrática Unitária, dois votos 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto cinco: LOTEAMENTO DA FATACA – LOTE NÚMERO UM – JOSÉ 

MARIA ANTÓNIO: 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:--------------------------------------------------------------- 

----------“LOTEAMENTO DA FATACA – LOTE Nº.1 – JOSÉ MARIA ANTÓNIO:- Dirigiu-

se o Senhor José Maria António a esta Câmara Municipal, demonstrando o seu interesse na 

aquisição da restante área do lote nº.1, sito no Loteamento da Fataca que, aquando da venda, 

efectuada em 31/10/95,  já se encontrava murado e possuía, na realidade, mais área do que 675 

m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Em 97/10/07, foram entregues aos Serviços de Topografia deste Município, todos os 

elementos disponíveis, para que se procedesse a uma confirmação de áreas, tendo aqueles, em 

97/10/13, informado que se verificava que a partilha Norte se encontrava mal desenhada, 

porque a frente do referido lote é de 18,25 m, o que equivalia que a área correcta a ter sido 

escriturada seria de 820 m2.--------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi presente o processo respeitante à aquisição pretendida pelo Senhor José Maria 

António, e que respeita à venda pela  Câmara da área de 145 m2, ao preço de 500$00/m2, o que 

perfaz a importância de 72.500$00 (SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS ESCUDOS).--

----------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

venda da área de 145 m2 ao preço de 500$00/m2, ao actual proprietário, e bem assim, submetê-

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

Democrática Unitária, dois votos 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto seis: LOTEAMENTO MUNICIPAL DE VALE DE SANTIAGO – LOTES 

NÚMEROS TRINTA E SETE E TRINTA E OITO: 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:---------------------------- 

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DO VALE DE SANTIAGO – LOTES 37 E 38:- Foi 

presente uma informação prestada pelos Serviços de Património/Notariado, deste Município, na 

qual consta a seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------

----------Em Outubro de 1997, dirigiu-se à Secção de Património/Notariado, o Sr. Carlos José 

Martins Cortez, a fim de saber das razões pelas quais, o lote nº.39 do supra mencionado 

Loteamento, com a área de 273,08 m2  era, em comparação com os lotes 37 e 38, um pouco 

maior e  nas cadernetas desses lotes apenas constava a área de 123 m2.------------------------------

----------Ao consultar-se o mapa do Loteamento do Vale de Santiago, constatou-se que, 

efectivamente os lotes de terreno possuíam as áreas de 253,50 e 253,05 m2, respectivamente, 

pelo que se percebeu que o lapso cometido  foi que, quando da venda dos referidos lotes , 

foram referidas as suas áreas cobertas, quando deveriam ter sido mencionadas as suas áreas 

totais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto, a Câmara  Municipal deliberou, por unanimidade  e dado as áreas 

em falta serem logradouros dos lotes 37 e 38, autorizar a alienação ao actual proprietário das 

áreas de 130,50 e 130,05 m2, o que perfaz as importâncias de 13.702$50 (TREZE MIL 

SETECENTOS E DOIS ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS) e 10.820$00 (DEZ MIL 
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OITOCENTOS E VINTE ESCUDOS), e bem assim, submeter à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal o assunto em apreço”.------------------------------------------------------------ 

----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos 

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

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

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e sete membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BICOS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE NÚMERO VINTE E SEIS, 

PERTENCENTE A EDUARDO ANTÓNIO MALAQUIAS: 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:-------------------- 

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BICOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 

DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº.26 PERTENCENTE A EDUARDO ANTÓNIO 

MALAQUIAS :- Foi presente uma carta datada de 98/02/20, enviada por Eduardo António 

Malaquias, informando que após celebração da escritura de compra e venda do lote em 

epígrafe, contraíu matrimónio com Paula Cristina Silveira Gamito, no regime da comunhão de 

bens adquiridos e, em virtude de se tornar necessário que o nome da conjuge conste na 

titularidade do lote para poder recorrer ao crédito à habitação,  conforme foi exigido pela Caixa 

Geral de Depósitos, solicita autorização para doar metade do lote  ao referido conjuge mulher.--

----------Depois de devidamente apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, concordar com  a referida pretensão e, tendo em atenção  que o Regulamento 

para Alienação de Lotes de Terreno pertencentes ao Património do Município de Odemira, não 

prevê tal situação, deve o assunto ser submetido à apreciação e aprovação da Assembleia  
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Municipal”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos 

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

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

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e sete membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – 

LOTE NÚMERO SEIS: 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:---------------------------------------------------------------

----------“LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – LOTE Nº 6: - 

Foi presente uma carta enviada a esta Câmara Municipal por Luís Miguel Perpétuo Porfírio e 

Víctor Manuel Guerreiro, solicitando autorização para que o lote nº. 6 do Loteamento Industrial 

da Boavista dos Pinheiros, em nome de Luís Miguel Perpétuo Porfírio e Víctor Manuel 

Guerreiro, passe para nome de Móveis Porfírio & Guerreiro, Limitada, a fim de obterem o 

licenciamento definitivo por parte do Instituto de Indústria de Évora.--------------------------------

----------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com 

a pretensão requerida e bem assim, submeter à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal o assunto em apreço.”--------------------------------------------------------------------------- 

----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos 

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

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

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e oito membros da 
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Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto nove: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CELEBRAÇÃO DE 

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE NÚMERO CINCO DO LOTEAMENTO 

