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

DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE SETEMBRO 

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

----------Aos vinte e oito dias do mês de Setembro 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 da acta da reunião da sessão ordinária de 26/06/98;--------------- 

----------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. Derrama a lançar para ano de 1999: apreciação e deliberação;---------------------------- 

----------2. Contribuição Autárquica para o ano de 1999: apreciação e deliberação;---------------- 

----------3. Empréstimos no montante de 1.100.000.000$00 – 627.485.279$00 ao abrigo do 

disposto do Decreto-Lei nº 345/97 de 5 de Dezembro (Intempéries) e 472.514.721$00 em 

condições normais de crédito (reforço do Plano de Actividades da Câmara Municipal de 

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

----------4. Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros – Pedido de autorização para 
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doação de metade do lote nº 52, pertencente a Dina Isabel Cardiga  Guerreiro Penteado: 

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

----------5. Cumprimento dos prazos fixados pelo Código do Procedimento Administrativo no 

município de Odemira – Proposta do senhor Presidente da Assembleia Municipal de Odemira: 

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

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

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

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

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

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

presença de trinta e quatro 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, 

Dominic Robin Cross, Dulce Loução de Matos Raposo, Filipe José Guerreiro Palma, Horácio 

de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria 

da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, José David 

Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José 

Manuel Guerreiro Ferreira Silva, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel 

Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria 

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

Conceição, Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Rogério Manuel Bagarrão Teixeira, Rui 

Boura Xavier e Sérgio Brigido Martins, e ausentes os senhores José da Silva Valério, 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare e Pedro Manuel da Conceição Souto.-------- 

----------Reportando-se às faltas verificadas nas sessões anteriores, o senhor Presidente da 
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Assembleia Municipal informou que à sessão ordinária realizada no dia vinte e seis de Junho 

do corrente ano, não haviam justificado as faltas os senhores Pedro Manuel da Conceição Souto 

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

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que tinha justificado por escrito, no 

passado dia doze de Setembro, as faltas às reuniões  das sessões ordinárias realizadas nos dias 

trinta de Abril e vinte e seis de Junho, do corrente ano.-------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal que informou, que 

considerando o lapso de tempo decorrido, bem como o estabelecido na alínea h) do artigo 

oitavo do Regimento desta Assembleia Municipal, não poderia aceitar tal justificação de falta.-- 

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

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

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

OITO: Uma vez que todos os presentes se encontravam na 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 a senhora Dulce Raposo que propôs que na página número vinte e quatro, na 

décima sétima linha, onde se lê: “...procedeu-se há votação.”, devia ler-se: “...procedeu-se à 

votação.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro que referiu que, na quinta página, na 

terceira linha, havia um erro, dado que o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, não se chamava “António Valério”, mas sim “José Valério”, pelo que propôs a sua 

alteração.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------As presentes propostas de alteração ao texto de acta, foram devidamente aprovadas por 

consenso. Por fim, foi o texto definitivo da acta colocado à votação, tendo sido aprovado por 

maioria, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 
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sete votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, dois votos a favor 

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

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

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta membros da 

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

----------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 havendo qualquer pedido de esclarecimento, 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: Neste ponto registaram-se as seguintes intervenções:---

-----O senhor Sérgio Martins referindo-se à terceira página do relatório das actividades 

desenvolvidas pelo executivo municipal, desde a última sessão ordinária, onde se lê: 

“...Aprovado protocolo a celebrar com a Direcção Geral dos Serviços Prisionais, Direcção 

Regional do Ambiente do Alentejo, Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

visando a limpeza das praias e outros locais de especial interesse para a conservação da 

natureza.”, lamentou que o citado protocolo fosse assinado em Junho e apenas tivesse execução 

prática em Agosto, nomeadamente em Vila Nova de Milfontes.---------------------------------------

-----Considerou ainda que a estrada de Vila Nova de Milfontes para São Luís continuava a ser 

utilizada por veículos de grande tonelagem, nomeadamente os de transporte de madeiras. 

Referiu também que era uma obra de grande interesse que se estava a danificar, necessitando de 

ser repavimentada e colocadas algumas barras de segurança, nomeadamente nas curvas junta ao 
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vale do Rio Mira. Face ao exposto, sugeriu que a Câmara Municipal, à semelhança de outras 

Câmaras Municipais do país, negociasse com as empresas transportadoras para que investissem 

nas vias municipais;------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------O senhor António Roberto, referindo-se ao financiamento ao Plano de Actividades da 

Câmara Municipal de Odemira para mil novecentos e noventa e oito, mil novecentos e noventa 

e nove, questionou onde seria empregue a verba de dez mil contos, referente a Arranjo 

Urbanístico de Vila Nova de Milfontes,  bem como, os vinte mil contos destinados à aquisição 

de viaturas para transporte escolar.-------------------------------------------------------------------------

-----Em relação à sexta página do Relatório em causa, onde se lia “Aprovado a proposta/ 

projecto de sinalização horizontal e vertical para a vila de Odemira”, perguntou para quando a 

mesma proposta, em Vila Nova de Milfontes, nomeadamente na baixa da referida vila.-----------

-----Por último, referindo-se à oitava página do citado relatório, congratulou-se por a Câmara 

Municipal ter adquirido quinhentos exemplares do livro “Fotografias e poemas sobre o 

Alentejo Litoral e interior da serra de S. Mamede a Odemira”, da autoria do Doutor Expedito 

Ribeiro, no entanto gostaria de saber onde seriam empregues.-----------------------------------------

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

referiu que tinham aprovado as minutas em Maio, para que a limpeza das praias se iniciasse em 

Junho. Como não havia, da parte das outras entidades envolvidas, qualquer iniciativa e já se 

tinham passado os meses de Junho e Julho, a Câmara Municipal conseguiu que as reclusas 

iniciassem a limpeza das praias em Agosto, sem que os protocolos estivessem assinados. 

Revelou ainda que tinham conseguido que o trabalho não executado nos meses de Junho e 

Julho, fosse feito em Setembro. Disse também que, presentemente, estavam a tentar negociar 

que este tipo de trabalho não fosse feito apenas nos meses de verão, mas também durante todo 

o ano.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em relação à estrada de Vila Nova de Milfontes a São Luís, informou que partilhava das 
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preocupações do senhor Sérgio Martins e informou que a  protecção lateral iria ser colocada. 

