
-1- 
30-06-99 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------1. Discussão e votação das actas das reuniões das sessões extraordinária de 25/04/99 e 

ordinária de 30/04/99;---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

----------1. Loteamento Municipal da Zambujeira do Mar – Pedido de autorização para doação 

de metade do lote nº 34, pertencente a José Manuel Francisco da Silva: apreciação e 

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

----------2. Projecto de Regulamento de Atribuição de Estacionamentos no Município de 

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

----------3. Projecto de Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada: 



-2- 
30-06-99 

 

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

----------4. Projecto de Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos: apreciação 

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

----------5. Projecto de Regulamento e Tabela de Taxas dos Estabelecimentos Hoteleiros, Meios 

Complementares de Alojamento e Parques de Campismo: apreciação e deliberação;--------------

----------6. Projecto de Regulamento de Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração e 

Bebidas: apreciação e deliberação;-------------------------------------------------------------------------

----------7. Regulamento das Bolsas de Estudo: apreciação e deliberação;----------------------------

----------8. Recomendação da Assembleia Municipal de Odemira às “Condições dos familiares 

que visitam os reclusos, detidos no Estabelecimento Prisional Regional de Odemira”: 

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

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

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

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

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

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

presença de trinta e três membros, a saber os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Augusto Fernandes 

Alves Paulino, António Carlos da Silva Vilhena Roberto, António Eduardo Guerreiro Silva, 

António Maria de Jesus Guerreiro, Dulce Loução de Matos Raposo, Filipe José Guerreiro 

Palma, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, 

Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, 

José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da 

Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro F. Silva, José Manuel Reis Guerreiro, 

José Maria Joana, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel Bartolomeu Afonso da 
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Palma, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria Emídia José Gomes da 

Silva, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, Raúl Manuel 

Carrilo da Silva Vicente, Rogério Manuel Begarrão Teixeira e Sérgio Brigido Martins e 

ausentes os senhores Catarina da Luz Martiniano Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de 

Bicos, Dominic Robin Cross e Rui Boura Xavier.------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que à sessão extraordinária realizada no dia vinte e cinco de 

Abril do corrente ano, não haviam justificado as faltas os senhores Alberto Fernando Silva 

Jaques Pedras e Rogério Manuel Begarrão Teixeira. À sessão ordinária realizada no dia trinta 

de Abril de mil novecentos e noventa e nove, não tinha justificado a falta o senhor Alberto 

Fernando Silva Jaques Pedras. Por fim, à sessão extraordinária realizada no dia sete de Junho 

do corrente ano, não tinham justificado a falta os senhores Dominic Robin Cross, Manuel José 

Silva Correia, Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia, Mário Neves Páscoa Conceição, 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Martinho das Amoreiras e Rogério Manuel Begarrão 

Teixeira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ainda antes de se iniciar a discussão dos assuntos agendados para esta sessão, o senhor 

Presidente da Assembleia falou na necessidade de se incluir mais um ponto, no Período da 

Ordem do Dia, com o título: “Projecto de Regulamento Municipal sobre a instalação e 

funcionamento de recintos de espectáculos e divertimentos: apreciação e deliberação”.-----------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que apesar de considerar que o assunto 

era urgente e importante para o concelho, particularmente no Verão, não estava suficientemente 

consciente no que iria votar. Disse também que o presente assunto envolvia a leitura de um 

Decreto-Lei, sobre o qual se tinha fundamentado, pelo que não seria oportuno analisá-lo no 

momento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, considerou também que, a Ordem de Trabalhos era demasiado extensa e 
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pesada, para a inclusão de mais um assunto. Disse ainda que, a Câmara Municipal deveria ter 

tido a preocupação de elaborar este documento mais cedo.---------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia colocou à 

consideração da Assembleia Municipal, a inclusão do presente assunto, como ponto número 

nove, no Período da Ordem do Dia, tendo sido aprovado por maioria, correspondendo a 

dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos contra dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e uma abstenção do membro independente, quando estavam presentes trinta 

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

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

----------Ponto um: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DAS 

SESSÕES EXTRAORDINÁRIA  DE VINTE E CINCO DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS 

E NOVENTA E NOVE E ORDINÁRIA DE TRINTA DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS E 

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

----------A) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE ABRIL DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de 

posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente enviada com a 

restante documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente 

submetida à discussão.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Lopes que referiu, que na quarta página, na nona linha, devia 

ler-se: “É imperioso que se criem...”, e não “É imperioso que te criem...”. Esta proposta foi a 

provada por consenso.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Por fim, foi o texto definitivo da acta aprovado por maioria, correspondendo a 

dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze votos a favor dos 
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membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro independente, uma abstenção dos 

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

Social Democrata, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia.---------------

----------B) SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS E 

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

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

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

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que, relativamente à página número quarenta e 

dois, na décima terceira linha, disse que não estava contra os protocolos assinados, mas sim 

contra as prioridades definidas pelo executivo para a realização de obras, pois davam 

prioridades às obras de particulares, em detrimento das públicas.-------------------------------------

-----Face ao exposto propôs que a sua intervenção ficasse do seguinte modo: “Interveio o 

senhor Joaquim Rodrigues que referiu não concordar dar-se prioridades a protocolos que vão 

beneficiar os particulares e ficarem por fazer obras de utilidade pública”.---------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que, relativamente à página vigésima primeira, na 

sexta linha, onde se lê: “...sendo actualmente um país mais periférico...”, devia ler-se: “...sendo 

actualmente um país menos periférico...”.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que, relativamente à décima oitava página, na sexta 

linha, onde se lê: “...reunir o Concelho de Estado,...”, devia se ler:”...reunir o Conselho de 

Estado,...”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Lopes que, relativamente à décima oitava página, na terceira 

linha, disse que devia ler-se “pudesse” e não “pude-se”.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Amâncio Piedade que disse que não concordava com o que vinha 

referido na décima terceira página, na décima terceira linha, aquando da sua intervenção sobre 
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a visita dos membros da Assembleia Municipal, na freguesia de Santa Clara-a-Velha.------------

-----Devia ler-se:”...Referiu também que nomeadamente em Santa Clara-a-Velha, foi pena que 

os senhores representantes do senhor Presidente da Junta de Freguesia tivessem deixado por 

apresentar e não nos tivessem mostrado, o magnífico trabalho que a Câmara Municipal tinha 

desenvolvido naquela freguesia, nomeadamente a nível de arranjo de ruas.”------------------------

-----Disse também que, na quadragésima página, na décima linha, não estava totalmente 

transcrito o que tinha dito, nomeadamente quando era referido que contestava, por motivos de 

assuntos pessoais. Considerou que o motivo pessoal apresentado por ele, deveria ter sido 

transcrito, pois só assim faria sentido a intervenção do senhor Vereador Cláudio Percheiro.------

-----Face ao exposto, apresentou o documento que seguidamente se transcreve na íntegra:-------

-----“Eu contexto isto porque pessoalmente mais um camarada meu, Aníbal dos Santos, 

entregamos um abaixo assinado, que pedia a estrada Moitinhas a Nave Redonda e que o senhor 

Vereador Cláudio Percheiro entendeu que a referida estrada devia ser Moitinhas algures Portela 

da Piçarra, e mais quando as Juntas de Freguesia precisavam de alguma coisa da Câmara 

Municipal tinha que mandar antes um cheque devidamente assinado. Portanto onde está o zelar 

pelo bem estar das populações”.----------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta 

de Freguesia de Pereiras-Gare, que revelou que nunca tinha mandado nenhum cheque em 

branco para a Câmara Municipal, pelo que não gostaria de ficar incluído na última parte da 

intervenção do senhor Amâncio Piedade”.----------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções e depois das propostas de alteração terem sido 

aprovados por consenso, foi o texto definitivo da acta aprovado por maioria, correspondendo a 

dezasseis 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, uma abstenção dos 
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membros eleitos Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

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

----------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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que solicitou fotocópia do documentos enviado pela 

Associação Nacional dos Municípios Portugueses, sobre “Novo Regime de Autonomia e 

Gestão das Escolas – Protocolo de Colaboração – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses/ Ministério da Educação”.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que solicitou fotocópia do documento enviado pelo 

Hospital Conde do Bracial, sobre “Relatório de Actividades”.----------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

