
-1- 
29-06-2001 

 

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

DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DO 

ANO DE DOIS MIL E UM:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte e nove dias do mês de Junho do ano de dois mil e um, realizou-se, no 

auditório da Biblioteca 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). A sessão foi convocada pelo Segundo Secretário, nos termos do número três, do 

artigo quadragésimo sexto da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, em substituição do senhor Presidente da Assembleia Municipal e do 

senhor Primeiro Secretário, e bem assim, com base no número um, do artigo quadragésimo 

nono da Lei anteriormente referida.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

----------1. Apreciação e aprovação das actas das reuniões das sessões ordinária de 28/02/2001 e 

extraordinária de 25/04/2001;------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------3. Apreciação de assuntos de interesse para o concelho.-------------------------------------- 

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

----------1. Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do artº 53º da Lei nº 169/99 de 18/09: 

apreciação;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Alteração do Regulamento de Venda Ambulante e Alteração do Anexo I: apreciação 

e aprovação;----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3. A.M.L.A – Associação dos Municípios do Litoral Alentejano – Lei nº 172/99 de 

21/09 – Criação de Quadro de Pessoal da A.M.L.A –Parte de despesas com a criação do quadro 
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de pessoal: apreciação e deliberação;----------------------------------------------------------------------

----------4. Autorização para doação de metade do lote nº 26 do Bairro Social do Castelão, 

freguesia de São Luís, pertencente a Vera Sofia Guerreiro Ferreira: 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 senhor 

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

tardias, a presença de trinta membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto Fernando 

Silva Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António 

Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, 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 Campos da Silva, José David Fernandes Geraldo, José Henrique 

Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria 

Joana, José da Silva Valério, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel da Luz 

Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria Emídia José Gomes da Silva, Mário Neves Páscoa 

Conceição, Oliveira Maria da Silva, Pedro Miguel Campos Rodrigues, Raúl Manuel Carrilo da 

Silva Vicente e Rui Boura Xavier e, ausentes os senhores António Augusto Fernandes Alves 

Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, António Eduardo Guerreiro 

Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, Dominic Robin Cross, José Manuel Guerreiro 

Ferreira da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, Manuel Bartolomeu Afonso da 

Palma e Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro.------------------------------------------------------ 

----------Do executivo da Câmara Municipal de Odemira, esteve presente o senhor António 

Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira e os senhores António 
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Manuel Viana Afonso e Carlos Alberto Silva Oliveira, Vereadores eleitos pelo Partido 

Socialista.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------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 havia justificado a falta o senhor Dominic Robin Cross. À sessão 

ordinária realizada no dia vinte e seis de Abril do corrente ano, não haviam faltas injustificadas. 

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

----------Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DAS 

SESSÕES ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E 

UM E EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E CINCO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E 

UM:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE 

FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se 

encontravam de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente 

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

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

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente acta, a qual foi 

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

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

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

e sete membros da Assembleia;----------------------------------------------------------------------------- 

----------B) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E CINCO 

DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se encontravam 
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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 Jorge Parreira que referindo-se à décima sétima página, na décima 

linha, disse que onde se lia: “Se já tivessem...”, devia se ler: “Se já estivessem...” e na décima 

oitava linha onde se lia: “...se quiser ir ao Sul do Norte do País...”, devia se ler:”...se quiser ir 

do Sul ao Norte do País...”. Referindo-se à décima nona página, na terceira linha, disse que 

onde se lia:”...por muito tempo.”, devia se ler:”...por muito mais tempo.”--------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do texto definitivo da presente 

acta, o qual foi aprovado por maioria, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros 

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

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

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

Social Democrata, quando estavam presentes vinte e sete 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 dos documentos números 

onze e doze do mapa resumo da correspondência recebida.--------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Gerado que solicitou fotocópia do documento número quinze 

do mapa resumo da correspondência recebida.-----------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia informou que as 

fotocópias solicitadas seriam posteriormente remetidas aos respectivos membros da 
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Assembleia.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----------O senhor José Joana perguntou em que situação se encontrava o Bairro Rosalino, em 

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

----------O senhor Raúl Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, 

questionou em que situação se encontrava o processo do Quebramar.--------------------------------

----------O senhor José Geraldo perguntou em que situação se encontrava o processo do 