Por último, agradeceu a sugestão de negociação com as empresas transportadoras.----------------

-----Quanto à intervenção do senhor António Roberto, referiu que os dez mil contos referentes a 

Arranjo Urbanístico de Vila Nova de Milfontes, seriam para conjuntamente com uma verba de 

trinta mil contos, do Programa Operacional Regional do Ambiente, criar diversos espaços 

verdes na referida vila.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor António Roberto que relembrou, que a escola primária 

de Vila Nova de Milfontes, que se encontrava no centro da vila, estava ao abandono.-------------

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

os meios que tinha não conseguia fazer tudo, no entanto disse que a referida escola iria deixar 

de estar abandonada.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto aos vinte mil contos para aquisição de transportes escolares, disse que se 

destinavam à aquisição de novas carrinhas para a autarquia, dado que as actuais se encontravam 

bastante danificadas, não se justificando o seu arranjo. Referiu também que a sinalização 

horizontal e vertical em Odemira, vinha no seguimento do pedido efectuado por algumas 

entidades e pela própria Assembleia Municipal. Em relação ao resto do concelho, a Comissão 

Municipal de Trânsito estava a analisar essa questão.---------------------------------------------------

----------Por último, disse que a Câmara Municipal tinha adquirido os exemplares do livro, para 

colocação nos postos de turismo, oferta a individualidades e principalmente para viabilizar a 

edição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que sugeriu que fossem enviados alguns 

exemplares do livro, às bibliotecas ou mediatecas das escolas do concelho de Odemira.---------- 

----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro que discordou com a atribuição do 

subsídio de quatrocentos e setenta e cinco mil escudos, à Associação de Municípios do Distrito 

de Évora, para a décima sétima volta ao Alentejo, em bicicleta, e informou que inclusivamente 
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ela não tinha passado por Odemira.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que se tratava de um pagamento 

antecipado e que estava previsto que os ciclistas partissem de Odemira, numa etapa.--------------

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

que louvou a Câmara Municipal, por ter incluído as obras de “Abastecimento de Água, Esgotos 

e Arruamentos do Campo Redondo” e “Urbanização do Loteamento Municipal de Colos”, no 

financiamento ao Plano de Actividades para mil novecentos e noventa e oito, mil novecentos e 

noventa e nove.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, em relação ao presente relatório e referindo-se à sexta página, nomeadamente à 

reparação de diversas escolas primárias, disse que em Colos também existiam várias escolas 

que necessitavam de ser reparadas. Face ao exposto questionou sobre as escolas que tinham 

sido reparadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham sido reparadas 

algumas escolas, nomeadamente na Longueira, no entanto posteriormente logo traria a 

listagem, para conhecimento da Assembleia Municipal.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou, o presente relatório, 

demasiado ambíguo, pouco conciso, não passando de uma declaração de intenções. Disse  

também que o relatório de actividades deveria ser objectivo, conciso e traduzir, de facto, as 

actividades desenvolvidas pelo executivo municipal.----------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu 

que o presente relatório de actividades era elaborado com o formato dos anos anteriores, no 

entanto, disse também que iria tentar para que ele fosse mais conciso.-------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referiu que os contratos celebrados com as 

empresas ligadas às saibreiras, não constavam deste relatório de actividades.-----------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou 
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o presente relatório à votação.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que o presente relatório não era para 

aprovar, e bem assim, questionou sobre as consequências de tal votação.----------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que nas actas das reuniões das sessões 

anteriores não tinha existido qualquer votação a este relatório.----------------------------------------

----------Interveio o senhor Alberto Pedras que informou que havia muitos anos que era 

membro desta Assembleia Municipal e nunca este relatório tinha sido votado.---------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o presente 

relatório era apenas para conhecimento dos membros da Assembleia Municipal. Questionou 

ainda sobre as consequências de um voto contra o relatório, perguntando se isso iria implicar 

que os actos administrativos executados teriam de ser anulados.--------------------------------------

----------Por último, disse que ao votarem o relatório na generalidade, poderiam existir 

membros a favor de algum acto, mas contra outro.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a prática de um acto 

durante vários anos, não queria dizer que ele estivesse correcto. Considerou que o que estava 

em causa era a posição da Assembleia Municipal face a elaboração do presente relatório de 

actividades, apresentado pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------------

-----Por fim, revelou que iria retirar a proposta de votação do presente relatório de actividades, 

dado que não iria sustentar uma posição contrária à Assembleia Municipal. Disse ainda que 

achava “caricato”, o tempo que tinham levado a discutir este assunto, não podendo ser tomada 

uma posição da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------

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

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

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

CONCELHO: Neste ponto, registaram-se as seguintes intervenções:---------------------------------
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----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs, com base na alínea e) do 

número um do artigo décimo quarto do Regimento deste órgão, que o limite de tempo de cada 

intervenção fosse de três minutos, em face dos enumeros pedidos para intervir.--------------------

----------Após consultar os membros da Assembleia Municipal, foi aprovado por consenso que 

o limite de cada intervenção fosse de cinco minutos.----------------------------------------------------

----------O senhor José David Geraldo referiu que numa sessão da Assembleia Municipal tinha 

questionado o senhor Presidente da Câmara sobre o número de desempregados no concelho de 

Odemira e se estes estavam ou não a aumentar, pelo gostaria que fosse informado.----------------

----------O senhor Jorge Parreira, informou que na sessão ordinária de trinta de Abril do 

corrente ano, tinha apresentado uma proposta sobre o apoio e vigilância nas praias do concelho 

de Odemira. Face ao exposto, informou que a nível de vigilância pública, nada tinha sido feito.-

----------O senhor Sérgio Martins questionou ao senhor Presidente da Câmara Municipal sobre 

o destino do edifício do Snack-bar Esplanada Quebramar, em Vila Nova de Milfontes se ele 

vier a ser demolido, e bem assim como se fará, posteriormente o apoio de praia.-------------------

----------O senhor António Roberto referiu que tinha entregue um requerimento na Câmara 

Municipal, solicitando autorização para a colocação de um sinal de estacionamento proibido na 

sua garagem. Referiu ainda que apesar de, no Código da Estrada mencionar que ninguém 

poderia estacionar em frente a garagens, haviam muitas pessoas que não o cumpriam.------------

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

propostas que seguidamente se transcrevem na íntegra:------------------------------------------------- 

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

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

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

----------O desporto é sem dúvida um elemento muito valorativo e vivificante na vida da 
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sociedade. As instalações desportivas merecem pelo facto de todo o carinho e o maior desvelo 

do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O estádio de futebol de Odemira tem boas condições para a construção das bancadas. 

Entendemos no entanto que uma vez que se tenciona construir as bancadas se deve avançar 

também para o arrelvamento do espaço do jogo.--------------------------------------------------------- 

----------O estádio pode em conjunto com o parque hoteleiro do Concelho corporizar num factor 

de desenvolvimento turístico e social de grande interesse. Se a Câmara apoiar os industriais de 

hotelaria e possuir instalações desportivas à altura, é possível atrair para Odemira equipas de 

alta qualidade, nacionais e estrangeiras para realizarem os seus estágios. O movimento gerado 

pelas comitivas desportivas e jornalísticas bem como o interesse dos cidadãos podem contribuir 

muito positivamente para dar o nome à nossa vila e para elevar os rendimentos das nossas 

famílias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O relvamento do campo de futebol é por isso uma necessidade imperiosa que esta 

Assembleia tem de ponderar seriamente.------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------Odemira, 28 de Setembro de 1998--------------------------------- 

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

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

-----------------------------------------SEGUNDA PROPOSTA------------------------------------------ 

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

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

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

----------Considerando o interesse demonstrado por esta Câmara no desenvolvimento do 

concelho, é dever dos deputados do PSD que o empenho se incremente de uma forma 

equitativa, abrangendo todos pólos do Município e principalmente os que possuem aptidões 

para a criação de riqueza, já que a prosperidade, uma vez em rendimento, constitui o motor de 
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desenvolvimento dos centros de menores recursos.------------------------------------------------------ 

----------A FACECO constitui-se hoje, no Concelho, como a menina de olhos de ouro, que 

embora enobreça a Edilidade e os munícipes é também um prestígio merecido para a Vila de S. 