-----O senhor António Roberto, referindo-se à nona página do relatório, “Obras em Curso”, 

questionou para quando estava previsto o asfaltamento da Rua Custódio Brás Pacheco, em Vila 

Nova de Milfontes. Referiu ainda que as obras de substituição de postes da SLE – Electricidade 

do Sul, S.A., eram uma vergonha, dado que abriam os buracos nos passeios e não os tapavam 

devidamente;---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----O senhor Jorge Parreira informou que apenas tinha recebido o relatório agora, pelo que não 

tinha tido tempo de o ler;-------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Maria Emídia Gomes fez a intervenção que seguidamente se transcreve na 

íntegra:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----“A minha pequena intervenção é simplesmente para dar os parabéns ao senhor Presidente 

da Câmara, pela excelente apresentação do relatório das várias actividades que decorreram 

entre a última Assembleia ordinária e esta.----------------------------------------------------------------

-----Ainda me lembro dos relatórios apresentados há uns anos atrás em que alguns até eram 

manuscritos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ao contrário do que alguns dizem, alguma coisa vai mudando nesta casa!”--------------------

-----O senhor Amâncio Piedade referiu que só tinha recebido o relatório na véspera da presente 

sessão, contudo homenageou a Câmara Municipal, nomeadamente o senhor Presidente da 

Câmara, pelo trabalho desenvolvido;-----------------------------------------------------------------------

-----O senhor Joaquim Rodrigues referiu que tinha recebido o relatório demasiado tarde, pelo 

que não tinha tido tempo de o ler. Face ao exposto, revelou que não iria se pronunciar sobre 

ele;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Dulce Raposo referindo-se à décima primeira página do relatório, informou que 

vinha mencionado por duas vezes a electrificação da Várzea dos Porcos, na freguesia de São 

Teotónio. Face ao exposto, questionou se se tratava da mesma electrificação.----------------------

-----Relativamente à décima oitava página do relatório em causa, questionou ao senhor 

Presidente da Câmara sobre o número de crianças do concelho de Odemira, que beneficiavam 

da ajuda da Cercisiago. Questionou ainda, para quando estava previsto o início das obras das 

Infraestruturas  do Campo Redondo, dado que existiam esgotos a correr em céu aberto.----------

-----Por último, perguntou sobre a largura que iria ficar a Rua Nova do Passal, em São 

Teotónio, dado que dava a entender que iria ficar mais estreita do que anteriormente;-------------
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-----O senhor José da Silva referiu que os arruamentos em Vila Nova de Milfontes, apareciam 

duas vezes referidas, na página número nove do presente relatório. Face ao exposto, questionou 

do que se tratava;----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, referiu que 

relativamente às electrificações constantes na décima primeira página do relatório, que 

anteriormente, estava prevista a electrificação de Vale Fontes, porém não vinha nada 

mencionado sobre o assunto;--------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, referiu que 

esperava que no próximo relatório viessem mais assuntos, sobre a sua freguesia.------------------

----------Às questões colocadas, interveio o senhor Carlos Oliveira, Vereador da Câmara 

Municipal de Odemira, eleito pelo Partido Socialista, responsável pelo pelouro da Cultura, que 

relativamente à questão da Cercisiago, informou que existiam dez crianças do concelho de 

Odemira a beneficiar dessa ajuda.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, informou que a Câmara Municipal de Odemira tinha pago logo a sua parte na 

comparticipação à Cercisiago, o que tinha viabilizado a continuação da construção do Centro 

de Actividades Ocupacionais, dado que as outras Câmaras Municipais envolvidas no projecto, 

ainda não o tinham feito.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que a Estação de Tratamento 

de Águas Residuais do Campo Redondo, não tinha projecto e fazia parte do conjunto de nove 

estações que tinham sido submetidas ao financiamento do Programa Operacional Regional do 

Alentejo, em mil novecentos e noventa e sete, cujas obras não tinham sido iniciadas.-------------

-----Disse também que a Rua Nova do Passal, em São Teotónio, iria ficar com seis a sete 

metros de largura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda que tinha sido levado à reunião da Câmara Municipal, uma proposta da 

S.L.E. – Electricidade do Sul, S.A., no valor de sete milhões de escudos, para iluminação da 
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entrada de Vila Nova de Milfontes, em tempo útil, devido ao início da época balnear. A S.L.E. 

– Electricidade do Sul, S.A., iniciou os trabalhos demasiado tarde e com várias deficiências, 

pelo que só receberiam a verba , quando terminassem as obras com tudo devidamente reparado. 

-----Ainda em relação aos arruamentos em Vila Nova de Milfontes, referiu que tinha sido 

questionado pelos senhores Vereadores  da Câmara Municipal de Odemira, eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, sobre o motivo que levou a autarquia a reparar as ruas do 

Bairro do Rosalino.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que a electrificação de Vale Fontes, encontrava-se incluída no 

conjunto de electrificações que seriam lançadas a concurso público.---------------------------------

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

Bairro do Viriato, era um loteamento particular, em que as habitações não estavam legalizadas 

e os próprios moradores não manifestavam muita preocupação na regularização dessa questão. 

Disse também que quando estava a decorrer a legalização do Bairro do Monte Vistoso, ainda 

não tinha alvará, já os moradores tinham pago à S.L.E. – Electricidade do Sul, S.A., a 

electricidade.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que em loteamentos particulares, os moradores é que deveriam suportar 

os custos das obras lá efectuadas, e bem assim que, estava bastante admirado que a Câmara 

Municipal estivesse a executar obras num loteamento particular, que nem alvará tinha e nem se 

sabia qual seria o parecer da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo.--------------------

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

Teotónio, que informou que a Rua Nova do Passal iria ficar com seis a sete metros de largura. 

Disse também que a obra tinha demorado mais tempo, porque iria ficar também com as águas 

pluviais. Ainda em relação ao relatório, nomeadamente na décima primeira página, informou 

que a electrificação de Vale Figueira, situava-se na freguesia de Zambujeira do Mar e não em 

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

Milfontes, que referiu que, anteriormente, também se tinham feito obras em loteamentos 

particulares, dentro do mesmo sistema. Considerou também que, mais importante  do que o 

alvará seria a resolução do problema que afectava não só os residentes de Vila Nova de 

Milfontes, mas também todos os veraneantes. Disse ainda que, actualmente, circulava em Vila 

Nova de Milfontes, uma carta de agradecimento ao actual executivo municipal, a qual tinha 

subscrito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Joana que informou que relativamente ao loteamento do 

Rosalino, tinham elaborado projectos de loteamento, de infraestruturas e de electricidade, os 

quais tinham sido aprovados, mas tinham sido “metidos na gaveta”.---------------------------------

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

que questionou para quando estava prevista a electrificação de Vale Fontes.------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, relativamente aos loteamentos 

particulares, considerou que, sendo um processo antigo e que afectava tanto os moradores 

como os visitantes de Vila Nova de Milfontes, o importante seria a resolução do problema, que 

era de interesse público.--------------------------------------------------------------------------------------

----------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: Neste ponto registaram-se as seguintes intervenções:---------------------------------- 

----------O senhor Alberto Pedras questionou em que situação se encontrava o Parque de 

Campismo de Santa Clara-a-Velha. Referiu ainda que havendo falta de terreno em Santa Clara-

a-Velha para construção de habitação, existiam no Bairro Municipal, lotes atribuídos que ainda 

não tinham sido construídos.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que existiam duas pessoas 



-12- 
30-06-99 

 

interessadas em construir o Parque de Campismo de Santa Clara-a-Velha, porém um deles 

estava mais interessado em construir um empreendimento turístico, do tipo aldeamento. Disse 

também que sendo a barragem de Santa Clara-a-Velha a “mãe de água” do concelho de 

Odemira, não poderia existir um tipo de ocupação que colocasse em causa o abastecimento de 

água ao concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, revelou que tinham pensado em construir antes, um “mini-parque”, com 

capacidade de quinhentos a setecentos lugares e aproveitar a mata, para a construção de 

“bungalows”, em madeira tratada, o que não afectaria, em termos ambientais, aquela zona.------

-----O senhor António Eduardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, informou os 

presentes do lançamento do livro com o título “Colos – Contributo para a sua História”. 