Quebramar, bem como das construções clandestinas em Vila Nova de Milfontes. Questionou 

também sobre o método utilizado na avaliação e conclusão do inquérito aos Serviços de 

Fiscalização da Câmara Municipal de Odemira, nomeadamente que pessoas tinham sido 

ouvidas no processo. Perguntou ainda sobre as conclusões da peritagem efectuada à ponte sobre 

o rio Mira, em Odemira.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, perguntou em que situação estava o processo de criação das novas freguesias 

do concelho de Odemira, uma vez que já tinham sido aprovadas pela Assembleia da 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Seguidamente apresentou o Protesto que se transcreve na íntegra:------------------------------- 

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

----------------------------PLANO DE PORMENOR DA ALGOCEIRA ---------------------------- 

----------Está quase a fazer 12 anos que se começou a tratar do processo. Durante este período 

de tempo passaram pela Câmara Municipal 3 Presidentes. Foram feitas 5 eleições para a 

Comissão de Moradores, foram feitas 134 reuniões da Comissão de Moradores, mais de 20 

plenários com os moradores, mais de 5 reuniões com o proprietário do terreno. Tudo isto para 

tratar do mesmo assunto.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Foram anos a pedir pareceres a entidades que se dizia ter a ver com o assunto, para se 
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chegar à conclusão, cerca de 1 ano, que o processo teria a haver e poderia ser resolvido com a 

Câmara Municipal, o proprietário e os moradores. E assim foi estabelecido o acordo.-------------

----------O senhor Presidente da Câmara comprometeu-se perante as entidades envolvidas que o 

assunto seria tratado brevemente. No entanto continua-se a arrastar, apesar de estar 

constantemente a ser levantado dentro e fora das Assembleias Municipais.-------------------------- 

----------A resposta do senhor Presidente é sempre a mesma – “É já para a próxima”.------------- 

----------Moradores e proprietários estão fartos de esperar. O processo tem tendência a 

complicar-se. E perante tudo isto, cada qual tem de assumir as suas responsabilidades.----------- 

----------E as responsabilidades no momento actual são do senhor Presidente da Câmara.--------- 

----------E perante tudo isto, eu, José David Fernandes Geraldo, como membro desta 

Assembleia Municipal e da Comissão de Moradores da Algoceira e Vale do Bispo, tenho que 

deixar aqui claro o meu descontentamento e o meu veemente protesto face a toda esta situação.- 

--------------------------------------------Odemira, 29/06/2001--------------------------------------------- 

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

----------O senhor Joaquim Rodrigues falou na alteração dos cruzamentos e entroncamentos nas 

estradas nacionais e considerou que a sinalização colocada no entroncamento antes do Encalhe, 

no sentido Odemira São Teotónio era insuficiente, uma vez que apenas referia o nome de “Casa 

Branca”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que as bermas das estradas deveriam ser limpas, pois encontravam-se 

cheias de pastos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

para quando estava prevista a conclusão das obras relativamente aos acessos do Bairro Social, e 

bem assim se haveria hipótese de serem criados mais dez lotes, uma vez que haviam muitas 

pessoas interessadas e existia disponibilidade de terreno.-----------------------------------------------

-----Por último, perguntou em que situação se encontrava a estrada de Corte Brique.--------------
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----------O senhor Oliveiros Silva perguntou para quando estava prevista a execução das redes 

de águas e esgotos no Cruzamento do Almograve.-------------------------------------------------------

-----Por último, informou que a estrada da Coopsil para a Flor do Brejo tinha sido corta em dois 

locais para atravessamento de tubagem. Face ao exposto questionou se tinha sido solicitada à 

Câmara Municipal alguma autorização para o efeito.----------------------------------------------------

----------O senhor António Maria Guerreiro informou que na estrada entre Sines e Grândola 

existiam uns cartazes do Partido Comunista Português referindo que o mau estado da estrada 

era da responsabilidade do Governo. Face ao exposto considerou que se tinham esquecido que 

a estrada entre a Ribeira da Azenha e a Barragem de Morgavel encontravam-se num estado 

deplorável e a respectiva autarquia não a reparava.------------------------------------------------------

----------O senhor José Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, informou 

relativamente ao entroncamento antes do Encalhe, que numa reunião havida com o ICERR – 

Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, tinha proposto que colocassem 

a indicação “Vila Nova de Milfontes e Cabo Sardão”. Quanto à limpeza das bermas, disse que 

o funcionário responsável por esse sector, tinha sofrido um grave acidente com a máquina e 

actualmente a Junta de Freguesia estava a tentar encontrar outra, cuja cabina oferecesse 

melhores condições de protecção ao condutor.-----------------------------------------------------------

----------O senhor Humberto Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de Salvador, 

apresentou o protesto que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------------

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

----------Protesto contra a forma como o protesto apresentado pelo senhor José David foi 

efectuado, pelo facto de durante os mandatos anteriores não ter apresentado qualquer protesto 

contra a força política que esteve à frente dos destinos do concelho.---------------------------------- 

----------Em muito menos tempo foram resolvidos problemas em Algoceira que durante todos 

os mandatos da CDU foram esquecidos.------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------Odemira, 29/06/2001--------------------------------------------- 

---------------------------------------------O membro do P.S.------------------------------------------------ 

--------------------------------------Humberto Inácio da Encarnação”------------------------------------- 

----------A senhora Dulce Raposo felicitou todas as pessoas que contribuíram na realização dos 

Mastros em São Teotónio e revelou que não concordava com o artista escolhido para o 

encerramento dos mesmos.----------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que em São Teotónio ainda existiam muitas ruas por alcatroar, e bem 

assim, questionou para quando é que seria retirada a célebre “rotunda do pneu” um vez que 

considerava que o local merecia uma rotunda mais dignificante.--------------------------------------

----------O senhor Alberto Pedras questionou se o Plano de Ordenamento da Barragem de Santa 

Clara-a-Velha já tinha sofrido alguma alteração, dado que o Parque de Campismo de Santa 

Clara-a-Velha estava pendente do mesmo.----------------------------------------------------------------

----------A senhora Maria Emídia Silva, informou que no entroncamento da Boavista dos 

Pinheiros não existia placa identificativa do local, pois apenas tinha sido colocada uma placa a 

identificar a localidade de Sabóia. Considerou ainda que a estrada nacional número trezentos e 

noventa encontrava-se em muito mau estado.-------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que o último quilómetro de estrada à entrada da Zambujeira do Mar 

estava muito danificado.-------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Amâncio Piedade lamentou que só depois de doze anos, é que a Coligação 

Democrática Unitária tivesse apresentado um protesto sobre o Plano de Pormenor de 

Algoceira.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor José Campos da Silva referiu que havia um proprietário de um terreno por 

onde iria passar a estrada de Troviscais, que tinha referido que não iria permitir o alcatroamento 

da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor António Maria Guerreiro questionou em que situação se encontrava o 
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problema relativamente às fossas de Santana da Serra, que estavam a desaguar na barragem de 

Santa Clara-a-Velha.------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia referiu que tinha presenciado um agente da Guarda 

Nacional Republicana  multar apenas alguns carros junto ao Tribunal de Odemira, enquanto 

que outros na mesma situação e no mesmo local não tinham sido multados. Face ao exposto 

considerou que se tratava de uma situação intolerável, pelo que, se a Assembleia Municipal 

assim o entendesse, seria enviado um ofício ao comandante do Posto da Guarda Nacional 

Republicana de Odemira, solicitando explicações sobre a questão.-----------------------------------

-----Por último, disse que alguns dos veículos do Tribunal tinham um dístico, pelo que 

perguntou se o mesmo tinha alguma validade ou tinha sido autorizado pela Câmara Municipal.-

----------Às questões colocadas, interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o 

processo referente ao Bairro do Rosalino, em Vila Nova de Milfontes, estava a decorrer e 

brevemente iria reunir com os moradores e proprietários do terreno.---------------------------------

-----Quanto ao processo do Quebramar, disse que havia um processo de alterações, porém a 

memória descritiva da obra e o local mantinham-se iguais ao anterior processo. Informou ainda 

que havia intenção, da parte do Instituto de Conservação da Natureza, de fazer cumprir a ordem 

de demolição do antigo apoio de praia.--------------------------------------------------------------------

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

Milfontes, que referiu que o Quebramar mantinha-se em funcionamento nos mesmos moldes 

que vinha fazendo e questionou se existia alguma licença para esse facto, passada pela Câmara 