Teotónio e um propulsor de desenvolvimento para a Autarquia. No entanto, perante os 

rendimentos reais que se auferem para os orçamentos camarários deve ser ponderada e 

equiparada à desproporção de investimentos noutras localidades. Referimo-nos concretamente 

à posição que o senhor Presidente da Câmara tomou relativamente ao parque de campismo de 

Santa Clara-a-Velha, dizendo que seriam necessárias verbas muito elevadas, falando primeiro e 

conforme a acta da Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de vinte sete de Fevereiro em 

cem mil contos e depois na acta da Reunião da Assembleia Municipal de trinta de Abril de mil 

novecentos e noventa e oito, em quatrocentos mil contos. Reconhecemo-lo, na verdade, valores 

muito elevados, mas, em consequência, interessa saber em quanto importou a ampliação da 

FACECO.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Pelo facto, indagamos, a Assembleia, se Santa Clara não constitui também um ponto de 

interesse e capaz de proporcionar a riqueza do concelho através de um turismo de qualidade? 

Estamos convictos que sim, tem os mesmos merecimentos que S. Teotónio e, por via disso 

merece um esforço financeiro de iguais proporções com a certeza que o turismo, a indústria de 

maior expansão hoje no País, reverterá em benefícios compensadores para todos os 

Odemirenses.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O parque de campismo de Santa Clara deve, em nosso entender ser objecto de um 

projecto digno, que consiga verbas do fundo de turismo ou de outros possíveis e previsto para o 

financiamento do plano de actividades de 98/99.--------------------------------------------------------- 

----------Propomos assim que acelerem todos os processos conducentes à criação deste parque 

de campismo.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Odemira, 28 de Setembro de mil novecentos e noventa e oito--------------------- 
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-----------------------------------------------Jorge Martins Parreira----------------------------------------- 

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

--------------------------------------TERCEIRA PROPOSTA-------------------------------------------- 

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

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

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

----------Decorreu no ano de 1997, antes do período eleitoral um processo de criação da Junta 

de Freguesia do Almograve/ Longueira, que deu entrada na Assembleia da República no ano 

em causa, e ficou parado, ou sem resposta.----------------------------------------------------------------

----------Solicitam pelo facto, os membros do PSD, uma posição da Assembleia no sentido de 

desbloquear a situação para que se efective a criação da respectiva freguesia cujos fundamentos 

e requisitos se encontram no processo em causa e de acordo com a respectiva lei, a Lei nº 8/93 

de 5 de Março com as alterações introduzidas pela Lei nº 51-A/93.----------------------------------- 

---------------------------------------Odemira, 28 de Setembro de 1998.---------------------------------- 

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

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

----------O senhor José da Silva referiu que em sessões anteriores, o senhor Presidente da 

Câmara  Municipal, tinha sido interrogado sobre o valor das verbas gastas por cada Junta de 

Freguesia, com as intempéries, tendo respondido que estavam a fazer um balanço e 

posteriormente a Assembleia Municipal seria informada. Face ao exposto questionou se esse 

balanço já estava concluído.---------------------------------------------------------------------------------

-----Perguntou também em que situação se encontrava o Plano Director Municipal, referindo 

que estava tão ansioso com a sua aprovação, como estava com a Regionalização.------------------

-----Por último, apresentou o Protesto que seguidamente se transcreve, na íntegra:---------------- 

------------------------------------------------------PROTESTO-------------------------------------------- 
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----------“As Câmaras Municipais são obrigadas por lei a fazer periodicamente a divulgação 

pública do resultado das suas actividades.----------------------------------------------------------------- 

----------Para esse efeito, recorrem a boletins Municipais que, pelo País fora, assumem vários 

formatos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Município de Odemira, graças à iniciativa, competência e capacidade de trabalho de 

um comunista e grande amigo do nosso concelho de nome João Honrado, começou a publicar a 

partir de Abril de 1990 o Jornal “Notícias de Odemira”, iniciando-se, assim uma das muitas 

obras CDU que a gente da nossa terra já não consegue dispensar.------------------------------------- 

----------Com a chegada ao poder, o PS manteve a publicação do “Notícias de Odemira”, mas 

transformou-a num autêntico boletim panfletário cor-de-rosa.----------------------------------------- 

----------Primeiro, foi a publicação do editorial na primeira página com fotografia do actual 

Presidente da Câmara e a publicação ainda na primeira página de uma fotografia de um 

comício do PS para comemorar a vitória nas eleições de Dezembro passado.----------------------- 

----------Depois, foi e continua a ser a multiplicação de fotografias dos eleitos do PS nas várias 

páginas do “Notícias de Odemira”. No último número foram só 12. Como se isso não bastasse, 

até as esposas dos eleitos do PS tiveram direito a fotografia no último número do “Notícias de 

Odemira”. É um escândalo.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Para cúmulo da pouca vergonha, o actual Presidente da Câmara decidiu utilizar as 

páginas do “Notícias de Odemira” para insultar, através de editorial, os eleitos da CDU, 

autarcas que, como ele, foram sufragados pelo voto popular livremente expresso nas urnas. É 

indecente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O “Notícias de Odemira” é um jornal do Município, é um jornal pago pelo orçamento 

Municipal, é um jornal pago por dinheiros Públicos.---------------------------------------------------- 

----------Não pode, por isso, ser instrumento de promoção pessoal dos eleitos do PS, nem 

espaço para o actual Presidente da Câmara insultar adversários políticos.---------------------------- 
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----------Os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal protestam, assim, contra a forma anti-

democrática com que o PS tem vindo a conduzir a publicação do “Notícias de Odemira”.-------- 

----------------------------------Odemira 28 de Setembro de 1998---------------------------------------- 

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

----------O senhor José David Geraldo referiu que no início do presente mandato tinha sido 

aprovado que, pelo menos duas vezes por ano, as sessões da Assembleia Municipal fossem 

realizadas fora da sede do concelho, bem assim, que se realizasse, por ano, uma visita ao 

concelho. Face ao exposto e dado que, possivelmente até ao final do corrente ano apenas se iria 

realizar uma sessão deste órgão, questionou o senhor Presidente da Assembleia Municipal se 

esse assunto tinha caído no esquecimento.---------------------------------------------------------------- 

-----Perguntou ainda, em que situação se encontrava o Plano de Pormenor de Algoceira, e bem 

assim sobre o número de famílias abrangidas pelo rendimento mínimo garantido, no concelho 