Considerou ainda que, um povo sem a sua identidade, não era ninguém. Por fim, agradeceu 

publicamente o trabalho desenvolvido pelo senhor Professor António Quaresma, que durante 

nove meses muito contribuiu para o livro, sem  cobrar nada.-------------------------------------------

-----O senhor Sérgio Martins considerou  que o que se passava em Vila Nova de Milfontes, no 

local de paragem dos autocarros era vergonhoso, dado que os passageiros tinham de estar 

sujeitos às situações climatéricas. Considerou ainda que a localização da zona de 

estacionamento dos autocarros era verdadeiramente impraticável durante o Verão, dado que a 

dimensão dos autocarros aliada ao local de acesso, a nível de trânsito era caótico e não 

transmitia uma boa imagem de uma localidade, que era das mais bonitas e importantes da faixa 

costeira de Portugal.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relembrou ainda que, em Dezembro do ano transacto, tinha sugerido à Câmara Municipal 

e à Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, que fosse promovido um debate sobre os 

aspectos da vivência daquela freguesia, as necessidades sentidas e a priorização de 

investimentos de acordo com os problemas sentidos pelas pessoas residentes e visitantes.--------

-----Considerou também que, não tinha sido apenas neste mandato que se tinham feito 
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investimentos em Vila Nove de Milfontes, pois isso vinha de um processo em continuidade. 

Discordou também pelo facto de terem elogiado as obras realizadas pela Câmara Municipal em 

Santa Clara-a-Velha, passando por cima do próprio Presidente da Junta de Freguesia.------------

-----Referiu também que os acessos à praia de Vila Nova de Milfontes, nomeadamente nos 

arruamentos que vinham do Parque de Campismo e da Estrada do Canal, eram perigosos para 

os peões, pois inclusivamente de noite encontravam-se pouco iluminados.--------------------------

-----Por último, relativamente ao Bairro do Viriato, perguntou se a Comissão de Coordenação 

da Região do Alentejo, tinha aprovado o loteamento e se não, qual era a dificuldade dessa 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o loteamento não estava 

aprovado, mas segundo a Comissão de Coordenação da Região do Alentejo preenchia as 

condições para a aprovação.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que, relativamente à intervenção do senhor José da 

Silva, lamentou que existissem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, pois continuavam 

a afirmar que em loteamentos particulares, não se podiam fazer as obras que se faziam em 

loteamentos municipais. Referiu ainda que estava de acordo com a realização das obras, porque 

o que estava em causa era o bem estar das populações.-------------------------------------------------

-----Disse também que concordava com o que o doutor Sérgio Martins tinha referido, 

relativamente à situação em que se encontravam os transportes públicos, em Vila Nova de 

Milfontes. Revelou que fazia parte do Conselho Consultivo dos Transportes Escolares da 

Câmara Municipal de Odemira e todos os anos solicitava que fosse construído um sítio digno 

para os estudantes esperarem os autocarros. No mandato anterior  nada tinha sido feito e “este 

ano ia pelo mesmo caminho”.-------------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que tinha solicitado à Câmara Municipal algumas árvores para 

embelezamento dos loteamentos da Alagoinha e do Artur Horta, porém até ao momento 
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encontrava-se tudo na mesma. Referiu ainda que os balneários junto ao posto da Guarda 

Nacional Republicana, em Vila Nova de Milfontes, se encontravam encerrados e discordou que 

o Posto de Turismo tivesse horário de funcionalismo público, pois quem necessitasse de 

alguma informação mais tarde, já não poderia recebê-la.-----------------------------------------------

-----Por último, apresentou os documentos que seguidamente se transcrevem na íntegra:--------- 

-----------------------------------------------PROPOSTA--------------------------------------------------- 

----------“De acordo com o Dec. Lei 100/84 de 29 de Março, no seu artº. 39º., alínea h), os 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, propõem que esta Assembleia se pronuncie 

sobre o assunto a seguir enunciado:------------------------------------------------------------------------ 

----------Vila Nova de Milfontes, possui condições naturais excelentes para a prática de 

desportos, sobretudo os ligados ao mar e ao rio Mira. Contudo, esta prática não pode nem deve 

limitar-se às condições que a natureza oferece. No concelho de Odemira, existem já dois 

pavilhões polidesportivos e brevemente mais dois serão construídos. (em Colos e Sabóia).------- 

----------Face a estas realidades, e conhecendo as aspirações da população de Milfontes, 

sobretudo a mais jovem, os representantes eleitos pelo PSD, solicitam à Câmara Municipal de 

Odemira, tão rápido quanto seja possível, a construção de um ring à semelhança do que já 

existiu nos terrenos que hoje são do Campiférias, mas melhorado e com infraestruturas de 

apoio aos praticantes, bem como os estudos e negociações tendentes à construção de um 

pavilhão polidesportivo.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------Odemira, 30 de Junho de 1999----------------------------------------- 

------------------------------Os membros eleitos pelo Partido Social Democrata,----------------------- 

-----------------------------------------------António Roberto------------------------------------------------ 

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

----------O senhor Jorge Parreira apresentou os documentos que seguidamente se transcrevem 

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



-15- 
30-06-99 

 

---------------------------------------------RECOMENDAÇÃO -------------------------------------------

----------“Os Membros da Assembleia Municipal do Partido Social Democrata recomendam ao 

Senhor Presidente da Câmara para desenvolver todos os esforços junto da Junta Autónoma de 

estradas no sentido de se executarem obra de transformação do cruzamento de Vila Nova de 

Milfontes, numa rotunda devidamente acondicionada e sinalizada para facilitar o tráfego 

automóvel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O referido cruzamento, como está, é um perigo eminente. É difícil avaliar a direcção 

que os veículos, em transito na via principal no sentido Norte - Sul, tomam quando fazem a 

aproximação ao local em referência.-----------------------------------------------------------------------

----------Na mesma estrada, no Cruzamento do Almograve, é urgente limpar as bermas das 

estradas adjacentes ao lado do cruzamento para facilitar a visibilidade. Há canas e outros 

arbustos que já foram causadores de acidentes.-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------Os membros do PSD--------------------------------------------

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

------------------------------------------------António Roberto-----------------------------------------------

--------------------------------------Odemira, 30 de Junho de 1999”--------------------------------------- 

--------------------------------------------------PROPOSTA------------------------------------------------ 

------------------------------“ACESSOS RODOVIÁRIOS A ODEMIRA------------------------------- 

----------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 tome posição sobre o assunto a seguir enunciado:- 

----------Os acessos rodoviários a Odemira e a todo o concelho estão longe de se poderem 

considerar bons.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os sectores do Sul e do Norte são servidos por uma estrada nacional estreita, muito 

curvilínea, piso em mau estado e por isso muito irregular, que dificulta as ligações ao Algarve a 



-16- 
30-06-99 

 

Sul e ao concelho de Santiago do Cacém a Norte. O sector Noroeste pode considerar-se, hoje, 

de nível suficiente, graças à estrada de Brunheiras à Ribeira da Azenha que é boa. O mesmo 

acontece com o sector Nordeste, servido pela estrada nacional de Odemira a Santa Luzia. Os 

sectores Leste e Sudoeste não são, sequer, susceptíveis de se considerarem com o nível de 

suficiente. Na realidade, a estrada nacional, de Odemira a Luzianes e à Nave Redonda, tem um 

traçado antigo e com piso fraco, além de continuar para o Algarve por um traçado terrível. Com 

as estradas municipais da Boavista a Sabóia e de S. Teotónio a Corte Sevilha e a estrada de 

Pereiras-Gare a situação é idêntica.------------------------------------------------------------------------- 

----------O sector Leste reveste-se da maior importância para o desenvolvimento de Odemira, a 

todos os níveis, actualmente.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Itinerário Principal 1 e a futura auto-estrada, passam junto ao nosso concelho. Que 

ligações tem Odemira para essas vias de alto tráfego e potenciais motores de desenvolvimento? 

