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

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

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

----------Aos vinte e seis dias do mês de Junho de mil novecentos e noventa e oito, realizou-se, 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------1. Discussão e votação das actas das reuniões da sessão extraordinária de 25/04/98 e 

ordinária de 30/04/98;----------------------------------------------------------------------------------------

----------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. Suspensão do mandato, apresentada pela senhora Maria Emídia José Gomes da 

Silva, membro da Assembleia Municipal, eleita pelo Partido Socialista: apreciação e 

autorização:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Eleição de um representante da Assembleia Municipal de Odemira para o Conselho 

Geral do Hospital Conde do Bracial, em virtude da suspensão do mandato, do membro que 

exercia essas funções;---------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------3. Relatório da “Comissão de Apreciação” das propostas apresentadas pelas 

instituições bancárias, referentes ao empréstimo de um milhão e cem mil contos: apreciação e 

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

-----------4. Apreciação pela Assembleia Municipal, nos termos do nº 2 do artº. 45º do Decreto-

Lei nº 100/84 de 29/03, com a redacção que lhe foi dada pela Lei nº 18/91 de 12/06, da 

proposta apresentada pelo senhor Presidente da Câmara de Odemira, para o exercício de 

funções em regime de permanência do Vereador José Alberto Candeias Guerreiro;---------------- 

----------5. Proposta de tabela de preços para a FACECO 98: apreciação e deliberação;-----------

----------6. Normas para concessão de lugares de estacionamento no concelho de Odemira: 

proposta apresentada pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal: apreciação e 

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

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

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

----------Pelas dez horas e vinte e cinco 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 um 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, 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 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 
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Freire Marreiros Figueira, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria 

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

Silva Vicente e Rogério Manuel Begarrão Teixeira e, ausentes os senhores Dominic Robin 

Cross, Maria Emídia José Gomes da Silva, Pedro Manuel da Conceição Souto, Rui Boura 

Xavier e Sérgio Brigido Martins.--------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que à sessão extraordinária realizada no 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. Em relação à sessão ordinária de trinta de Abril de 

mil novecentos e noventa e oito, não haviam justificado as faltas, os senhores Alberto Fernando 

Silva Jaques Pedras, Pedro Manuel da Conceição Souto e Sérgio Brigido Martins.----------------

----------Ainda antes de se dar início ao tratamento da Ordem de Trabalhos, o senhor Presidente 

da Assembleia informou os presentes da necessidade de se incluir mais um ponto na Ordem do 

Dia. Após ter consultado todos os membros da Assembleia Municipal, foi aprovado por 

unanimidade, 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 e um voto a favor do membro 

independente, a inclusão do seguinte assunto: “Alteração do quadro de pessoal”, como ponto 

número sete do período da Ordem do Dia, quando estavam presentes vinte e nove membros da 

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

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

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  DE VINTE E CINCO DE ABRIL DE MIL NOVECENTOS 

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

NOVENTA E OITO: ----------------------------------------------------------------------------------------
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-----A) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  DE VINTE E CINCO DE 

ABRIL DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO: Uma vez que todos os presentes se 

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

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

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

----------Não se registando qualquer intervenção, passou-se de imediato à votação da presente 

acta, a qual foi devidamente aprovada 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 e uma abstenção dos membros eleitos 

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

-----B) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE ABRIL DE MIL 

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

munidos 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, nomeadamente:--

-----A senhora Dulce Raposo informou que tinha recebido a presente acta muito tardiamente e 

dado que era bastante extensa, não tinha tido tempo para a ler. Face ao exposto, solicitou que as 

próximas actas lhe fossem enviadas mais atempadamente;---------------------------------------------

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

na trigésima primeira página, na décima quinta linha, vinha mencionado algo que não tinha 

dito;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à intervenção do senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de 

Luzianes-Gare, o senhor António Roberto referiu que tinha sido ele a intervir, pelo que propôs 
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que na página número trinta e um, na décima quinta linha, se substituísse a frase, pela seguinte: 

“Ainda no âmbito da intervenção do senhor António Roberto e referindo-se à intervenção do 

senhor António Valério, disse que o atraso na freguesia de Luzianes-Gare, não se devia aos 

anteriores governos, mas provavelmente, desde que “os comunistas” tomaram conta da Câmara 

Municipal de Odemira”;-------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor José da Silva propôs também que se substituísse a palavra “parecer” por 

“parceiro”, constante na página dezassete, linha décima quinta;---------------------------------------

----------Estas propostas foram aprovadas por consenso. Finalmente, foi o texto definitivo da 

acta votado e aprovado 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, 

um voto a favor do membro independente, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam 

presentes trinta 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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da 

Câmara que fez um resumo do relatório das actividades desenvolvidas pelo executivo 
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municipal, desde a última sessão ordinária.--------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, 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 da Ordem de Trabalhos, registaram-se várias intervenções dos 

membros da Assembleia Municipal, nomeadamente:---------------------------------------------------- 

-----O senhor Joaquim Rodrigues questionou se o orçamento previsional da Faceco 98, era 

apenas para o funcionamento do certame ou se era também para obras;------------------------------