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

-----Por fim, apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra:----------------------- 

------------------------------------------------MOÇÃO------------------------------------------------------- 

----------“A principal actividade da Região Alentejo, a agricultura, está em crise, junto da 

entrada de Portugal na CEE, e da política definida para a agricultura, P.A.C., chamada Política 

Agrícola Comum.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O resultado desta política está à vista, ruína dos pequenos e médios agricultores, 

abandono dos campos, desertificação do Alentejo, contribuindo assim para uma economia cada 

vez mais dependente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Este foi o pior ano agrícola dos últimos cem anos. O Governo P.S. recusa-se a declarar 

calamidade para este sector. Por esse motivo agricultores manifestaram-se durante 3 dias em 

Ourique.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------O Governo respondeu com um forte aparelho repressivo do qual  resultaram a prisão de 
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5 pessoas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Perante tal situação, a Assembleia Municipal de Odemira reunida em sessão ordinária, 

no dia 28/09/98, em Odemira decide:---------------------------------------------------------------------- 

----------Manifestar o seu protesto contra a forma como actuou o Governo, colocando em causa 

os direitos e liberdade dos cidadãos de se manifestarem.----------------------------------------------- 

-----------------------------------------------Odemira, 28/09/98--------------------------------------------- 

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

----------NOTA: Se esta moção for aprovada será enviada ao Ministério da Agricultura e 

publicada nos jornais “Diário do Alentejo” e “Notícias de Odemira”.-------------------------------- 

----------O senhor Joaquim Rodrigues, questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal se 

haviam carros de empresas privadas ao serviço da Câmara Municipal, para o transporte de 

saibre. No caso afirmativo, solicitou que fosse informado acerca dos critérios que eram 

utilizados para contratação das referidas empresas.------------------------------------------------------

----------O senhor Dominic Cross informou que o IC4, já existia no Instituto Nacional de 

Estatísticas, como uma infraestrutura no nosso concelho. Referiu ainda que a auto-estrada para 

o Algarve ia passar longe do concelho de Odemira, o que iria contribuir para o isolamento e a 

desertificação do nosso concelho.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, referiu que tinha tido conhecimento da realização de um congresso sobre o 

Alentejo, em Serpa, pelo que gostaria de saber se a Câmara Municipal ou a Assembleia 

Municipal iriam estar presentes.----------------------------------------------------------------------------

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

em relação ao Protocolo de limpeza das praias, considerou que de futuro não se deveria atrasar 

tanto o seu início. Disse ainda que, este ano, a segurança de pessoas e bens, não tinha 

funcionado na época de Verão, tendo-se registado vários actos de vandalismo em Vila Nova de 

Milfontes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O senhor José Lopes referiu que a Estação de Tratamento de Águas Resíduais de 

Relíquias lançava um cheiro bastante fétido, inclusivamente para os automobilistas que 

passavam na estrada mais próxima. Questionou ainda, o senhor Presidente da Câmara se estava 

prevista a construção de um aterro sanitário no concelho de Odemira, dado que a lixeira da 

Câmara Municipal, deitava também um cheiro bastante desagradável na recta do Telheiro.------

----------O senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação Democrática Unitária, 

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

------------------------DECLARAÇÃO DA BANCADA DOS E LEITOS DA CDU--------------- 

----------“Exmº Sr. Presidente da Assembleia Municipal,----------------------------------------------- 

----------Senhores deputados municipais.------------------------------------------------------------------ 

----------Foi com grande estranheza e estupefacção que tomámos conhecimento do conteúdo do 

edital camarário 93/98 de 13 de Agosto, respeitante ao atendimento de público pela vereação 

do executivo camarário. No essencial é nele referido quem deve atender o público segundo os 

pelouros delegados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal na sessão ordinária de 14 de 

Janeiro do corrente ano. Por ele se concluiu que, por esta forma subtil mas não explicita, retirou 

a confiança aos senhores vereadores da CDU naquele órgão autárquico, ao referir «Em termos 

de atendimento público no edifício dos Paços do Concelho, as funções/ pelouros de: feiras e 

mercados, fiscalização sanitária e cemitérios, serão assumidos pelo Presidente ou substituto 

legal».----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Decisão tão inqualificável como desrespeitadora das mais elementares regras da 

democracia, não poderia ter outra atitude senão a do repudio e consequente devolução dos 

pelouros dos 3 vereadores CDU ao Sr.  Presidente da Câmara que não se dignou a informar ou 

sequer justificar as razões de tal medida.------------------------------------------------------------------ 

----------Os eleitos da CDU neste órgão autárquico manifestam, veemente reprovação por tal 

procedimento do sr. Pres. C.M. e, simultaneamente, solidariedade pela tomada de posição dos 
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vereadores CDU nesse mesmo órgão autárquico.-------------------------------------------------------- 

----------Mas tão grave ou pior do que este procedimento é o que consta na ordem de serviço, 

em dez pontos, e na sequência do supracitado edital. É um autentico labirinto burocrático que 

deixa os munícipes ao arbítrio da vontade do sr. Presidente da C.M. e da vereação PS, de os 

entender ou não.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Para quem vivia fora da sede do concelho ou quem vivendo fora dele mas tenha cá os 

seus interesses, como é o caso de centenas de migrantes e emigrantes Odemirenses espalhados 

por este País e pelo Mundo, é uma verdadeira monstruosidade o que terá de despender em 

deslocações obrigatórias!------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Esta burocracite aguda, que agora nos é imposta pelo PS, contrasta bem com o que o 

sr. Presidente da C.M. fazia, então como vereador auto demitido dos deus pelouros, no período 

pré-eleitoral e por mim presenciado em Novembro de 1997, atrás do balcão de atendimento do 

serviço de obras deste edifício, sempre disponível e sorridente a dar um oportuno aperto de mão 

por quem ali passasse! V. Exª. sr. Presidente da C.M. já está esquecido, por certo, do que 

repetidas vezes disse e escreveu em folhas difundidas por este concelho na campanha eleitoral 

do PS em que apregoava a intenção de uma «gestão democrática», «dialogante» e «sem 

sectarismos»!!------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal manifestam a sua total oposição a esta 

regulamentação, tão grosseiramente desrespeitadores dos interesses dos Odemirenses e 

atentatória do direito a cidadania, e dele vão dar conhecimento a quem de direito certos de que 

temos razão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------Odemira, 28/09/98,----------------------------------------------

------------------------Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal de Odemira”--------------------- 

----------A senhora Dulce Raposo fez a seguinte intervenção: “Tendo tido conhecimento através 

de comunicação social, nomeadamente no jornal «O Público», acerca do atendimento aos 
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munícipes do concelho de Odemira, fui confrontada com uma declaração do senhor Presidente 

da Câmara informando que os munícipes andavam  nos gabinetes da Câmara Municipal a 

consultar os seus processos.---------------------------------------------------------------------------------

-----Gostaria de saber qual a posição jurídica da Câmara em relação a estes munícipes. 