----------A estrada de S. Teotónio a Corte Sevilha, com um traçado de montanha, tem zona de 

curvas muito perigosas, não está concluída, o piso está deteriorado em vários sítios e é estreita 

em todo o percurso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A estrada da Boavista dos Pinheiros a Sabóia, ainda não se encontra refeita dos 

estragos sofridos com o temporal de 1997. O traçado, carece de correcção em alguns pontos. A 

largura é descontínua, estreita no geral, e o piso, além de mal conservado comporta quebras de 

nível incompreensíveis. Esta estrada está muito aquém da qualidade exigida para o tráfego que 

comporta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A estrada de Pereiras-Gare, com bom piso, está apenas dimensionada para a passagem 

de uma viatura em condições mínimas de segurança, é demasiado estreita e tem curvas 

perigosas e sem visibilidade.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------O turismo e o desenvolvimento económico e social precisam de estradas compatíveis.-- 
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----------Sobre as estradas nacionais o poder autárquico não tem superintendência, mas nas 

estradas municipais pode fazer muito.--------------------------------------------------------------------- 

----------Na opinião do PSD, há uma necessidade urgente de dignificar as estradas de acesso ao 

nosso Concelho. Deve portanto esta Assembleia apreciar a possibilidade de estabelecer um 

plano de correcção da estrada que liga a Boavista dos Pinheiros a Sabóia e Pereiras-Gare com 

ligação a S. Marcos da Serra, numa extensão de sensivelmente 42 Km, de modo a transformá-la 

numa das principais vias de contacto entre a nossa Vila e meio exterior desenvolvido. O 

melhoramento da estrada, de S. Marcos até ao limite do concelho de Odemira, deve ser 

negociada, com o município de Silves, no interesse do concelho de Odemira.---------------------- 

----------Poderemos desenvolver, desta forma, turística e economicamente, todo o concelho e 

muito em particular as freguesias de Pereiras-Gare, Sabóia e Santa Clara a Velha.----------------- 

---------------------Os membros da Assembleia do Partido Social Democrata------------------------- 

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

-----------------------------------------------António Roberto------------------------------------------------ 

----------------------------------------Odemira, 30 de Junho de 1999-------------------------------------- 

-----------------------------------PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO---------------------------------- 

----------Seja aprovada uma recomendação ao executivo, no sentido de apreciar a possibilidade 

de criar condições de circulação adequadas na estrada que liga a Boavista dos Pinheiros a 

Sabóia e Pereiras-Gare”.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Filipe Palma que referiu que o último documento não era nenhuma 

proposta, não era nada e inclusivamente estava mal redigido.------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que solicitou um 

ponto de ordem à Mesa, dado que o senhor Filipe Palma não devia ter intervido da maneira que 

fez, em relação à proposta do senhor Jorge Parreira.-----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que não eram correctas as atitudes 
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de “achincalhar” as propostas do senhor Jorge Parreira, pelo senhor Filipe Palma, pelo que 

também solicitou um ponto de Ordem à Mesa.-----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Geraldo que relembrou que a Assembleia Municipal tinha 

aprovado uma proposta de doação de um terreno à Guarda Nacional Republicana, em Vila 

Nova de Milfontes, com a chamada de atenção relativamente ao destaques e ao PROTALI. 

Face ao exposto, questionou em que situação se encontrava esse assunto.---------------------------

-----Questionou também se já existia o valor das despesas efectuadas com as comemorações do 

“Vinte e Cinco de Abril” do corrente ano, e bem assim, informou que tinha apresentado um 

requerimento, tendo o senhor Presidente da Câmara se comprometido a entregar a todos os 

membros da Assembleia Municipal um documento com o valor global das despesas efectuadas 

com a FACECO 98. Até ao momento ainda não tinha recebido nada.--------------------------------

----------Quanto ao Plano Director Municipal, referiu que o senhor Presidente da Câmara tinha 

dito que estaria aprovado até ao final do ano transacto, mas até esta altura a situação continuava 

a arrastar-se.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Por último, referiu que os moradores de Algoceira sentiam-se enganados e revoltados 

porque lhes tinha sido dito que assim que o Partido Socialista tivesse na Câmara Municipal, o 

Plano de Pormenor de Algoceira seria aprovado, o que ainda não aconteceu. Revelou ainda que 

o senhor Presidente da Câmara, em reunião com os moradores de Algoceira, tinha prometido 

que as obras dos esgotos iniciariam nos primeiros seis meses do corrente ano, porém ainda não 

tinham começado.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Apresentou ainda o Protesto que seguidamente se transcreve na íntegra.------------------------ 

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

----------“Venho por este meio protestar contra o horário em que foi iniciada a reunião desta 

Assembleia Municipal, ou seja às 15 horas.---------------------------------------------------------------

-----Esta Assembleia Municipal torna-se impossível tratar os assuntos em discussão de uma 
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forma pensada, com normalidade e tomadas de posição em consciência, porque não há tempo 

suficiente para tratar os assuntos como é hábito e normal.----------------------------------------------

-----A convocação desta Assembleia Municipal a começar a estas horas, com a extensão da 

Ordem de Trabalhos, não teve em conta a deslocação dos membros da Assembleia, dos vários 

sítios deste grande concelho, ou os que vivem fora do concelho, nem as várias profissões que 

cada um exerce.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por isso o meu protesto, desejando que as futuras Assembleia Municipais voltem a ter o 

horário normal como anteriormente.----------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Odemira, 30/06/99---------------------------------------------- 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a construção do ringue em 

Vila Nova de Milfontes estava prevista para o final do corrente ano e iria situar-se junto ao 

pinhal da Casa do Povo. Relativamente à proposta apresentada pelo senhor Jorge Parreira, 

informou que havia um estudo sobre a reparação de algumas das estradas que eram 

mencionadas. Quanto à cedência do terreno à Guarda Nacional Republicana, em Vila Nova de 

Milfontes, disse que tinha chamado a atenção do senhor Secretário de Estado para o facto do 

PROTALI não permitir fazer destaques, naquela zona.-------------------------------------------------

-----Referiu ainda que as “contas da FACECO 98”, estavam praticamente terminadas, e bem 

assim que as despesas efectuadas com as comemorações do “Vinte e Cinco de Abril” , já se 

encontravam terminadas, bastando apenas aos membros da Assembleia Municipal que 

estivessem interessados, solicitar fotocópias.-------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que o Plano Director Municipal ainda não estava aprovado, porque tinha 

preferido sacrificar alguns meses da data da aprovação, ao alargamento de alguns perímetros 

urbanos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Plano de Pormenor de Algoceira disse que tinha informado os moradores das 



-20- 
30-06-99 

 

dificuldades que existiam, na sua aprovação, dadas as diversas interpretações das entidades. 

Quanto aos esgotos de Algoceira referiu que as obras teriam iniciado no primeiro semestre do 

corrente ano, se o projecto do bairro os tivesse contemplado.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que aceitava o Protesto, 

apresentado pelo senhor José Geraldo e referiu que tinha tentado o sentido da maioria dos 

membros da Assembleia Municipal, relativamente aos horários das sessões e tinha ficado com a 

sensação de que eram favoráveis aos horário das quinze horas. Considerou ainda que as horas 

que se perdiam de manhã, poderiam ser recuperadas, facilmente, de tarde.--------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que relativamente ao horário das sessões, referiu 

que tinha ficado com a sensação que, a marcação do horário seria efectuado em função da 

extensão da Ordem de Trabalhos, nomeadamente se fosse muito extensa como a actual, iniciar-

se-ia de manhã, o que não aconteceu.----------------------------------------------------------------------

-----Informou também que, no Malavado, existiam fossas a correr para a rua, apesar de existir 

um projecto de esgotos para a zona. Face ao exposto, questionou para quando estava previsto 

início das obras.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou como se processava o contrato de electrificação entre a Câmara 

Municipal e a S.L.E. – Electricidade do Sul, S.A., dado que tinha sido informado que as 

pessoas tinham de comprar o último poste, junto à sua habitação.-------------------------------------

----------Interveio o senhor José Lopes que salutou o Presidente da Câmara pelo trabalho 

desenvolvido no concelho de Odemira. Seguidamente, referiu que nas sessões da Assembleia 

Municipal realizadas no ano anterior, tinha questionado sobre a resolução de alguns assuntos 

que actualmente se encontravam por resolver, nomeadamente a colocação de semáforos na 

Estrada Nacional número duzentos e sessenta e três, junto ao entroncamento de Relíquias; a 

Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relíquias, alguns arruamentos em Relíquias  e 

por último os arruamentos no Bairro Municipal de Relíquias.-----------------------------------------
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----------Interveio o senhor Raúl Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, que relativamente ao abaixo assinado, disse que o tinha subscrito na qualidade de 

cidadão, dado que se tratava de um agradecimento ao actual executivo. Considerou também, 

que havia uma critica velada na intervenção do senhor Sérgio Martins, quando falou sobre Vila 