-----O senhor José Silva, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, perguntou para quando 

estavam previstas as obras de saneamento e electrificação no Bairro de São Luís;------------------

-----O senhor Jorge Parreira, membro eleito pelo Partido Social Democrata, apresentou a 

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

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

--------------------------------------PARQUE DE ESTACIONAMENTO----------------------------- 

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

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

propõem que esta Assembleia se pronuncie e delibere sobre o interesse dos pontos a seguir 

enunciados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------O estacionamento de veículos automóveis, ciclomotores ou quaisquer outros veículos de 

transporte constitui, hoje em dia, um dos graves problemas no concelho de Odemira.------------- 

-----Solucioná-lo requer esforços em trabalho e dispêndios de verbas.-------------------------------- 

-----Porém, ignorá-lo constitui da parte deste Órgão  ou da Câmara uma demissão das suas 

responsabilidades ou competências.------------------------------------------------------------------------ 

-----É convicção dos membros do PSD que tanto a Assembleia como a Câmara deverão ter um 

empenhamento total e decidido na resolução do estacionamento.------------------------------------- 
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-----Para o efeito, enumeramos alguns parâmetros de resolução:-------------------------------------- 

-----1. concessão de zonas de estacionamento------------------------------------------------------------ 

-----2. aquisição de terrenos para a construção de parques---------------------------------------------- 

-----3. reavaliação de projectos urbanísticos.-------------------------------------------------------------- 

-----O primeiro ponto surge como a prática da injustiça pelo estabelecimento de privilégios para 

alguns em detrimento do bem estar de outros.------------------------------------------------------------ 

-----Os segundo e terceiro pontos são os únicos a considerarem-se como válidos, pertinentes e 

exequíveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao ponto dois, recomenda-se que a Câmara compre o terreno situado na 

confluência das estradas que dão acesso ao Bairro Onze de Março e ao Centro de Saúde 

fazendo-lhes os devidos acondicionamentos.------------------------------------------------------------- 

-----Em relação ao ponto três, deve a Câmara tomar em conta os estudos já feitos sobre o 

empreendimento urbanístico do Roça Matos, na margem esquerda do rio Mira.-------------------- 

-----Este projecto de urbanização deve ser reformulado pois situa-se em zona de leito de cheia. 

Embora em região de aluvião, é possível utilizá-lo como parque de estacionamento provisório, 

caso se construa a passadeira prevista no plano actual, se proceda a um arranjo nos patamares 

da feira, se limpe todo o local destinado à praia fluvial, a zona prevista para a doca de 

canoagem, o espaço definido para o parque de estacionamento e o jardim. Pode utilizar-se 

como parque de estacionamento definitivo se houver o cuidado de altear o que foi rebaixado.--- 

-----O espaço em causa pode, como se demonstrou, servir de parque de estacionamento a toda a 

hora, com ganhos notáveis para toda a Vila. No entanto, para se descongestionar o trânsito, na 

ponte, e se dignificar Odemira com um acesso qualificado, deve a Câmara providenciar os 

estudos de engenharia convenientes de forma a que, em fase posterior e próxima, se execute a 

transformação urbanística do espaço referido, de modo a proporcionar o acesso ao centro 

urbano, por uma ponte com ligação do campo da feira ao cais, tomado em atenção os 
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desnivelamentos necessários para fazer face às possíveis cheias e para a reconversão do 

cruzamento numa rotunda espaçosa e ajardinada.-------------------------------------------------------- 

---------------------------------------Odemira, 26 de Junho de 1998--------------------------------------- 

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

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

-----O senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social Democrata, apresentou a 

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

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

--------------------------------PARQUE DE CAMPISMO PROVISÓRIO------------------------------ 

----------“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), 

recomendam à Câmara Municipal de Odemira, tendo em conto os considerandos a seguir 

indicados:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Considerando que o Almograve é por vocação uma terra de turismo, graças à sua situação 

junto do mar.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que as suas praias, sem grandes dimensões, mas com uma beleza 

incomparável  atraem todos os anos um apreciável número de turistas e veraneantes, que 

necessitam de espaços para residirem durante o mês ou a quinzena em que escolhem estar no 

Almograve.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Considerando que a povoação não dispõe de estabelecimentos hoteleiros em número 

suficiente para acolher os inúmeros banhistas.------------------------------------------------------------ 

-----Considerando que a prometida Pousada da Juventude, já consta dos roteiros turísticos e dos 

orçamentos gerais do estado, pelo menos desde 1995 e ainda nem sequer foi iniciada.------------ 

-----Considerando que o comércio do Almograve e da Longueira, localidade próxima, 

necessitam dos veraneantes como do pão para a boca.-------------------------------------------------- 



-9- 
26-06-98 

 

-----Considerando que o emprego das populações locais e dos arredores encontra, nos cafés e 

restaurantes do Almograve e Longueira, nos meses de Verão, um forte contributo para a 

solução dos seus problemas pecuniários.------------------------------------------------------------------ 

-----Que se reconheça a necessidade urgente da construção de um parque de campismo e da 

pousada da juventude, e estão convictos de que este intuito é comum a todos os elementos da 