Municipal, nomeadamente com horário de encerramento às seis horas.------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a autarquia não tinha 

passado qualquer licença genérica para funcionar até esse horário. Disse ainda que 

possivelmente poderia ter sido passada uma autorização especial para funcionar até mais tarde, 

num dia especifico, mas não diariamente.-----------------------------------------------------------------
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-----Quanto ao processo de inquérito levantado aos Serviços de Fiscalização da Câmara 

Municipal, informou que o mesmo estava à disposição dos membros da Assembleia Municipal 

para consulta. Referiu também que tinham sido inquiridos os funcionários dos serviços de 

fiscalização, por uma Comissão de Inquérito constituída pelo Director do Departamento 

Técnico, Arquitecto Francisco Duarte e pela Chefe da Divisão de Contencioso e Assessoria 

Jurídica, Drª Maria Paula Silva, e bem assim que não tinham sido encontradas razões para 

serem levantados quaisquer processos disciplinares. Ainda sobre este assunto, revelou que a 

senhora que havia feito as acusações aos serviços de fiscalização, durante a sessão da 

Assembleia Municipal, não quis prestar quaisquer declarações. Por último disse que, se 

houvesse motivo para uma reabertura do processo, ela seria efectuada imediatamente.------------

-----Relativamente aos processos de demolições na freguesia de Vila Nova de Milfontes, 

informou que os casos continuavam a ser avaliados tendo em conta a recomendação da 

Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que a Estrada Nacional número trezentos e noventa já tinha projecto e 

inclusivamente já tinha reunido com o ICERR para verificação dos nós de ligação com as 

outras estradas.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Lamentou o tom de injustiça como tinha sido apresentado o protesto do senhor José 

Geraldo, relativamente ao Plano de Pormenor de Algoceira, dado que apesar de referir no 

mesmo, que já tinham passado três Presidentes pela Câmara Municipal, só neste momento era 

apresentado um protesto. Ainda sobre o Plano de Pormenor, informou que o processo estava 

pendente da avaliação do valor do terreno por parte de um perito, dado que o proprietário no 

momento queria uma verba superior à anteriormente acordada.---------------------------------------

-----Por último, relativamente ao assunto apresentado pelo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, informou que desconhecia qualquer pedido de autorização para utilização de 

dísticos nos veículos do Tribunal.--------------------------------------------------------------------------
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-----Disse também que a “rotunda do pneu” seria substituída para breve.----------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor José David Geraldo que informou 

que sempre apresentou protestos e abaixo assinados relativamente ao Plano de Pormenor de 

Algoceira, pelo que não aceitava “lições de moral”.-----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que informou que a lixeira junto à placa identificativa da 

localidade “Cercal”, situada perto da estrada, continuava a crescer de dia para dia.----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou, que tinha havido troca de 

correspondência com a Direcção Regional do Ambiente, relativamente ao problema das fossas 

de Santana da Serra que estavam a escorrer para a Barragem de Santa Clara-a-Velha, e bem 

assim que tinha sido informado, que tal facto não produzia qualquer efeito na água da 

barragem.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda antes de dar por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal informou os presentes do ofício enviado pelo CERNE – Serviços 

Agro-Ambientais, Ldª, no qual solicitavam uma tomada de posição relativamente aos 

problemas existentes referentes a Contratos de Prestação de Serviços dessa empresa à AHSA – 

Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano, no âmbito de um Protocolo de 

Colaboração assinado entre ambas as empresas, a Câmara Municipal de Odemira, o Instituto de 

Conservação da Natureza e a Direcção Regional do Ambiente, referente ao “Projecto de 

Resíduos Plásticos da Agricultura”. Todos os presentes encontravam-se na posse do documento 

em causa e o senhor Presidente da Câmara Municipal, informou que as questões apresentadas 

encontravam-se ultrapassadas, considerando uma recente reunião realizada na DRAOT – 

Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território, em Évora.---------------------------

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

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

---------------------------------II – PERÍODO DA ORDEM DO DIA :--------------------------------- 
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----------Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO NÚMERO UM 

DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CENTO E SESSENTA E 

NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE SETEMBRO: Não se registou 

qualquer intervenção.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE VENDA AMBULANTE E 