Nova de Milfontes. Revelou ainda que, muitas vezes não colocava questões relacionadas com a 

sua freguesia, porque tinha sido recomendado aos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia 

que esse tipo de assuntos deveria ser tratado directamente com o Presidente da Câmara, nas 

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

-----Revelou também que concordava com o senhor Sérgio Martins, quando disse que haviam 

questões pertinentes em Vila Nova de Milfontes, e bem assim referiu que concordava com a 

realização do debate sugerido.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Disse também que tinha informado a Câmara Municipal relativamente ao encerramento dos 

balneários de Vila Nova de Milfontes. Por último, deu conhecimento aos membros da 

Assembleia Municipal de uma notícia que vinha no jornal “O Público”, datado de dezanove de 

Junho do corrente ano, referente ao seminário realizado na Administração do Porto de Sines 

sobre “Riscos na Costa Alentejana”. Na citada notícia vinha mencionado o empreendimento 

turístico nos Aivados, para cerca de oito mil camas. Face ao exposto, questionou o senhor 

Presidente da Câmara Municipal em que situação se encontrava este assunto.----------------------

----------Interveio o senhor António Guerreiro que referiu que em mil novecentos e noventa e 

sete, durante a festa da Nossa Senhora da Piedade, em Odemira, o grupo “Trio Odemira”, tinha 

vindo actuar em directo para um programa de televisão. A referida actuação tinha custado à 

Câmara Municipal cerca de cinco milhões de escudos, no entanto nunca se viu na televisão o 

citado programa.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referindo-se a um artigo do jornal da Coligação Democrática Unitária, sobre as 

florestas no concelho de Odemira, informou que nela vinha comparando os proprietários das 
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matas como “...criminosos com aspecto de benfeitores, ou seja de lobos com pele de 

cordeiro...”. Face ao exposto questionou se os proprietários das matas de Luzianes-Gare e 

Pereiras-Gare, concordavam com o teor do citado artigo.-----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que estava aberto o concurso 

para a obra de empreitada de construção do Sistema de Tratamento e Abastecimento de Água à 

Fataca, Malavado e Cavaleiro, cujo o início da obra se previa para os próximos três meses.------

-----Quanto à questão da electrificação, referiu que nos pontos luminosos das redes públicas 

quem pagava a colocação dos postes era a Câmara Municipal.----------------------------------------

-----Relativamente à questão dos semáforos em Relíquias, disse que a Junta Autónoma de 

Estradas teimava em não considerar esse entroncamento como um local perigoso, apenas na 

zona do Encalhe, em S. Teotónio, seriam colocados semáforos. Quanto à Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de Relíquias, referiu que tinha surgido uma empresa com um 

novo produto, já experimentado noutras estações, tendo-se obtido excelentes resultados a nível 

de tratamento. O presente produto tinha sido experimentado em Relíquias, porém o sistema da 

estação não se encontrava em condições.------------------------------------------------------------------

-----Referiu também que concordava com o senhor Sérgio Martins, quando referiu que era 

necessário repensar alguns problemas de Vila Nova de Milfontes e de se promover um conjunto 

de debates, no sentido de se procurar algumas soluções, porém disse que a situação não existia 

apenas a partir do dia um de Janeiro do ano transacto, mas sim de um vasto período que 

antecedeu essa data. Considerou que não se devia cometer a injustiça de se apontar ,apenas ao  

presente executivo camarário, as responsabilidades dos problemas existentes em Vila Nova de 

Milfontes.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente aos Aivados, informou que inicialmente o empreendimento tinha vinte e 

sete mil camas, as quais tinham vindo a ser reduzidas até às vinte mil e dezasseis camas e 

actualmente impunham cerca de setecentos e cinquenta camas. Por último, referiu que, o 
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contrato com o grupo “Trio Odemira”, para actuação na festa da Nossa Senhora da Piedade 

constava a transmissão televisiva, de uma hora, na RTP Internacional, pelo valor de cinco mil 

contos. Revelou que tinha visto um vídeo do programa, porém não sabia quando tinha passado 

na televisão, mas iria junto da RTP verificar essa questão, pois caso contrário teriam de restituir 

o valor pago pela Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santa Clara-a-Velha, que relativamente à visita dos membros da Assembleia Municipal ao 

concelho de Odemira, disse que tinha escrito uma carta ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, desculpando-se pela sua ausência. Posteriormente tinha sido informado que tinham 

chegado atrasados à sua freguesia, pelo que a visita tinha sido muito rápida, tendo apenas sido 

visitada a estrada de Cortes Pereiras, obra bastante desejada.------------------------------------------

-----Por último, referiu que nunca tinha dito que em Santa Clara-a-Velha nada tinha sido feito.--

----------Interveio o senhor Filipe Palma que questionou ao senhor Presidente da Câmara em 

que situação se encontrava a criação das freguesias de Boavista dos Pinheiros e de Longueira e 

Almograve. Considerou também que, na política também se fazia ironia, a qual muitas vezes 

poderia ser corrosiva. Disse também que aceitava que pudesse ter ferido algumas 

susceptibilidades e pelo facto, pediu desculpas pelo seu comportamento ao senhor Jorge 

Parreira. Porém não alterava o conteúdo do que tinha dito em relação à proposta apresentada, 

nomeadamente que “estava mal escrita e não era uma proposta”.-------------------------------------

-----Considerou ainda que noventa por cento dos assuntos apresentados neste ponto da Ordem 

de Trabalhos, eram intervenções legítimas dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, sobre questões antigas que já deveriam ter sido solucionadas e antes não falavam 

nelas. Agora já estavam a ser resolvidas, nomeadamente a nível de saneamento básico.-----------

-----Por último, em relação ao horário da convocatória das sessões, propôs que elas se 

realizassem à noite. Considerou que os problemas do concelho de Odemira, também existiam 
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noutros concelhos, onde as sessões das Assembleias Municipais, se realizavam à noite.----------

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

que, a intervenção do senhor Filipe Palma não tinha sido irónica, mas sim de gozo e isso não 

aceitava porque sabia que ele era uma pessoa de bem.--------------------------------------------------

-----Por fim, disse que não aceitava o pedido de desculpas baseado apenas na ironia.--------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que aceitava o pedido de desculpas e 

sugeriu que fosse mais educado.----------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Amâncio Piedade que referiu que na 

sua intervenção não tinha passado por cima do Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-

a-Velha, apenas tinha dito que, tinha lamentado que os seus representantes, não tivessem 

mostrado as obras que tinham sido feitas nessa localidade.---------------------------------------------

-----Por último, em relação à proposta apresentado pelo senhor Jorge Parreira, questionou o 

porquê de ter citado a estrada  Sabóia, Pereiras-Gare e São Marcos da Serra, como via 

principal, quando na verdade o itinerário certo seria Sabóia, Nave Redonda a São Marcos da 

Serra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Humberto Encarnação, Presidente 

da Junta de Freguesia de Salvador, que relativamente às intervenções dos senhores Sérgio 

Martins e José Geraldo, questionou se os assuntos levantados eram recentes ou se tinham cerca 

de vinte anos. Considerou ainda que não era durante um ano e meio de mandato que se 

resolviam todos os problemas que em vinte e três anos não tinham sido solucionados.------------

-----Por último, relativamente às despesas efectuadas com as comemorações do Vinte e Cinco 

de Abril, disse que durante vinte e três anos, nunca tinha vindo à Assembleia Municipal 

nenhuma indicação sobre essa questão.--------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que, revelou que não 

existia qualquer intenção de “critica velada” ao senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila  
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Nova de Milfontes. Referiu também que era a primeira vez que estava na Assembleia 

Municipal, pelo que traria qualquer assunto necessário ao bem estar das populações, fosse ou 

não recente. Disse ainda que duvidava que neste mandato, conseguissem resolver todos os 

problemas do concelho de Odemira.-----------------------------------------------------------------------

-----Quanto à ironia, considerou que a leitura do artigo do jornal da Coligação Democrática 

Unitária, feito pelo senhor António Guerreiro, encerrava ironia, dado que da maneira como foi 

retirado do artigo, não se conseguia entender. Referiu também que não era correcto que se 

elogiasse as obras efectuadas pela Câmara Municipal, em Santa Clara-a-Velha e não o tivesse 

feito em relação ao trabalho desenvolvido pelo seu Presidente da Junta de Freguesia.-------------