Assembleia Municipal. Porém, enquanto não é possível dispor das instalações referidas, pedem 

estes elementos que a Câmara considere a permissão do estabelecimento de um parque de 

campismo provisório, com duração restrita aos dois meses de Verão, Julho e Agosto, para não 

prejudicar os interesses das populações locais.----------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------Odemira, 26 de Junho de 1998---------------------------------- 

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

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

-----Seguidamente, felicitou o senhor Presidente da Câmara, por ter mandado suspender as 

obras de abastecimento de água, em Vila Nova de Milfontes, dado que recentemente é que 

tinham iniciado a abertura de uma vala para substituição ou colocação de novas tubagens, 

desde o depósito de água até à igreja, obra que deveria ter sido executada até Maio do corrente 

ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação à limpeza de praias, referiu que já estávamos no mês de Junho e as praias ainda 

não tinham sido limpas. Face ao exposto, questionou onde se encontrava a máquina e se a 

Câmara Municipal tinha estabelecido o protocolo com estabelecimento prisional feminino de 

Odemira, para a referida limpeza;--------------------------------------------------------------------------

-----O senhor António Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, 

questionou em que situação se encontrava o Parque de Campismo de Santa Clara-a-Velha e os 

arruamentos do Bairro Social;-------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Alberto Pedras louvou o senhor Presidente da Câmara Municipal por não ter 
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descriminado nenhuma Junta de Freguesia, em relação às intempéries. Perguntou ainda sobre o 

montante das verbas apresentadas pelas Juntas de Freguesia, em relação às despesas com as 

intempéries;----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Joaquim Maurício, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, referiu 

que deveriam tomar algumas providências no sentido de que fosse reparado o ramal do Monte 

Negro, dado que a Câmara Municipal de Ourique não o tencionava fazer. Informou ainda que, a 

obra de águas e esgotos de Fornalhas Velhas era muito importante para aquela povoação. Por 

último, informou que tinha conhecimento da disponibilidade de verba, por parte do Governo, 

para a construção de barragens, pelo que considerou que seria uma óptima oportunidade para 

construir as barragens da Gema e Água Branca;---------------------------------------------------------

-----O senhor José Lopes referiu que a estrada nacional número duzentos e sessenta e três, tinha 

sofrido consideráveis melhoramentos, no entanto junto à freguesia de Relíquias havia um 

cruzamento muito perigoso, onde já tinham havido acidentes mortais.-------------------------------

-----Face ao exposto, solicitou ao senhor Presidente da Câmara que providenciasse no sentido 

de se resolver o mais rapidamente possível este problema, nomeadamente através da colocação 

de semáforos de controlo de velocidade;------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Maria Manuela Guerreiro, eleita pelo Partido Socialista, apresentou a proposta 

de recomendação que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------------------------ 

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

----------“Proponho que no próximo ano lectivo a Câmara Municipal de Odemira e/ ou as Juntas 

de Freguesia forneçam às Escolas de 1º Ciclo “algum” material didáctico.-------------------------- 

-----1. que a Câmara Municipal de Odemira e as Juntas de Freguesia criem actividades de 

desporto, em colaboração com as escolas.----------------------------------------------------------------- 

-----2. Que as actividades desenvolvidas pela Câmara Municipal de Odemira e que fazem apelo 

à colaboração das escolas, sejam divulgadas e planificadas no inicio do ano.----------------------- 
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------------------------------------Membro da Assembleia eleito pelo P.S.------------------------------- 

--------------------------------------Maria Manuela S. Soares Guerreiro”--------------------------------- 

 -----O senhor José da Silva referiu que o ramal do Monte Negro se encontrava num estado 

lastimável. Considerou ainda que eram vizinhos de um concelho (Ourique) que administrava 

mal e não estava minimamente preocupado em reparar o referido ramal. Face ao exposto 

apelou ao senhor Presidente da Câmara para encontrar uma solução para o citado problema.-----

-----Por último, questionou em que situação se encontravam as posses administrativas das obras 

da empresa ATSA. Referiu ainda, que tinha sido aprovado em reforço de verbas para o 

Programa Operacional Regional do Alentejo, pelo que gostaria de saber quanto é que o 

concelho de Odemira iria receber;--------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, o senhor António Roberto, referindo-se à intervenção 

do senhor José da Silva, disse o seguinte: “Muito me espanta falar do mau estado das estradas 

do concelho de Ourique, talvez por causa disso é que o senhor José Raúl dos Santos, foi eleito 

Presidente da Câmara Municipal com maioria absoluta, enquanto que a Coligação Democrática 

Unitária de Odemira foi derrotada. Quem julga sobre o mau estado das estradas ou sobre a 

administração do concelho de Ourique é a sua população.----------------------------------------------

-----Quanto tempo é que a estrada das Brunheiras esteve em mau estado, bem como várias 

obras no concelho de Odemira?”.---------------------------------------------------------------------------

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

ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava a passagem superior de nível e 

o caminho municipal número mil cento e noventa e um;------------------------------------------------

----------O senhor António Maria Guerreiro, eleito pelo Partido Socialista, apresentou a 

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

-----------------------------------------------PROPOSTA---------------------------------------------------- 
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----------“O abaixo assinado, membro desta Assembleia Municipal, eleito pelo Partido 