Acrescento que me custa a crer que as pessoas simples do nosso concelho consigam trabalhar 

tão bem com computadores.”--------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Rui Xavier disse que, na última sessão ordinária tinha sido apresentada uma 

proposta, para que no prazo de noventa dias fosse elaborado um documento que estabelecesse 

as normas de concessão de lugares de estacionamento nos pólos urbanos no município de 

Odemira. Face ao exposto, questionou o senhor Presidente da Câmara sobre esse documento.---

-----Por último, referiu que o turismo era um factor muito importante para o concelho de 

Odemira, nomeadamente para Vila Nova de Milfontes e considerou que as obras de construção 

à entrada daquela localidade, não eram atractivo nenhum para os turistas. Face ao exposto, 

solicitou ao senhor Presidente da Câmara que tomasse as providências necessárias para a 

resolução desta questão.--------------------------------------------------------------------------------------

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

à Câmara  Municipal, em nome da população da sua freguesia, pelo facto da Escola Básica 

dois, três de Colos, deixar de ser uma miragem.----------------------------------------------------------

-----Por último, apresentou a proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:----------------- 

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

------------------------------------“RECINTO DE JOGOS DE COLOS---------------------------------- 

-----------------------------------------(CAMPO DE FUTEBOL)------------------------------------------ 

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

alínea h), em representação do Partido Socialista (P.S.) proponho que esta Assembleia 

Municipal se pronuncie e delibere sobre o ponto a seguir:---------------------------------------------- 
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----------O Campo de Futebol de Colos, está há 22/ 23 anos no mesmo local, situado em cima 

de uma propriedade privada.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------O seu proprietário vem fazendo diligências no sentido de terminar com o recinto.------- 

----------Em caso extremo, e sendo o único recinto de jogos existente na localidade, proponho à 

Assembleia Municipal que recomende que sejam feitas as diligências junto das entidades 

competentes no sentido de poder haver uma expropriação do referido recinto.---------------------- 

-----------------------------------O membro eleito pelo Partido Socialista-------------------------------- 

---------------------------------------António Eduardo Guerreiro Silva”----------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal revelou que tinha enviado para a 

Câmara Municipal dois ofícios, um no dia dois de Julho e outro no dia quinze de Setembro, a 

solicitar resposta aos documentos apresentados pelos membros da Assembleia Municipal, na 

última sessão deste órgão, aos quais ainda não obteve qualquer resposta.----------------------------

-----Solicitou ainda, os “timings” do empréstimo que constava no ponto número três do período 

da Ordem do Dia, desde a primeira aprovação pela Assembleia Municipal.-------------------------

-----Por último, perguntou sobre o valor do reforço de verbas do Programa Operacional 

Regional do Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Roberto, que em relação ao 

Protesto apresentado pelo senhor José da Silva, considerou que havia um exagero, uma 

familiaridade, no boletim municipal, no entanto, no tempo da Coligação Democrática Unitária, 

também faziam o mesmo. Face ao exposto considerou que o Partido Socialista não estava a 

fazer nada que a Coligação Democrática Unitária não tivesse feito.-----------------------------------

-----Quanto à declaração apresentada pelo senhor Sérgio Martins, considerou que a questão dos 

pelouros, tinha sempre originado desavenças, no entanto referiu que não se recordava dos 

Vereadores do Partido Socialista terem tido permissão para atenderem o público, quando 

estavam em minoria na Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------
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-----Por último, referiu que tinha intervido porque era “neutro” neste tipo de problemas, bem 

como, porque gostava que houvesse sempre coerência.-------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Filipe Palma que, considerou que o 

tipo de documentos apresentados neste período da Ordem de Trabalhos, não tinha nada a haver 

com os assuntos de interesse para o concelho, mas sim com “revanges políticas, de mau 

perdedor”, porque a Coligação Democrática Unitária ainda não tinha interiorizado a derrota nas 

últimas eleições autárquicas. Considerou ainda que, em relação ao protesto sobre o “Notícias de 

Odemira”, o senhor António Roberto já tinha dito tudo, e bem assim que se bastava ir ver os 

jornais anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou também que estava indignado por um homem ligado à anterior reforma agrária e 

vítima dos latifundiários, tivesse nesta sessão, apresentado uma Moção a favor deles, a 

propósito de uma manifestação da Confederação de Agricultores Portugal, em Ourique.---------- 

-----Revelou ainda que, apesar do presente ano ter sido mau para os pequenos agricultores, a 

maior parte dos que estavam na citada manifestação eram latifundiários que só do passado tinha 

recebido do Governo, cerca de cem a duzentos mil contos, em subsídios.----------------------------

-----Por último, considerou, a propósito da intervenção do senhor Dominic Cross que, o 

desenvolvimento não se traduzia apenas em estradas que nos ligassem a todo o lado, e bem 

assim que estas deviam também passar no interior do País e não apenas no litoral.-----------------

-----Revelou também que, relativamente ao protocolo de limpeza de praias, tinha sido o senhor 

Presidente da Câmara quem mais se tinha empenhado para que as coisas tivessem andamento.--

----------Não havendo mais intervenções, interveio o senhor Presidente da Câmara que prestou 

os seguintes esclarecimentos:------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em relação ao pedido de estacionamento proibido feito pelo senhor António Roberto, 

informou que era legitimo que as pessoas que tivessem garagens quisessem colocar o referido 

sinal, no entanto em bairros sociais, onde quase todas as casas tinham garagem, o 
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estacionamento na via pública tornava-se impossível. Face ao exposto e em face dos enumeros 

pedidos de sinais estacionamento proibido, estavam a analisar a questão para o beneficio de 

todos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à proposta sobre o desporto, referiu que concordava que ele fosse importante para 

as camadas mais jovens e relembrou que no financiamento ao Plano de Actividades, vinha 

inscrita uma verba para a construção das bancadas e vedação do Campo de Complexo 

Desportivo de Odemira. Informou ainda, que havia uma candidatura ao Programa Operacional 

Regional do Alentejo, para a pista de atletismo e o arrelvamento do referido campo. Ainda 

sobre este assunto, informou que a Câmara Municipal não podia atribuir subsídios quer a 

particulares, quer a industriais de hotelaria.---------------------------------------------------------------

-----Em relação aos custos de ampliação da FACECO, disse que estes rondavam os quarenta 

mil contos, tendo sido feita uma candidatura ao Programa Operacional Regional do Alentejo, a 

qual tinha sido aprovada, sendo atribuído cerca de dezanove mil contos.----------------------------

-----Disse também que o Parque de Campismo de Santa Clara-a-Velha tinha inicialmente um 

valor exorbitante. Actualmente, haviam alguns particulares interessados na sua construção, no 

entanto revelou que, para facultarem uma fotocópia do projecto, tiveram quinze dias tentando 

tirá-las, dado que na Câmara Municipal havia apenas o original do processo, devido a um 

conflito havido entre a autarquia e o arquitecto autor do projecto.-------------------------------------

-----Quanto à criação das Juntas de Freguesia da Boavista dos Pinheiros e Almograve/ 