-----Por último, considerou que a intervenção do senhor Filipe Palma não era apenas irónica e 

pelo facto, tinha intervido na altura, mostrando a sua indignação, porém aceitava o pedido de 

desculpas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

considerou irónico o artigo que constava no jornal da Coligação Democrática Unitária, sobre as 

comemorações dos “Quinhentos anos de Colos”, no qual referia que iam gastar milhares de 

contos com música “pimba”. Face ao exposto, questionou se os Grupos Corais Alentejanos  e  o 

Fado eram considerados música pimba, e bem assim o porquê de nunca mais se ter falado das 

festas, depois destas se terem realizado.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que louvou o trabalho desenvolvido pelas pessoas na 

confecção das flores e outros enfeites de papel das ruas de São Teotónio, durante o Festival de 

Mastros, bem como os trabalhadores da Junta de Freguesia de da Câmara Municipal de 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou que o concelho 

de Odemira era bastante carenciado e não estavam em situação de recusar investidores, dado 

que precisavam de criação de riqueza e de postos de trabalhos.----------------------------------------
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-----Por último, solicitou que se questionassem sobre o que foi debatido neste ponto da Ordem 

de Trabalhos e se durante esse tempo se tinham discutido os assuntos de real interesse para o 

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

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

que considerou de extrema importância o alargamento da estrada de Pereiras-Gare, bem como a 

reparação do Caminho Municipal número mil cento e noventa e um, os quais vinham 

mencionados na proposta apresentada pelo senhor Jorge Parreira.------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu que 

haviam propostas que tinham de ser votadas, pelo que colocou novamente à consideração da 

Assembleia Municipal, os seguintes documentos:-------------------------------------------------------

-----A) Proposta, apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, sobre 

“Construção de um Ringue em Vila Nova de Milfontes”. Esta proposta foi aprovada por 

maioria, correspondendo a catorze 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 dos membro 

independente e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam 

presentes vinte e oito membros da Assembleia;----------------------------------------------------------

-----B) Proposta de Recomendação, apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, sobre “Acessos Rodoviários a Odemira”. Esta proposta foi aprovada por maioria, 

correspondendo a cinco 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, 

dois votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista e oito abstenção dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.-

----------Interveio o senhor Filipe Palma, membro eleito pelo Partido Socialista, que justificou o 
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seu voto contra do seguinte modo: Eu votei contra esta proposta de recomendação, não por 

desconhecer a necessidade que havia de melhoria das acessibilidades no concelho de Odemira, 

mas porque o preâmbulo era bastante extenso e tinham uma introdução política, com a qual não 

concordava. Para além disso da maneira como estava escrita, não conseguia entender a 

proposta”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

----------Depois de verificado o quorum, pelas dezanove horas, retomaram-se os trabalhos 

dando-se início ao tratamento dos assuntos da Ordem do Dia. Foi proposto que o ponto número 

sete com o título: “Regulamento das Bolsas de Estudo: apreciação e deliberação”, passasse para 

o primeiro ponto do período em causa. Esta proposta foi aprovada por consenso.------------------

----------Registou-se ainda a saída do senhor Filipe Palma, Primeiro Secretário da Mesa da 

Assembleia Municipal, ficando esta apenas composta com os senhores Presidente da 

Assembleia Municipal e o Segundo Secretário.---------------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO: 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 e a 

qual ficará arquivada no maço de documentos da presente acta:--------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO – ALTERAÇÃO:- 

Foi presente uma Proposta de Alteração ao Projecto de Regulamento de Bolsas de Estudo dos 

Serviços de Acção Social, desta Autarquia.--------------------------------------------------------------- 
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----------Depois de devidamente apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento apresentada, devendo a mesma ser enviada à 

Assembleia Municipal para apreciação e aprovação, de harmonia com o nº.2, alínea a) do 

artº.39º. do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, alterado pela Lei nº.25/85, de 12 de 

Agosto”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que relativamente à alínea d) do artigo décimo quarto, 

questionou ao senhor Presidente da Câmara, quem comprovava a não existência de trabalho 

para o aluno, no concelho de Odemira.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, referindo-se ao quinto considerando, do 

ponto número três, do artigo nono, disse que a Bolsa de Estudo relacionava-se com o que a 

Câmara Municipal considerava ser ou não um curso que encaixasse no concelho.------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que 

uma pessoa poderia ser muito válida para o concelho indirectamente.--------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que relativamente à alínea d) do artigo décimo 

quarto, referiu que era de inteira justiça que o beneficiário da bolsa fosse obrigado a prestar os 

seus serviços à Câmara Municipal, porém não concordava que também o fizesse em relação a 

outras empresas, porque a bolsa era financiada pela Câmara Municipal. Concordava apenas se 

as empresas fossem de solidariedade social.--------------------------------------------------------------

-----Quanto à alínea d) do artigo décimo sexto, questionou se a cessação da bolsa era assim que 

o bolseiro mudasse de residência, ou apenas no final do ano.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que relativamente ao terceiro ponto, do nono artigo, 

considerou que o principio fundamental deste tipo de iniciativas, era premiar quem era bom 

aluno, pois ele é que teria garantias de poder contribuir com a sua qualidade para o 

desenvolvimento da região. Face ao exposto, propôs que o ponto número dois do citado artigo 

passasse para primeiro e esse para segundo.--------------------------------------------------------------
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-----Em relação à fixação do aluno no concelho, considerou que, se não existisse emprego ou 

condições para ele, não seria com o presente regulamento que conseguiriam motivar para ficar 

no concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda em relação a este assunto, referiu que existiam regulamentos mais rigorosos, os 

quais exigiam ao aluno a devolução da bolsa, caso não se fixasse na área do concelho ou não 

cumprisse os objectivos para os quais a tinha recebido. Por último, questionou se as áreas de 

prioridade variavam de ano para ano, em função do que a Câmara Municipal determinasse.-----

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

deveria defender que os alunos trabalhassem no concelho, mas nunca ou excepcionalmente na 

autarquia. Considerou que este tipo de apoio deveria ter como fundamento a fixação das 

pessoas no concelho, pelo que concordaria que no regulamento mencionasse um prazo de cinco 

anos, para esse efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que concordava com a troca dos pontos no número três, do nono artigo, 

proposto pelo senhor Sérgio Martins, porque considerava que se deveriam privilegiar os bons 

alunos. Por último, em relação ao rendimento “per capita”, referiu que este tipo de critério de 

selecção deveria ser bem verificado, porque uma coisa era o que se conseguia formalmente 

mostrar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que não concordava com a troca dos 

pontos números um e dois, do número três, do nono artigo, porque a Bolsa de Estudos 

pressupunha um dos domínios da Câmara Municipal na prática de acção social. Considerou 

ainda que a bolsa era dada em função das necessidades das pessoas e não em função do mérito.-

-----Por último, considerou que a Câmara Municipal deveria dar oportunidade de estudar, a 

quem não tivesse recursos para isso.-----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que sugeriu que na seriação de 

candidatos, em igualdade de circunstâncias, que fosse premiado o que tivesse melhor 
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aproveitamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira, eleito pelo Partido Socialista, responsável 

pelo pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Odemira, que referiu que o regulamento das 

Bolsas de Estudo já existia anteriormente e quando  iniciaram o presente mandato, tinham-se 

deparado com várias reclamações referentes às últimas bolsas atribuídas. Referiu também, que 

o primeiro passo que tinham dado, tinha sido na fiscalização das bolsas entregues, tendo sido 

detectados alunos que acumulavam várias bolsas. Face ao exposto e em face das reclamações 

havidas, decidiram alterar o regulamento em causa.-----------------------------------------------------

-----Considerou ainda que se o aluno tivesse vocação para um determinado curso, para o qual 

não existissem empresas empregadoras no concelho, não lhe seria retirada a bolsa, até porque 

no número três do artigo décimo sétimo, esse tipo de problemas seriam resolvidos por 

deliberação camarária.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à troca dos pontos um e dois, do número três, do nono artigo, revelou que não 

estava de acordo, porque se devia dar oportunidade a quem tivesse mais necessidades, sendo 

privilegiado a condição económica ao invés do aproveitamento escolar.-----------------------------

-----Em relação ao rendimento “per capita” na seriação dos candidatos, informou que tinha 

decidido dividi-los em três categorias, ou seja, em profissionais livres, empresários em nome 

individual e titulares agrícolas. Referiu que, apesar de todos serem contra o sistema fiscal, 

tinham tido a coragem de assumir um tratamento diferenciado. Por último, informou que 

tinham criado uma bolsa reduzida a metade, para abranger um maior número de candidatos. O 

número de bolsas a atribuir também deixaria de ser vinte e duas, passando a ser o número que a 

Câmara Municipal deliberasse atribuir, o qual se relacionaria com a sua capacidade económica, 

na vertente social.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou ainda que anteriormente a bolsa seria logo retirada se o aluno a acumulasse com 

outra, porém agora seria reduzida a metade e em cada duas reduções, seria atribuída mais uma 
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bolsa a quem viesse na escala de atribuições.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que o presente regulamento não seria 

inovador, em termos de seriação de candidatos, dado que esses critérios já existiam no outro 

regulamento. Referiu, no entanto, que havia um esforço no sentido de encontrar solução para a 

correcção de algumas injustiças a nível do sistema fiscal.----------------------------------------------

-----Questionou ainda sobre o júri que conseguisse avaliar com justiça na área da fiscalização. 