Socialista, propõe que:--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sempre que a Câmara Municipal faça concursos de atribuição de lotes de terreno para 

construção social, no concelho, os mesmos devam conter as seguintes clausulas:------------------ 

-----1º - Que os elementos que fazem parte do Corpo de Bombeiros Voluntários de Odemira, 

tenham direito à percentagem igual aos funcionários públicos;---------------------------------------- 

-----2º - Que o preço por m2 seja igual ao praticado para os jovens;---------------------------------- 

-----3º - Só terão direito a estas regalias os Bombeiros que tenham mais de 6 anos de bom e 

efectivo serviço na Corporação.----------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------Odemira, 26 de Junho de 1998---------------------------------- 

------------------------------------------António Maria de Jesus Guerreiro”------------------------------- 

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

questionou em que situação se encontrava a estação de tratamento de águas residuais do Campo 

Redondo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

felicitou o senhor Presidente da Câmara pela forma correcta como soube assumir e resolver a 

questão do reforço do abastecimento de água a Vila Nova de Milfontes. Em relação à limpeza 

de praias informou que, a sua Junta de Freguesia tinha feito alguma coisa, no entanto 

considerou que havia má articulação dos serviços da Câmara Municipal com as Juntas de 

Freguesia, dado que existia vário material para limpeza das praias que não tinha sido colocado.- 

----------O senhor António Maria Guerreiro questionou o porquê de um membro desta 

Assembleia Municipal, com residência na sede do concelho (Odemira),  apresentar ajudas de 

custo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que o senhor Presidente da Câmara deveria ter um dia da semana para atender os Presidentes 
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das Juntas de Freguesia, o que evitaria que muitos assuntos deixassem de ser colocados na 

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

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

relação à limpeza das praias, considerou que em parte deveriam ser os restaurantes 

responsáveis pela limpeza de uma determinada área. Referiu ainda que o Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, também deveria ter responsabilidades na limpeza das 

praias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Às questões apresentadas, o senhor Presidente da Câmara, informou que os 

arruamentos de São Luís, seriam executados logo que existisse disponibilidade de equipamento 

e pessoal, uma vez que haviam de momento trabalhos urgentes na FACECO.----------------------

-----Quanto ao orçamento previsional da Faceco, informou que ele dizia respeito à preparação, 

organização e promoção do certame, preparação e montagem do recinto, funcionamento do 

certame, animação cultural e organização do sector pecuário. Foi acordado com a Comissão 

Promotora da FACECO, o alargamento do espaço da feira e a construção de dois pavilhões 

cobertos. Foi ainda debatida a hipótese de criação de uma sociedade gestora daquele espaço.----

-----Em relação ao Parque de Campismo do Almograve, informou que a Câmara Municipal 

sempre concordou com a sua realização, existindo inclusivamente um projecto muito antigo 

que não avançou. Disse ainda que já tinham existido outras propostas e em relação ao 

campismo provisório também existiam algumas propostas que teriam de ser analisadas não só 

pela Câmara  Municipal, mas também por outras entidades.-------------------------------------------

-----No que diz respeito à limpeza de praias, disse que tinham iniciado na praia do Malhão, 

porém a máquina tinha avariado. Disse ainda que a Câmara Municipal tinha algumas 

responsabilidades para com a limpeza de praias. Referiu ainda que a obra da Pousada do 

Almograve iria ser iniciada brevemente e, bem assim que em relação ao Parque de Campismo 

de Santa Clara-a-Velha, tinha reunido com um potencial investidor.----------------------------------
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-----Em relação ao Ramal do Monte Negro, informou que a Câmara Municipal de Ourique não 

tinha verba para a reparação do referido ramal. Referiu também que, em relação às intempéries, 

as facturas das despesas apresentadas pelas Juntas de Freguesia, iam sendo pagas pela Câmara 

Municipal, pelo que no momento não podia dar os valores totais.-------------------------------------

-----Relativamente, às posses administrativas das obras da empresa ATSA, referiu que já 

tinham tomado posse administrativa do edifício dos Paços do Concelho, do abastecimento de 

água a Odemira e da estrada de Vale Touriz, sendo a próxima o Caminho Municipal número 

quinhentos e cinquenta e dois. Ainda em relação a estas obras informou que haviam muitas 

reparações ainda por fazer.----------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, em relação á passagem superior de nível de Pereiras-Gare, disse que tinha 

vindo um pedido para a consultora jurídica da Câmara Municipal analisar os últimos detalhes. 