Longueira, disse que inicialmente os processos tinham sido anulados, porque relativamente à 

primeira freguesia não haviam eleitores suficientes, tendo sido considerada uma formula 

calculada pelos sensos de mil novecentos e noventa e um, quando deviam ter tido em conta os 

sensos eleitorais que se encontravam actualizados. Ainda em relação a este assunto, informou 

que tinha tido conhecimento que iria haver uma reavaliação dos processos.-------------------------

-----Quanto ao balanço da reparação dos caminhos vicinais, informou que, estava pago cerca de 
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noventa e cinco mil contos, estando ainda por pagar cerca de noventa mil contos. Ainda sobre 

este assunto, informou que os custos de cada freguesia estavam praticamente concluídos e 

referiu que esta desagregação não iria servir para haverem acusações entre Presidentes das 

Juntas de Freguesia, dado que a mensagem tinha sido clara para todos, havendo naturalmente 

freguesias que tiveram mais prejuízos do que outras.----------------------------------------------------

-----Relativamente ao Plano Director Municipal, informou que se mantinha a mesma 

calendarização, no  entanto relembrou que o referido plano tinha começado a ser elaborado há 

treze anos atrás, tendo havido muita coisa que tinha sido alterada. Face ao exposto, referiu que 

assim que o referido plano fosse publicado em Diário da República, iria ser revisto.---------------

-----Quanto ao protesto apresentado pelo senhor José da Silva, disse que desde o primeiro 

número do boletim municipal tinha colaborado, contra a vontade do seu partido e só tinha saído 

por discordar de algumas orientações nitidamente políticas  do referido boletim.-------------------

-----Disse ainda que não se recordava de ter insultado a Coligação Democrática Unitária no 

boletim municipal e apenas tinha referido que haviam algumas pessoas dentro e fora da Câmara 

Municipal que impediam o normal andamento dos assuntos.-------------------------------------------

-----Relativamente ao número de desempregados no concelho de Odemira, informou que 

actualmente eram cerca de duas mil e quarenta e nove pessoas. Disse ainda que tinham entrado 

na Segurança Social, até ao passado dia vinte e um de Setembro, cerca de trezentos e trinta e 

dois processos referentes ao rendimento mínimo garantido, estando duzentos e sessenta e três 

em análise com as assistentes sociais e tendo sido assinados cerca de vinte e seis.-----------------

-----Quanto ao Plano de Pormenor de Algoceira, informou que o problema continuava a ser o 

destaque da propriedade, por causa do Protali.-----------------------------------------------------------

-----Em relação à intervenção do Dominic Cross, disse que a auto-estrada para o Algarve, 

deveria passar suficientemente perto para nos trazer vantagens. Quanto ao traçado do IC4, 

referiu que o mesmo estava ligeiramente alterado, estando previsto que passasse a nascente de 
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Odemira e São Teotónio.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação à desertificação, considerou que quanto mais restrições existissem e menos vias 

de comunicação, mais desertificada seria uma localidade.----------------------------------------------

-----Disse também, que não tinha conhecimento do Congresso sobre o Alentejo, no entanto a 

Câmara Municipal disponibilizaria uma carrinha, para quem estivesse interessado a ir.-----------

-----Informou que a Estação de Tratamento de Água Residuais de Relíquias estava incluída 

num conjunto de ETAR´s que seriam candidatadas ao Programa Operacional Regional do 

Alentejo. Quanto ao aterro sanitário de Odemira, disse que o mesmo era para ser selado e ser 

construída uma estação de transferência.------------------------------------------------------------------

-----Quanto à declaração apresentada pelos senhores membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, referiu que discordava com a mesma dado que não tinha retirado nada a 

ninguém, nomeadamente a confiança. Informou que os Vereadores da Coligação Democrática 

Unitária tinham aceite os pelouros na primeira reunião do presente mandato, no entanto 

existiam pelouros executivos e não executivos. O citado edital era apenas a transcrição fiel do 

que se estava a passar desde a referida reunião, uma vez que o atendimento desses pelouros era 

feito por ele. Em relação aos cumprimentos atrás do balcão da Secção de Obras Particulares, 

disse primeiro que, não era antipático por natureza e na altura era o único vereador do seu 

partido que consultava os processos que iam às reuniões da Câmara Municipal, nomeadamente 

os que se referiam a arquitectura e loteamentos, sendo muitas vezes ele que ajudava o então 

Presidente da Câmara nas deliberações, dado que se tratava de assuntos que “dominava bem”. 

Referiu ainda que só ia “para trás do balcão”, em serviço da autarquia, quando em serviço 

próprio mantinha-se do lado do público, até porque tinha havido uma ordem de serviço do 

então Presidente da Câmara sobre esse assunto e ele fazia questão de a cumprir.-------------------

-----Quanto à questão da senhora Dulce Raposo, revelou que em dias de atendimento ao 

público, quando as portas do edifício da Câmara Municipal de Odemira abriam às seis horas, as 
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pessoas podiam circular livremente no seu interior, dado que o mesmo era todo amplo. Nessa 

ocasião foram vistos dois cidadãos alemães mexendo nos computadores da autarquia, com os 

respectivos processos. Pelo facto, actualmente as pessoas só entram no edifício da Câmara 

Municipal durante as horas normais de expediente.------------------------------------------------------ 

-----No que se refere a lugares de estacionamento disse que o pedido feito pela Assembleia 

Municipal, bem como por algumas entidades já tinha sido resolvido, estando a Comissão 

Municipal de Trânsito analisando os outros casos.-------------------------------------------------------

-----Disse também que o problema das obras à entrada de Vila Nova de Milfontes, só seria 

resolvido através de tapumes.-------------------------------------------------------------------------------

-----Agradeceu ainda as palavras dirigidas pelo senhor António Eduardo Silva, Presidente da 

Junta de Freguesia de Colos, em relação à escola EB dois, três de Colos e acrescentou que tanto 

essa escola, como a de Sabóia iriam ter um pavilhão desportivo. Quanto ao pedido de 

expropriação da propriedade do recinto de jogos, referiu que actualmente essa questão era 

muito complicada, devendo o caso ser devidamente analisado.----------------------------------------

-----Por último, em relação às questões apresentadas pelo senhor Presidente da Assembleia 

referiu que, sobre os lugares de estacionamento já tinha falado. Quanto ao Parque de Campismo 

do Almograve, informou que haviam três propostas de particulares interessados na sua 

construção, que estavam condicionadas.------------------------------------------------------------------- 

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Presidente da Assembleia que 

referiu, que a sua intervenção tinha sido no sentido de solicitar uma justificação de não ter 

havido resposta, por parte da Câmara Municipal às solicitações feitas pela Assembleia 

Municipal, uma vez que a lei obrigava uma resposta a qualquer documento apresentado.---------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a lei não o obrigava a 

responder por escrito, podendo ser feito oralmente.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que manifestou o seu “repúdio” pela 
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ausência de resposta aos ofícios enviados pela Assembleia Municipal à Câmara Municipal.------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que rejeitava completamente o 

repúdio, porque a lei não o obrigava a dar as respostas por escrito, pelo que tinha obtado por 

dá-las oralmente na Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, informou que estava em elaboração um protocolo com os Bombeiros 