Por último, considerou que a troca dos números, por ele, anteriormente proposto não iria 

prejudicar nada o aluno e haveria mais justiça.-----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, considerou relativamente ao número 

três, do artigo nono, que objectivamente não conseguiriam calcular melhor o rendimento e 

iriam ficar sujeitos às criticas, porque se tratava de um método subjectivo. A troca dos números 

um e dois, do artigo anteriormente citado iria criar uma método objectivo e consequentemente 

uma explicação objectiva.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Por último, referindo-se à alínea d), do décimo quarto artigo, questionou por quanto tempo 

é que o aluno teria de ficar ao serviço da Câmara Municipal.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o bolseiro teria 

sempre de vir à autarquia apresentar os seus serviços, uma vez que tinha sido esta que lhe tinha 

pago o curso. A Câmara Municipal poderia ou não aceitá-los.-----------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta de 

regulamento, a qual foi aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos 

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

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

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

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estava presentes vinte e dois membros da 

Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Ponto Dois: LOTEAMENTO MUNICIPAL DA ZAMBUJEIRA DO MAR – PEDIDO 

DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº 34, PERTENCENTE A 

JOSÉ MANUEL FRANCISCO DA SILVA: 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 integra:-------------------------------------------------------------------- 

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DA ZAMBUJEIRA DO MAR – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº.34, PERTENCENTE A 

JOSÉ MANUEL FRANCISCO DA SILVA:- Foi presente uma carta datada de 99/04/09, 

enviada por José Manuel Francisco da Silva  informando que, após a celebração da escritura de 

compra e venda do lote em epígrafe, contraiu matrimónio com Joana dos Anjos Ferreira 

Perdigão Silva, no regime da  comunhão de bens adquiridos pelo que, em virtude de se tornar 

necessário que o nome do cônjuge conste na titularidade do lote para poder recorrer ao crédito à 

habitação, conforme exigência da Caixa Geral de Depósitos, solicita autorização para doar 

metade do lote ao referido cônjuge esposa.---------------------------------------------------------------

----------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, o assunto deverá ser submetido à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação deste assunto, tendo sido 

aprovado por maioria, correspondendo a catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e dois membros 

da Assembleia.------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Ponto Três: PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE 

ESTACIONAMENTOS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: 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 e a qual ficará 

arquivada no maço de documentos da presente acta:---------------------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE ESTACIONAMENTOS 

NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA:- Foi presente o Projecto de Regulamento em epígrafe, cuja 

cópia já havia sido facultada aos Senhores Vereadores para estudo e recolha de eventuais 

contributos com vista ao seu aperfeiçoamento.-----------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal, por maioria, com quatro votos a favor dos Senhores Vereadores 

do PS e três abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pela CDU, deliberou aprovar o 

Regulamento com as alterações assinaladas e submetê-lo à apreciação  da Exmª. Assembleia 

Municipal”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que congratulou-se com a elaboração do 

presente regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria Emídia Gomes que, relativamente ao décimo primeiro artigo 

do presente regulamento, o qual refere a atribuição de um cartão, passado pela Câmara 

Municipal de Odemira, para se poder estacionar nos locais reservados a deficientes, questionou 

se seria necessário o citado cartão, se já possuíssem outro passado pela Direcção Geral de 

Viação.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que não seria necessário o cartão 

passado pela Câmara Municipal, se já existisse outro oficial e válido, passado por uma entidade 

que tivesse intervenção no tráfego.-------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que relativamente ao artigo oitavo do 

presente regulamento, perguntou o que é que entendiam por instituições prestadoras de serviços 
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públicos e que tipo de automóveis poderiam estacionar nesses locais reservados.------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que poderiam apenas estacionar 

nesses locais, os automóveis identificados como sendo das empresas.--------------------------------

----------A fim de prestar os esclarecimentos necessários esteve presente o senhor José Alberto 

Guerreiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, eleito pelo Partido Socialista, 

responsável pelo pelouro do Trânsito, que informou que tinha sido feito um levantamento da 

sinalização existente na via pública, sendo posteriormente elaborado um plano de trânsito para 

cada freguesia. Numa primeira fase, tinham sido elaborados os planos de trânsito para as 

freguesias do litoral do concelho e de São Teotónio e posteriormente, seriam os do interior. Os 

citados planos seriam enviados às respectivas Juntas de Freguesia para se pronunciarem sobre 

eles, seriam feitas reuniões com as forças da ordem, depois submetidos à reunião de Câmara 

Municipal, afixados em edital e posteriormente à Assembleia Municipal para conhecimento.----

-----Revelou ainda que, na Câmara Municipal, havia apenas uma Postura referente à remoção 

de veículos, a qual já estava desactualizada e com a entrada em vigor do novo Código de 

Estradas, tinha ficado sem efeito.---------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que, o que vinha para aprovação eram os Regulamentos que ditariam as 

regras a aplicar nos planos de trânsito. Por último, disse que existiam muitas dificuldades em 

criar regras de atribuição de lugares de estacionamento no concelho de Odemira, porque 

haviam poucos locais para o efeito e cada vez existiam mais entidades. Para além disso, os 

particulares confrontavam-se com a reserva dos lugares, por parte das entidades. Considerou 

também que tinha de haver um equilíbrio entre particulares e entidades e haviam propostas 

concretas quanto à percentagem de lugares a atribuir, tendo em conta a dificuldade de 

estacionamento e o local e causa.---------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que os planos de trânsito implicavam a 

definição de sentidos de ruas e sinalética nova que teriam de ser aprovados pela Câmara 
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Municipal e pela Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------

----------Interevio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que referiu que os Planos de 

Trânsito de uma localidade não teriam de vir à Assembleia Municipal para aprovação.-----------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que questionou sobre 

a legislação que suportava tal afirmação, pois considerava que os Planos de Trânsito teriam de 

ser aprovados pela Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou que a 

Assembleia Municipal era um órgão que aprovava as regras estruturantes. Perguntou ainda qual 

era a diferença entre uma Postura Municipal e um Plano de Trânsito.--------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os Planos de Trânsito eram 

feitos a partir dos Regulamentos. Qualquer alteração aos últimos, deveria ser presente para 

aprovação da Assembleia Municipal, porque tinha sido ela que os tinha aprovado inicialmente.-

-----Os Planos de Trânsito não viriam para aprovação da Assembleia Municipal, porque com 

base no Decreto-Lei número cento e noventa, barra noventa e quatro, de dezoito de Julho, essas 

competências eram apenas da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------

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

Postura de Trânsito era aquilo que suportava a actuação da fiscalização (das forças policiais ou 

da Câmara Municipal) para que fosse cumprido. Se não existisse uma postura a servir de 

suporte não haveria validade jurídica.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que o que estava em causa era 

se o Plano de Trânsito era uma Postura, pois se fosse teria de vir à aprovação da Assembleia 

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

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

lamentou que ainda não tivesse sido informado sobre o Plano de Trânsito da sua freguesia e 

considerou que novamente o interior do concelho tinha ficado esquecido em detrimento do 
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litoral, ainda por cima com a abertura das novas escolas naquela zona.------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham começado a 

elaborar os Planos de Trânsito das freguesias do litoral, devido ao trânsito no Verão, incidir 

mais nessas localidades.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Manuel Palma que questionou qual era a percentagem que os 

autores das multas iriam receber e considerou que o valor delas era bastante elevado, pelo facto 

iria votar contra este regulamento.--------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do presente regulamento, o 

qual foi aprovado por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto contra dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e quatro abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e dois membros da 

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

----------Ponto quatro: PROJECTO DE REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONA-

MENTO DE DURAÇÃO LIMITADA: 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 e a qual ficará arquivada no maço de 

documentos da presente acta:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 

DURAÇÃO LIMITADA :- Foi presente o Projecto de Regulamento em epígrafe cuja cópia já 

havia sido facultada aos Senhores Vereadores para estudo e recolha de eventuais contributos 

com vista ao seu aperfeiçoamento.-------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal, por maioria, com quatro votos a favor dos Senhores Vereadores 

do PS e três abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pela CDU, deliberou aprovar o 
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Regulamento com as alterações assinaladas e submetê-lo à apreciação e aprovação da Exmª. 