Agradeceu também as palavras dirigidas pelos senhores Raul Vicente, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes e   António Roberto, relativamente ao reforço de 

abastecimento de água a Vila Nova de Milfontes. Sobre este assunto informou ainda que o 

projecto, não contemplava a ligação à rede, estando esta muito velha e deteriorada. Face ao 

exposto, a obra teve de sofrer prorrogações não estando concluída em Março. Como o mês de 

Junho estava a ser bom turisticamente, houve protestos por parte da população de Vila Nova de 

Milfontes, para a suspensão dos trabalhos, o que aconteceu.------------------------------------------- 

-----Finalmente, em relação à intervenção do senhor José Guerreiro, Presidente da São 

Teotónio, referiu que era preferível a não existência de um dia destinado ao atendimento dos 

senhores Presidentes das Juntas de Freguesia. Considerou que quando existisse um problema 

ele deveria ser logo informado, para tentarem resolvê-lo de imediato.--------------------------------

----------Seguidamente, interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que informou 

que haviam algumas propostas apresentadas pelos membros da Assembleia Municipal, que 

teriam de ser votadas, tendo-se obtido os seguintes resultados:----------------------------------------
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-----A) Proposta, sobre o Parque de Estacionamento, apresentada pelos membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata.-----------------------------------------------------------------------------------

---------------Interveio o senhor José da Silva que referiu que tinha alguma dificuldade em se 

pronunciar sobre esta proposta, dado que discordava com alguns aspectos dela. Considerou 

ainda que deveria ser constituída uma Comissão de análise para avaliar este tipo de propostas e 

tentar encontrar a melhor solução.--------------------------------------------------------------------------

------------O senhor Presidente da Assembleia referiu que concordava com a intervenção do 

senhor José da Silva e disse que a Câmara Municipal deveria de se debruçar sobre estas 

questões.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, o senhor José Alberto 

Guerreiro, Vereador do pelouro do Trânsito, da Câmara Municipal, tinha uma comissão quase 

constituída, com elementos representantes da Câmara Municipal de Odemira, da Guarda 

Nacional Republicana, da Junta de Freguesia da respectiva área, da Escola de Trânsito, do 

Centro de Saúde, dos Bombeiros Voluntários e talvez da Assembleia Municipal.------------------

----------Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação desta proposta, a qual foi 

aprovada por maioria, correspondendo a oito 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, catorze abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando 

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

-----B) Proposta de Recomendação, sobre o Parque de Campismo Provisório, apresentada pelos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que revelou que iria votar contra a presente proposta. 

Considerou que com a apetência e beleza desta zona, não se devia autorizar “coisas 

provisórias”. Referiu também que, não era apenas a Câmara Municipal a entidade responsável 
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para autorizar o parque de campismo provisório.--------------------------------------------------------

-----Por último, disse que discordava com a seguinte expressão: “... para não prejudicar os 

interesses das populações locais.”, dado que apesar de no ano transacto não ter existido parque 

de campismo não tinha prejudicado a população do Almograve.--------------------------------------

-----Interveio o senhor Jorge Parreira que referiu que discordava com a intervenção do senhor 

Filipe Palma, considerando que a diminuição de veraneantes, levava a que existisse uma 

diminuição de rendimentos.---------------------------------------------------------------------------------

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

disse que concordava com a intervenção do senhor Filipe Palma e considerou que não era 

aceitável autorizar-se um parque de campismo provisório, sem condições, nesta zona.------------ 

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

para pronunciar-se sobre esta proposta,  dado que existiam mais entidades envolvidas. Revelou 

ainda que a autoridade sanitária era contra a instalação de parques de campismo provisórios, 

nas condições que têm vindo a ser autorizados.----------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor José da Silva que informou que havia uma lei que determinava o 

encerramento dos parques de campismo provisórios a nível nacional, porém no concelho de 

Odemira, durante alguns anos foi autorizado.-------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que não se deveria autorizar a instalação de um parque de campismo 

provisório, sem as mínimas condições.--------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor António Roberto, um dos proponentes da presente proposta, que disse 

que a mesma tratava-se de uma recomendação à Câmara Municipal de Odemira que não 

necessitava de ser votada pela Assembleia Municipal.--------------------------------------------------

-----C) Proposta, apresentada pelo senhor António Maria Guerreiro, eleito pelo Partido 

Socialista, sobre concursos de atribuição de lotes de terreno para a construção social, no 

concelho de Odemira. A apreciação desta proposta foi adiada para a próxima sessão, para que o 
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Gabinete Jurídico da Câmara Municipal de Odemira, pudesse pronunciar-se sobre a legalidade 

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

-----D) Proposta de Recomendação, apresentada pela senhora Maria Manuela Guerreiro, eleita 

pelo Partido Socialista, sobre o material didáctico das escolas do primeiro ciclo. Não havendo 

qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi devidamente 

aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do 

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

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

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

----------Pelas quinze horas, depois de verificado o quorum, retomaram-se os trabalhos dando-

se início ao período da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------  

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

----------Ponto um: SUSPENSÃO DO MANDATO, APRESENTADA PELA SENHORA 

MARIA EMÍDIA JOSÉ GOMES DA SILVA, MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

ELEITA PELO PARTIDO SOCIALISTA: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da 

ordem de trabalhos, interveio o senhor Presidente da Assembleia que apresentou aos membros 

da Assembleia Municipal o pedido de suspensão que seguidamente se transcreve na íntegra:----

----------“Exmº Senhor----------------------------------------------------------------------------------------

----------Presidente da Assembleia Municipal-------------------------------------------------------------

----------de Odemira-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Maria Emídia José Gomes Silva, membro dessa Assembleia Municipal, eleita pelo 