ALTERAÇÃO DO ANEXO I: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da 

proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE ACTIVIDADE DE VENDA 

AMBULANTE E ALTERAÇÃO DO ANEXO I:- Foi presente o assunto referente à alteração 

do Regulamento de Actividade de Venda Ambulante, e do Anexo I, daquele Regulamento, que 

vai ficar arquivado no maço de documentos, respeitante à presente acta.-----------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as 

alterações propostas excepto no que refere ao Anexo I, na parte respeitante à venda diária nas 

Furnas, por contrariar o disposto na Lei, designadamente o POOC Sines - Burgau, devendo ser 

remetido para aprovação da Assembleia Municipal”.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou o porquê de existir no nono 

artigo da Alteração ao Regulamento em causa, a diferença de distância relativamente à 

proibição de venda ambulante junto aos mercados e áreas de terrado, entre a freguesia de São 

Luís e as restantes freguesias.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que as distancias foram 

acordadas com as respectivas Juntas de Freguesia.------------------------------------------------------

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

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 
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Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e 

um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

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

----------Ponto três: A.M.L.A. – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL 

ALENTEJANO – LEI Nº 172/99 DE 21/09 – CRIAÇÃO DE QUADROS DE PESSOAL DA 

A.M.L.A. – PARTE DE DESPESAS COM A CRIAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL: Ao 

dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente 

da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve 

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

----------“AMLA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO LITORAL ALENTEJANO – 

DECRETO-LEI Nº.172/99, DE 21/09 – CRIAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL DA AMLA 

– AFECTAÇÃO DE DESPESAS:- Foi novamente presente o ofício nº.001720, da Associação 

dos Municípios do Litoral Alentejano, que já fora presente à reunião ordinária da Câmara 

Municipal de 27/09/00.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Por lapso, a Câmara Municipal apenas deliberou acerca da adaptação dos estatutos da 

AMLA ao regime jurídico estabelecido pelo Dec.Lei nº.172//99, de 21/09, não tendo tomado 

qualquer posição quanto à criação do quadro de Pessoal da Associação, o que faria pressupor  a 

obrigação de afectar as despesas com o pessoal do quadro da Associação  às despesas com o 

pessoal do quadro deste Município e dos outros municípios associados.-----------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

criação de um Quadro de Pessoal para a AMLA bem como a assunção da quota-parte das 

despesas que lhe couberem na retribuição do pessoal daquele Quadro e, ainda, submeter o 

presente assunto à Exmª. Assembleia Municipal para apreciação e deliberação”.-------------------

----------Esta proposta foi devidamente aprovada por maioria, correspondendo a sete votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela 
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Coligação Democrática Unitária, oito abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

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 vinte e oito membros da Assembleia.-------------------------------------- 

----------Ponto quatro: AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE 

NÚMERO VINTE E SEIS, DO BAIRRO SOCIAL DO CASTELÃO, FREGUESIA DE SÃO 

LUÍS, PERTENCENTE A VERA SOFIA GUERREIRO FERREIRA: Ao dar-se início ao 

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

explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:------ 

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DO CASTELÃO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº.26 PERTENCENTE A VERA SOFIA 

GUERREIRO FERREIRA:- Foi presente uma carta sem data, enviada por Vera Sofia 

Guerreiro Ferreira informando que, em virtude de viver maritalmente com Paulo Alexandre 

Coimbra Maria Guerreiro, é necessário que o nome do seu companheiro conste na titularidade 

do lote para poder recorrer ao crédito à habitação, conforme exigência da Caixa Geral de 

Depósitos, pelo que solicita autorização para doar metade do lote ao referido companheiro.------

----------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 deliberação da Assembleia 

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

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual 

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

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

Democrática Unitária, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 
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um voto a favor do membro independente e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

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

-----------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERT O AO PÚBLICO:--------------- 

----------Não se registou qualquer intervenção por parte do público.---------------------------------- 

--------------------------------------APROVAÇÃO EM MINUTA --------------------------------------

----------Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as deliberações 

tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a catorze 

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

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

Partido Social Democrata e um voto a favor do membro independente, quando estavam 

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

------------------------------------ENCERRAMENTO DA SESSÃO----------------------------------- 

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrada 

a sessão pelas dezassete horas e vinte e cinco minutos.-------------------------------------------------

----------De tudo, para constar, se lavrou a presente acta que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ---------------------------------------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

----------------------------------------O PRIMEIRO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

 

----------------------------------------O SEGUNDO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 