Assembleia Municipal.”--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria Emídia Silva que referiu que, em relação ao estacionamento 

para deficientes, existia um local que estava ocupado, durante todo o dia, pela mesma viatura. 

Face ao exposto, disse que discordava com esse facto, dado existirem poucos locais de 

estacionamento para deficientes.----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que informou que, o que estava 

em causa era dotar o município de Odemira de um regulamento que contemplasse zonas de 

duração limitada de estacionamento, permanentes ou temporárias, à semelhança de outros 

municípios do país. Disse também que, ainda estavam a estudar a forma como seriam 

exploradas essas zonas de estacionamento de duração limitada.---------------------------------------

----------Interveio o senhor José Joana que questionou sobre a maneira como os parquímetros 

seriam explorados, nomeadamente se seriam controlados pela Câmara Municipal ou por uma 

outra entidade.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente, o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que informou que a 

colocação de parquímetros e a forma da sua exploração ainda não estava definida.----------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que, não concordava com os parques de 

estacionamento pagos, dado que considerava que os automobilistas já tinham vários impostos, 

nomeadamente na gasolina, no imposto automóvel e isso seria mais uma sobrecarga. Disse 

ainda que a colocação de parquímetros não se justificava, dado que existiam vários locais para 

fazerem parques de estacionamento.----------------------------------------------------------------------- 

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

aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

contra dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e quatro abstenções dos membros 
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eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes dezanove membros da 

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

----------Ponto Cinco: PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE REMOÇÃO E 

RECOLHA DE VEÍCULOS: 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 e a qual ficará arquivada no maço de 

documentos da presente acta:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL  DE REMOÇÃO E RECOLHA 

DE VEÍCULOS:- Foi presente o Projecto de Regulamento em epígrafe cuja cópia já havia sido 

facultada aos Senhores Vereadores para estudo e recolha de eventuais contributos com vista ao 

seu aperfeiçoamento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar o presente Regulamento 

com as alterações introduzidas  devendo o mesmo ser submetido à apreciação da Exmª. 

Assembleia Municipal”.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que anteriormente não existia um 

regulamento sobre este assunto, apenas uma postura. Face ao exposto questionou se ela ficaria 

anulada com a aprovação deste regulamento.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que informou que a postura ficaria 

automaticamente revogada com a aprovação do presente regulamento.------------------------------ 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta de 

regulamento, a qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, quando estavam presentes vinte membros da Assembleia.-------------------------------

----------Ponto Seis: PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DOS 
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ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, MEIOS COMPLEMENTARES DE ALOJAMENTO 

E PARQUES DE CAMPISMO: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o 

senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que 

seguidamente se transcreve na íntegra e a qual ficará arquivada no maço de documentos da 

presente acta:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS DOS 

ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS. MEIOS COMPLEMENTARES DE 

ALOJAMENTOS E PARQUES DE  CAMPISMO:- Pelos Serviços de Turismo foi presente 

uma proposta do projecto de Regulamento e Tabela de Taxas dos Estabelecimentos  Hoteleiros, 

Meios Complementares de Alojamento e Parques de Campismo, para aprovação.-----------------

----------Depois de devidamente apreciado o assunto, a Câmara Municipal, por maioria com o 

voto contra dos eleitos pela CDU, por não concordar com o referido Regulamento, deliberou 

aprovar o presente projecto de Regulamento, devendo o mesmo ser presente à Assembleia 

Municipal para apreciação e aprovação, de harmonia com a alínea a), do nº.2 do artº. 39º.do 

Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, alterado pela Lei nº.25/85, de 12 de Agosto”.------------

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

tempo as pessoas tinham para se adaptarem ao presente Regulamento.-------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que as pessoas tinham dois anos 

para fazerem a adaptação ao presente regulamento.------------------------------------------------------ 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta de 

regulamento, a qual foi devidamente aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e duas 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 
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presentes dezanove membros da Assembleia.-------------------------------------------------------------

----------Ponto sete: PROJECTO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS: Ao dar-se início ao tratamento 

deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação 

da proposta que, seguidamente se transcreve na íntegra e a qual ficará arquivada no maço de 

documentos da presente acta:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DE FUNCIONAMENTO DOS 

ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS:- Foi presente uma proposta de 

Projecto de Regulamento de Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas 

para aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Depois de devidamente apreciado o assunto, a Câmara Municipal, por maioria, com  o 

voto contra dos eleitos da CDU, por não concordar com o referido Regulamento, deliberou 

aprovar o presente projecto de Regulamento, devendo o mesmo ser presente à Assembleia 

Municipal para apreciação e aprovação, de harmonia com a  alínea a), do nº.2 do artº.39º. do 

Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, alterado pela Lei nº.25/85, de 12 de Agosto”.------------ 

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta de 

regulamento, a qual foi devidamente aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, três votos a favor dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

presentes dezanove membros da Assembleia.------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: RECOMENDAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ÀS “CONDIÇÕES DOS FAMILIARES QUE VISITAM OS RECLUSOS DETIDOS NO 

ESTABELECIMENTO PRISIONAL REGIONAL DE ODEMIRA”: Foi presente o ofício 
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número mil cento e noventa e seis, datado de doze de Maio do corrente ano, enviado pelo 

senhor Director Regional do Estabelecimento Prisional Regional de Odemira, referente às 

condições dos familiares que visitam os reclusos, seus familiares e amigos, detidos no citado 

estabelecimento. O citado ofício, refere que a Câmara Municipal de Odemira dispunha de um 

projecto que iria resolver algumas lacunas descritas.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que estava a ser estudado um 

local para abrigo dos familiares dos reclusos. Referiu que novamente, a Câmara Municipal 

estava a resolver o problema que dizia respeito ao Ministério da Justiça.----------------------------

----------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------

----------Ponto nove: PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE A 

INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE RECINTOS DE ESPECTÁCULOS E 

DIVERTIMENTOS: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor 

Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que, seguidamente se 

transcreve na íntegra e a qual ficará arquivada no maço de documentos da presente acta:--------- 

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL SOBRE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE RECINTOS DE ESPECTÁCULOS E DIVERTIMENTOS 

PÚBLICOS:- Foi presente o assunto relativo ao projecto de Regulamento Municipal sobre 

Instalação e Funcionamento de Recintos de Espectáculos e Divertimentos Públicos, elaborado 

pelo Gabinete Jurídico desta Câmara Municipal.---------------------------------------------------------

----------Depois de apreciado e discutido o assunto, a Câmara Municipal, por maioria, com o 

voto contra dos Vereadores da CDU, por não concordar com o referido Regulamento, deliberou 

aprovar o presente Projecto de Regulamento, devendo o mesmo ser presente à Assembleia 

Municipal para apreciação e aprovação, de harmonia com  a alínea a) do nº.2 do artº.39º. do 

Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, alterado pela Lei nº.25/85, de 12 de Agosto”.------------ 

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual 
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foi devidamente aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros 

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

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

voto contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e três abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes dezanove 

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

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

---------Neste ponto não se registou qualquer intervenção.---------------------------------------------- 

--------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA ------------------------------------- 

----------Nos termos do número quatro do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a 

treze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, cinco votos a favor dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e um voto a favor dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes dezanove membros da Assembleia.-- 

-------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO---------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas vinte e uma horas e trinta e cinco minutos.---------------------------------------------- 

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo senhor Segundo Secretário.-------------- 

 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

---------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,-------------------------------------- 