Partido Socialista, encontrando-se doente, pelo facto de ter fracturado um pé, vem nos termos 

da alínea a) nº. 3, artigo 72º., do Decreto-Lei nº 100/84 de 29 de Março, solicitar a V. Exª a 
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suspensão do mandato, até que o seu estado de saúde permita o seu regresso a esse órgão, o que 

comunicará, para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------

----------Com os melhores cumprimentos,-----------------------------------------------------------------

----------Odemira, 98.04.29----------------------------------------------------------------------------------

----------Maria Emídia José Gomes Silva”-----------------------------------------------------------------

----------Este pedido foi devidamente aprovado por unanimidade, correspondendo a dezasseis 

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

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

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

presentes trinta membros da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------

----------Ponto dois: ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA, PARA O CONSELHO GERAL DO HOSPITAL CONDE DO 

BRACIAL, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO MANDATO, DO MEMBRO QUE 

EXERCIA ESSAS FUNÇÕES: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da ordem de 

trabalhos interveio o senhor Presidente da Assembleia que explicou a necessidade de se eleger 

um representante desta Assembleia Municipal para o referido hospital. Seguidamente, 

procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, nos termos da Lei, tendo sido aceite por consenso 

que cada força indicasse um representante para a votação, tendo-se obtido o seguinte resultado: 

----------Votantes: trinta;-------------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos: zero;--------------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: um voto;------------------------------------------------------------------------------

----------José Henrique Lopes – Partido Socialista – dezasseis votos;---------------------------------

----------Sérgio Brigido Martins – Coligação Democrática Unitária – treze votos.------------------

----------Conhecidos os resultados da votação, o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

declarou que o representante deste órgão no Conselho Geral do Hospital Conde do Bracial, será 
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o senhor José Henrique Lopes.------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto três: RELATÓRIO DA “COMISSÃO DE APRECIAÇÃO” DAS PROPOSTAS 

APRESENTADAS PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS, REFERENTES AO 

EMPRÉSTIMO DE UM MILHÃO E CEM MIL CONTOS: Ao dar-se início ao tratamento 

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

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

----------“ANÁLISE DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE APRECIAÇÃO DA  

CONSULTA PARA EFEITOS DA CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO,  APRESENTADAS 

PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS:- Foi presente uma informação datada de 98/06/08  

subscrita pela Comissão de Análise  à consulta feita às entidades bancárias para contracção do 

empréstimo de  UM MILHÃO E CEM MIL CONTOS, que vai ficar arquivada no maço de 

documentos, respeitante à presente acta.------------------------------------------------------------------- 

----------Analisada aquela informação e prestados pelo Senhor Presidente as informações e os 

esclarecimentos solicitados, a Câmara Municipal por maioria, com abstenção dos eleitos pela 

CDU(Coligação Democrática Unitária), deliberou concordar com as conclusões do parecer 

prestado pela Comissão e enviar para apreciação à Assembleia Municipal, para efeitos do 

disposto na alínea e) do artº.39º. do Decreto-Lei nº.100/84, de 29/03, com a nova redacção que 

lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 12/06.------------------------------------------------------------------- 

----------A CDU, referiu que se abstém por  considerar que o processo não se encontra 

devidamente instruído e também pela falta de fundamentos legais que desde a primeira 

deliberação sobre a matéria sempre declararam”.-------------------------------------------------------- 

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

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

eleitos pelo Partido Socialista, sete 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 quatro abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

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

----------Ponto quatro: APRECIAÇÃO PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, NOS TERMOS 

DO Nº 2 DO ARTº 45º DO DECRETO-LEI Nº 100/84 DE 29/03, COM A REDACÇÃO QUE 

LHE FOI DADA PELA LEI Nº 18/91 DE 12/06, DA PROPOSTA APRESENTADA PELO 

SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA, PARA EXERCICIO 

DE FUNÇÕES EM REGIME DE PERMANÊNCIA DO VEREADOR JOSÉ ALBERTO 

CANDEIAS GUERREIRO: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor 

Presidente da Câmara que explicou a razão da apresentação da proposta que seguidamente se 

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

----------“PROPOSTA PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÕES EM REGIME DE 

PERMANÊNCIA DO SENHOR  VEREADOR  JOSÉ  ALBERTO CANDEIAS 

GUERREIRO:- Foi  presente  uma proposta do Senhor Presidente da Câmara para que o 

Senhor Vereador José Alberto Candeias Guerreiro passasse a desempenhar funções em regime 

de permanência, que seguidamente se transcreve:-------------------------------------------------------- 

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

----------António Manuel Camilo Coelho, Presidente da  Câmara Municipal de  Odemira, vem 

nos  termos  do  DL 100/84  de 29/3  com a alteração que lhe foi  introduzida  pela Lei 18/91  

de 12/06, propor que a  Câmara Municipal aprove, para ir à Assembleia Municipal  nos  termos 

e para os efeitos do disposto no nº.2 do Artº.45º. da mesma legislação, que entre em funções  a 

tempo  completo  o  Vereador  José  Alberto  Candeias  Guerreiro, uma  vez  que no seu 

entender a mesma  se  justifica,  para  cabal  resposta  às  diversas  áreas  de  actuação  do 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             