MUNICIPAL DA FATACA:  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:---------------------------------------------------- 

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DA FATACA – LOTE Nº.5 – MARIA OTÍLIA DOS 

REIS OLIVEIRA NEVES:- Foi novamente presente o processo respeitante ao pedido de 

prorrogação do prazo para celebração da escritura de compra e venda do lote nº.5 do 

Loteamento Municipal da Fataca, em virtude da proprietária do lote, Maria Otília dos Reis 

Oliveira Neves, ter recorrido ao crédito bancário e o mesmo não ter sido disponibilizado dentro 

do prazo fixado para celebração da escritura de compra e venda, conforme estipulado no artigo 

17º. do Regulamento para alienação de lotes de terreno pertencentes ao Património do 

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

----------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

prorrogação requerida, devendo o assunto ser submetido à Assembleia Municipal para 

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

----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos 

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

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

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dez: NOVO HOSPITAL DISTRITAL E SANTIAGO DO CACÉM: 

VALÊNCIA DE OBSTETRÍCIA E BLOCO DE PARTOS: TOMADA DE POSIÇÃO SOBRE 
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O DOCUMENTO APRESENTADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Assembleia que explicou a razão da inclusão deste ponto na Ordem de Trabalhos, o qual ficará 

arquivado no maço de documentos da presente sessão.------------------------------------------------- 

----------Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a 

qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos 

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

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

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto onze: MODELO DE GESTÃO DA FACECO E DAS INSTALAÇÕES DE 

SÃO TEOTÓNIO, PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE E 

SEGUINTES: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Assembleia que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve 

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

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

----------“ Tem a FACECO, Feira das Actividades Económicas do Concelho de Odemira, vindo 

a ser realizada sob organização da Câmara Municipal de Odemira com a colaboração de 

entidades como a Associação de Beneficiários do Mira, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.---------------------------------------------

----------Práticamente desde o seu início que a sua realização acarreta anualmente um “déficit” 

da ordem dos esc. 10.000.000$00, suportado pelas entidades acima identificadas em partes 

iguais, sendo que a Câmara Municipal normalmente cobra a sua comparticipação em espécie.---

----------Anualmente tem vindo a ser discutido a possibilidade de constituir uma entidade de 

direito privado destinada a gerir o espaço de feiras e mercados de S. Teotónio com o objectivo 
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imediato de conseguir eliminar os sucessivos “deficits”, criar postos de trabalho e 

profissionalizar a gestão do espaço.------------------------------------------------------------------------

----------Óbviamente que as entidades até aqui promotoras integrarão se o entenderem o grupo 

de accionistas da empresa a constituir.---------------------------------------------------------------------

----------Desde há 4 ou 5 anos que durante as reuniões para organização do certame, é 

manifestada a concordância com este projecto, adiando-se para o ano seguinte os passos 

necessários à constituição da Empresa, sem que de concreto alguma coisa tenha sido feita.------

----------Nestes termos propõe-se:--------------------------------------------------------------------------

----------Seja recomendada a participação da Câmara Municipal de Odemira numa Sociedade, 

gestora do espaço de feiras e mercados de S. Teotónio, e autorizada a cedência, por um período 

a definir, daquele espaço à referida sociedade, após a sua constituição.------------------------------

---------Seja feita uma recomendação ao executivo Municipal no prazo de 90 dias informar esta 

Assembleia, das diligências efectuadas para atingir este objectivo.-----------------------------------

-------------------------------------------Odemira, 22 de Abril de 1998------------------------------------

------------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,”-------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que questionou se a verba descrita era resultante de má 

gestão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que o investidor daquele espaço, 

em termos patrimoniais, era a Câmara Municipal. Revelou ainda que já estavam a analisar a 

forma de criar uma empresa gestora do espaço da FACECO.------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Loução que questionou para onde iria a feira e os mercados 

mensais, bem como o casal que vivia no meio da feira.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que seria feita uma vedação 

que impediria as pessoas do mercado de entrarem livremente no espaço da feira.------------------

-----Em relação ao casal que vive no centro do local da feira, referiu que estavam a estudar a 



-47- 
30-04-98 

 

forma das pessoas saírem de lá.----------------------------------------------------------------------------- 

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

devidamente aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos 

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

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

favor do membro independente e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.----------- 

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

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira que 

em relação à contribuição autárquica referiu que ela não tinha sido votada pelo Governo em mil 

novecentos e noventa e cinco, mas sim no ano seguinte para ser aplicada em mil novecentos e 

noventa e sete. Quanto ao Bairro de Luzianes-Gare, disse que estava apenas pendente da 

inexistência de engenheiros electrotécnicos no GAT e não das medições e orçamentos.-----------

-----Disse ainda que se for a autarquia a fazer as obras de electrificação, posteriormente haverá 

problemas na fiscalização das referidas obras, por parte da S.L.E.------------------------------------

-----Quanto ao Saneamento básico do Malavado, Cavaleiro e da Fataca, disse que estava 

garantido o financiamento pelo Programa Ambiente.----------------------------------------------------

-----Alertou ainda os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia para o facto das 

responsabilidades das escolas, terem este ano, passado para as respectivas Juntas de Freguesia.-

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

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

---------------------------------------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 
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catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois 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.--------------------------------------------------------- 

-------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO---------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas dezoito horas e trinta minutos.------------------------------------------------------------- 

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ---------------------------------------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

----------------------------------------O PRIMEIRO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

 

---------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,-------------------------------------- 