Voluntários de Odemira, no sentido de receberem mensalmente uma determinada verba, em 

contrapartida da prestação de alguns serviços, nomeadamente o abastecimento de água a 

algumas povoações e lavagem de ruas. Disse ainda que os “timings” dos empréstimos estavam 

nas propostas. E em relação ao Programa Operacional Regional do Alentejo, informou que ia 

haver uma reavaliação, uma vez que  haviam compromissos financeiros com algumas Câmaras 

Municipais que não tinham avançado.--------------------------------------------------------------------- 

----------Atendendo ao avanço da hora, pelas treze horas e trinta minutos, 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 continuidade ao tratamento do quarto ponto do período Antes da Ordem do Dia.---------------  

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que, evocando o direito de resposta, referiu que a 

declaração entregue, tinha sido elaborada com base num direito que lhes era garantido, de se 

manifestarem em defesa dos cidadãos que os elegeram. Disse que discordava com as 

afirmações do senhor Filipe Palma, quando tinha referido que a Coligação Democrática 

Unitária tinha digerido mal a derrota nas últimas eleições. Disse ainda que, no anterior mandato 

o Partido Socialista também se manifestava de diferentes formas. Esclareceu também que na 

declaração tinha referido o aspecto sorridente do Presidente da Câmara, não para o 

menosprezar ou depreciar, mas sim para mostrar o contraste como actualmente tinha sido 

instituído o atendimento ao público.----------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva, que evocando o direito de resposta, considerou que o 
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senhor António Roberto tinha feito uma grande defesa do Partido Socialista. Considerou ainda 

que no seu protesto não tinha havido ataques pessoais. Referiu que a Coligação Democrática 

Unitária não era movida pela derrota, porque o poder também era temporário. Revelou que o 

princípio da Coligação Democrática Unitária era colaborar no interesse do concelho, não 

colocando entraves ao desenvolvimento, por uma questão política, no entanto se lhes retirassem 

os pelouros eles não podiam colaborar. Mais informou que desconhecia a inexistência de 

pelouros executivos e não executivos e se isso tivesse sido esclarecido na entrega dos pelouros, 

os Vereadores da Coligação Democrática Unitária não os teriam aceite, pois ninguém aceitaria 

um pelouro apenas como “aspecto decorativo”.----------------------------------------------------------

-----Por último, informou que competia ao senhor Presidente da Câmara a distribuição e 

coordenação dos pelouros, no entanto actualmente essa coordenação não se verificava, dado 

que o Presidente da Câmara desconhecia os assuntos entregues aos vereadores e estes não 

estavam presentes na sessão para prestarem os devidos esclarecimentos.---------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, informou os presentes que, sempre 

que a Assembleia Municipal o entendesse, poderia solicitar a presença de um Vereador para 

prestar os esclarecimentos necessários.--------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Dominic Cross que, referiu que, a 

sua intervenção tinha sido no sentido de alertar os presentes, para o facto da IC4 surgir no 

Instituto Nacional de Estatística, como uma infraestrutura realizada no Alentejo, o que não era 

verdade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que deveria ter sido sem intenção, quando o senhor Presidente da 

Câmara se tinha referido à nacionalidade das pessoas que estavam a mexer nos computadores 

da Câmara Municipal, dado que também ele era alemão.-----------------------------------------------

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

que tinha de haver um respeito pelas minorias.-----------------------------------------------------------
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-----Disse ainda que, quando o senhor Filipe Palma tinha falado no duzentos mil contos de 

subsídio aos agricultores, isso não era verdade, porque eles tinham recebido compensações à 

perda de produção. Considerou também que os agricultores não queriam mais créditos porque 

se encontravam bastante endividados. Ainda sobre este assunto, revelou que gostaria de ter 

visto o senhor Ministro da Agricultura defender os agricultores, contra a carga policial.----------

-----Por último, informou que o Partido Socialista não precisava dele para defesa, apenas tinha 

intervido no sentido de apelar à coerência.----------------------------------------------------------------

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

política não se traduzia na critica a um jornal ou boletim municipal, mas sim resumia-se ao 

debate frontal, honesto e serio dos assuntos. Em relação à sua proposta sobre as instalações 

desportivas, disse que os centros de produção de riqueza eram muito importante, e bem assim 

que o apoio da Câmara Municipal aos empresários não seria através de subsídio, mas sim 

através de outros factores, tais com a melhoria dos encargos financeiros a nível autárquico.------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor José Geraldo que, relativamente à 

intervenção do senhor Filipe Palma, questionou se na altura, ele esteve solidário com as vitimas 

dos trabalhadores da reforma agrária ou com o Governo do Partido Socialista que em mil 

novecentos e setenta e sete, mandou a Guarda Nacional Republicana agredir os trabalhadores.--

-----Considerou que em Ourique, tinham estado presentes não só latifundiários, mas também 

pequenos e médios agricultores, bem como várias pessoas solidárias com os mesmos, o que 

provava que a agricultura estava numa situação muito difícil, e bem assim, que todos os que 

estavam dependentes dos seus rendimentos se encontravam em grandes dificuldades.-------------

----------Por último, disse que o que estava em causa na sua Moção era o direito das pessoas se 

manifestarem, o qual tinha sido posto em causa, pela forte repressão e o rigoroso controlo, que 

tinha existido em Ourique.-----------------------------------------------------------------------------------

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



-28- 
28-09-98 

 

da Junta de Freguesia de Salvador, que revelou que tinha ficado perplexo com a intervenção do 

senhor José da Silva, relativamente ao jornal “Notícias de Odemira”. Considerou ainda que os 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, tinham-se esquecido que, anteriormente, 

o mesmo jornal servia de expansão das “politiquices” da citada coligação.--------------------------

-----Por último, referiu que nunca tinha visto um Vereador do Partido Socialista fazer o 

atendimento ao público, dos assuntos que diziam respeito ao seu pelouro.---------------------------

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

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

-----------------------------------PROPOSTA PARA APROVAÇÃO------------------------------------

---------“Venho propor à Assembleia Municipal a marcação de uma hora certa para o almoço, 

no dia das reuniões da Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------

-----Proponho que às treze horas em  ponto termine a discussão que decorrer e que os trabalhos 

sejam interrompidos para almoço. A minha proposta vem no sentido de que sou diabético 

insulino-dependente e tenho por este motivo horas mais ou menos certas para as refeições.------

---------------------------------------------------Atentamente,------------------------------------------------ 