----------Odemira, 9 de Junho de 1996.---------------------------------------------------------------------
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----------O Presidente,----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) – António Manuel Camilo Coelho.”-----------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal  por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores eleitos 

pela CDU, deliberou aprovar a proposta e enviar a mesma à Assembleia Municipal para 

apreciação e autorização.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Os Senhores Vereadores eleitos pela CDU declararam abster-se por considerarem que 

a proposta não está devidamente fundamentada”.-------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou sobre a real necessidade da Câmara 

Municipal aceitar mais um vereador a tempo inteiro. Disse ainda, que não estava em causa a 

pessoa do senhor Engenheiro José Alberto Guerreiro.---------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que a proposta estava mal elaborada, dado 

que continha o nome do vereador a ser colocado, o que levaria a que tivesse de votar por 

escrutínio secreto. Considerou que a proposta apenas deveria conter o pedido de autorização 

para a colocação de mais um vereador a tempo inteiro.-------------------------------------------------

-----Por último, disse que concordava com a colocação de mais um vereador a tempo inteiro.----

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que a colocação de mais um vereador 

a tempo inteiro, levará a que exista mais capacidade de resposta da autarquia e mais tempo 

disponível por parte do senhor Presidente da Câmara Municipal para receber os munícipes.-----

----------O senhor Joaquim Rodrigues considerou que dado que a proposta continha um nome, 

obrigava a que os membros da Assembleia Municipal se pronunciassem sobre a pessoa, quando 

deveria ser apenas sobre o alargamento do quadro de pessoal da Câmara Municipal de 

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

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

escrutínio secreto, nos termos da Lei, tendo-se obtido o seguinte resultado:-------------------------

----------Votantes: trinta;-------------------------------------------------------------------------------------
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----------Votos brancos: um voto;---------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: zero;-----------------------------------------------------------------------------------

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, com vinte e sete votos a favor e duas 

abstenções.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto cinco: PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS PARA A FACECO 98: 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“FEIRA DAS  ACTIVIDADES CULTURAIS E ECONÓMICAS DO CONCELHO 

DE ODEMIRA (FACECO) – PROPOSTA DE TABELA  DE PREÇOS PARA 1998:- Foi 

presente uma proposta contendo a tabela de preços a praticar na FACECO/98.- Depois de 

devidamente apreciada, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

mesma e bem assim, de acordo com a competência que lhe é conferida pela alínea a), do nº.3, 

do artº.51º., do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, com a redacção que lhe foi dada pela 

Lei nº.18/91, de 12 de Junho, propor à aprovação da Assembleia Municipal, conforme 

determina a alínea l), do nº.2, do artº.39º. do diploma atrás mencionado aquela tabela”.-----------

----------Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, nomeadamente:--

-----O senhor António Roberto referiu que votaria contra esta proposta, à semelhança dos anos 

anteriores, por considerar os preços dos bilhetes muito elevados. Considerou ainda que as 

Juntas de Freguesia do Concelho de Odemira deveriam estar representadas na FACECO.--------

-----O senhor José Guerreiro, presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, apresentou a 

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

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

----------“EXMº SENHOR-----------------------------------------------------------------------------------

----------PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA-------------------------------------------------------------- 
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----------MUNICIPAL DE ODEMIRA---------------------------------------------------------------------

----------José Manuel dos Reis Guerreiro, como membro da Assembleia Municipal e como 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, vinha propor que fossem facultadas entradas 

gratuitas nos três dias da feira, a todos os membros desta Assembleia Municipal.------------------ 

----------Odemira, 26 de Junho de 1998-------------------------------------------------------------------- 

----------José Manuel dos Reis Guerreiro”-----------------------------------------------------------------

----------O senhor José Geraldo revelou que os bilhetes das entradas eram elevados. Considerou 

ainda que se gastava muito dinheiro com a FACECO, quando também criticavam que se 

gastava muito dinheiro com a festa do “Vinte e Cinco de Abril”.--------------------------------------

-----Por último, considerou exagerado que se pagasse mil e duzentos contos pelo aluguel de um 

palco para a FACECO, quando haviam os do “Vinte e Cinco de Abril”.-----------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que questionou o porquê dos preços dos bilhetes 

serem diferentes nos três dias do certame.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Lopes que questionou se haveria hipótese de entregar a 

FACECO a alguém, mediante um concurso público.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que sempre teve uma 

posição contrária à FACECO, na perspectiva como tem vindo a ser organizada. Revelou que a 

FACECO não era um bem de primeira necessidade e era excessivo o dinheiro que era gasto 

pela Câmara Municipal com o certame.-------------------------------------------------------------------

----------Face ao exposto, disse que era dos que lutava mais pela criação de uma empresa ou 

sociedade gestora do espaço da FACECO.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham alugado um palco 

para a FACECO, porque nenhum palco do “Vinte e Cinco de Abril”, servia para aquele espaço. 

Em relação aos preços dos bilhetes, disse que eram diferentes para os três dias, porque estes 

permitiam a entrada nos espectáculos. Quanto ao aumento do valor dos bilhetes e aluguer dos 
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espaços, referiu que em alguns casos tinha subido o preço, mas noutros desceram.----------------

-----Por último, disse que em relação à oferta de bilhetes aos membros da Assembleia 

Municipal, a proposta teria de ser aprovada em sessão da Câmara Municipal. Disse também que 

gostaria de comprar algumas entradas para a FACECO e oferecê-las às pessoas de fracos 

recursos económicos, no entanto isso seria desleal para com as outras pessoas.---------------------

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

era contra a FACECO. Em relação aos preços dos bilhetes, disse que as pessoas já pagavam 

através do investimento da Câmara Municipal e depois pagavam novamente a entrada no 

certame. Quanto à oferta de bilhetes às pessoas de fracos recursos, disse que discordava, dado 

que era um assunto muito subjectivo.---------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que estava ligada à FACECO 

através da Associação de Beneficiários do Mira, uma vez que esta fazia parte da Comissão 

Organizadora. Informou ainda que durante cinco anos tinha investido no certame valores entre 

os dois milhões de escudos por ano, o que considerava elevado para uma entidade privada. A 

constituição de uma comissão ou sociedade gestora já tem vindo a ser debatida desde há vários 

anos, sendo ele um dos maiores defensores.--------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções procedeu-se há votação da proposta apresentada pelo 

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

----------Interveio o senhor José Geraldo que referiu que iria votar contra a presente proposta, 

porque considerava que os membros da Assembleia Municipal não tinham direito de serem 

beneficiados em relação às outras pessoas.----------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi  aprovada por 

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

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

dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, três votos contra dos membros eleitos pela 
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Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

quatro abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção 

do membro independente, quando estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia.-----

----------Por fim, foi a proposta da tabela de preços para a FACECO 98 votada, tendo sido 

aprovada 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 do membro independente, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, uma 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e nove 

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

----------Ponto seis: NORMAS PARA CONCESSÃO DE LUGARES DE 

ESTACIONAMENTO NO CONCELHO DE ODEMIRA: PROPOSTA DO SENHOR 

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Ao dar-se início ao tratamento deste 

assunto, interveio o senhor Presidente da Assembleia que explicou a razão da apresentação da 

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

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

----------“Considerando as informações prestadas pelo senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Odemira na Assembleia Municipal Ordinária de 30 de Abril de 1998, referindo a 

inexistência de qualquer critério relativamente à concessão de lugares públicos e privados para 

estacionamento na Vila de Odemira, proponho que seja aprovada uma recomendação no 

sentido do executivo elaborar documento, no prazo de noventa dias, que estabelece as “normas 

de concessão de lugares de estacionamento”, nos pólos urbanos do Município de Odemira.------

----------Odemira, 15 de Junho de 1998--------------------------------------------------------------------

----------O Presidente da Assembleia Municipal de Odemira”------------------------------------------ 
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----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que haviam casos que deveriam ser 

atendidos, nomeadamente no que diz respeito ao estacionamento para deficientes.-----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinha sido aprovada em 

reunião da Câmara Municipal, uma proposta para criação de alguns lugares de estacionamento, 

bem como outras sinalizações, encontrando-se em fase reclamação. Informou ainda que nessa 

proposta estava incluída a solicitação feita pela senhora Maria Emídia José Gomes da Silva, 

membro desta Assembleia Municipal, para a criação de lugares de estacionamento para 

deficientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Alberto Guerreiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pelo Partido Socialista e responsável pelo pelouro do trânsito, que informou que fazia 

todo o sentido a criação de uma Comissão Municipal de Segurança Rodoviária. Disse ainda que 

essa comissão já estava formada e aguardavam apenas a disponibilização de todos os membros 

para uma reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

----------Ponto sete: ALTERAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL: Ao dar-se início ao 

tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da 

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

----------“QUADRO DE PESSOAL – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO:- Foi apresentada pelo 

Senhor Presidente da Câmara uma proposta de alteração do Quadro de Pessoal, de forma a 

serem contemplados novos lugares no Quadro, necessários a um melhor funcionamento dos 
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Serviços Camarários.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Depois de apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a alteração do Quadro de Pessoal, que vai ficar arquivada no maço de documentos, 

respeitantes à presente acta e bem assim, enviar à Assembleia Municipal, conforme 

competência que lhe é conferida pela alínea a) do nº.3 do artigo 51º. do Decreto-Lei nº. 100/84 

de 29/3, na redacção que lhe foi dada pela Lei nº. 18/91, de 12/6, para efeitos de apreciação e 

aprovação, nos termos da alínea f) do nº.2 do artigo 39º. do Decreto-Lei atrás referido”.---------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que disse o seguinte: “É de toda a justiça a Câmara 

Municipal ter trazido hoje à Assembleia Municipal esta proposta. Trata-se de funcionários com 

alguns anos desta casa e são bons funcionários, com tarefas de grandes responsabilidades.-------

Nesta proposta é lhes reconhecida essa competência. Louvo a Câmara Municipal por isso”.----- 

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

a qual foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor 

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

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

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

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

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

----------Não se registou qualquer intervenção.----------------------------------------------------------- 

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

----------Nos termos do número quatro do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em Minuta todas as 

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

quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos 

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

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

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

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

encerrada a sessão pelas dezassete horas e trinta minutos.---------------------------------------------- 

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

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

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

 

 

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

 

 

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