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

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Eduardo Silva, Presidente 

da Junta de Freguesia de Colos, que revelou que discordava com o “ataque” que o senhor José 

da Silva tinha feito ao senhor Presidente da Câmara Municipal, por este não saber o número de 

escolas que estavam a ser reparadas. Referiu ainda que, tinha tido conhecimento que a escola 

básica dois, três de Colos tinha os pareceres negativos e o anterior Presidente da Câmara tinha 

escondido esse facto da população. Face ao exposto e dado que os membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária diziam que não faziam nada que entravasse o desenvolvimento 

do concelho, questionou se a referida escola, bem como a de Sabóia não seriam benéficas para 

o desenvolvimento do concelho de Odemira.-------------------------------------------------------------
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----------Evocando o direito de resposta interveio o senhor José da Silva que referiu que estava 

mais preocupado com o presente e o futuro do que com o passado. Disse também que a 

intenção da Coligação Democrática Unitária era contribuir para o desenvolvimento do 

concelho, e bem assim que, podiam não ter feito tudo perfeito, mas muito tinham feito pelo 

desenvolvimento do concelho, devendo “ser prestada homenagem ao doutor Justino Santos e 

outros homens que estiveram à frente desta casa”.-------------------------------------------------------

-----Por último, disse que não tinha feito um “ataque” ao senhor Presidente da Câmara, apenas 

tinha exemplificado como não havia coordenação entre ele e os seus vereadores. Referiu 

também que a Escola Básica dois, três de Colos, bem como a de Sabóia, não tinham sido 

executadas na altura, no entanto tinham sido propostas.------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou 

que, uma vez que não haviam protocolos entre a autarquia e as saibreiras era porque havia 

alguma coisa que estava errada.-----------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio novamente o senhor António Eduardo Silva, 

Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que referindo a intervenção do senhor José da Silva, 

disse que na altura a escola estava projectada e tinham cerca de duzentos e vinte mil contos em 

PIDDAC – Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração 

Central, no entanto, a Câmara Municipal nada tinha feito para que ela fosse executada, 

nomeadamente nem um terreno tinham arranjado para a referida escola.-----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referindo-se à intervenção 

do senhor José Geraldo, disse que tinha havido um lapso seu, dado que tinha considerado que a 

proposta por ele apresentada, era no sentido de haver duas sessões fora  da sede do concelho 

durante o mandato e não por ano. Face ao exposto, referiu que iria tentar programar para que a 

próxima sessão fosse numa freguesia do concelho de Odemira.---------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu, em relação ao atendimento 
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público, que este actualmente era feito diariamente e não uma vez por semana. Os munícipes 

apresentavam a sua questão, era feito o levantamento do assunto em causa e oitenta por cento 

dos casos eram resolvidos directamente com as secções, enquanto que os outros eram 

analisados, sendo então chamada a pessoa para ser informada da decisão final.---------------------

-----Disse também que, quando era vereador da Câmara Municipal, apenas tinha entregue o seu 

pelouro a seis meses do final do mandato e porque lhe havia sido retirado o gabinete, sendo-lhe 

entregue um armário, o mesmo que actualmente tinha sido atribuído à Coligação Democrática 

Unitária.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia que, informou que haviam 

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

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

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

as instalações desportivas em Odemira.-------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

sete abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis abstenções dos membros 

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

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

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

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

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

Teotónio, que referiu que discordava com a expressão onde vinha mencionado que a FACECO 

era de São Teotónio. Face ao exposto, relembrou que a FACECO era do concelho de Odemira e 
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não de São Teotónio, como muitas pessoas pensavam e, pelo facto, aquela localidade já não 

necessitava de mais investimentos.-------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou, que a FACECO era um factor de 

desenvolvimento para São Teotónio e também para o concelho de Odemira. Disse também que 

concordava com esta proposta, porque ela não visava apenas um local, mas sim todo o 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

sua proposta não referia que a FACECO era de São Teotónio, mas sim:”...é também um 

prestígio merecido para a Vila de São Teotónio”.--------------------------------------------------------

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

Salvador, que considerou esta proposta “descabida”, uma vez que o assunto estava a ser 

resolvido pela Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, propôs que se retirasse a seguinte 

frase: ”Reconhecemo-los, na verdade, valores muito elevados, mas em consequência, interessa 

saber em quanto importou a ampliação da FACECO.”, dado que o senhor Presidente da Câmara 

já tinha respondido a esta questão.--------------------------------------------------------------------------

----------Esta proposta foi aprovada por consenso.-------------------------------------------------------

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

aprovada por maioria, com doze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

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

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

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

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

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

----------c) Proposta, apresentada pelos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, sobre a 
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criação da Junta de Freguesia de Almograve/ Longueira.-----------------------------------------------

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

Milfontes, que considerou que se tratava de um assunto demasiado importante para ser “tomado 

de ânimo leve”.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, esta proposta era muito 

genérica e não se tratava do processo principal, o qual teria de vir à Assembleia Municipal para 

se pronunciarem sobre o assunto.---------------------------------------------------------------------------

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

aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, três abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, seis abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e uma abstenção do membro independente, quando estavam presentes 

trinta um membros da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------

----------d) Moção, apresentada pelo senhor José Geraldo, membro eleito pela Coligação 

Democrática Unitária, sobre “A crise da Agricultura no Alentejo”.-----------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que se esta Moção fosse sincera por 

natureza, votaria a favor, e considerava que a Coligação Democrática Unitária estava a evoluir, 

porém se ela fosse meramente de oportunismo político, votaria contra.------------------------------ 

----------Interveio o senhor José da Silva que informou que esta moção não era da Coligação 

Democrata Unitária, mas sim de um dos seus membros, e como existia democracia poderiam 

ser a favor ou contra ela. Considerou ainda que, o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ourique, tinha sido quem mais dividendos políticos tinha tirado da manifestação dos 

agricultores nessa localidade, apenas para “mostrar” que estava ao lado do povo e dos 

agricultores.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Por último, disse que independentemente de quem tivesse convocado a manifestação, se os 

agricultores estavam lá era porque tinham motivos para isso. Considerou que o que estava em 

causa era o direito das pessoas se manifestarem, quando tivessem motivos para isso, e em 

Ourique esse direito tinha sido negado, devido à forte repressão policial.----------------------------

-----Face ao exposto, revelou que iria votar a favor da presente Moção.------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que revelou, que votaria a favor desta Moção, 

dado que tinha sido posto em causa o direito das pessoas se manifestarem.--------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que tinha havido um conjunto de 

factores que tinham negado o direito das pessoas se manifestarem, bem como tinha havido 

excessos. Referiu também que nesta Moção estavam em desacordo com as atitudes de violência 

e repressão que tinham havido em Ourique, a propósito de uma manifestação de agricultores.---

----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro, que referiu que os agricultores tinham o 

direito de se manifestarem, porém não tinham o direito de cortarem a estrada, dado que 

estariam a intervir na vida de pessoas que nada tinham a haver com eles, e pelo facto tinham 

sido agredidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Teotónio, que informou que concordava com a intervenção do senhor António Maria Guerreiro. 

Considerou que os agricultores tinham direito de se manifestarem, porém não tinham direito de 

prejudicar as outras pessoas que não pertenciam à manifestação, referindo nomeadamente o 

caso das ambulâncias que transitavam naquela estrada.-------------------------------------------------

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

à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, questionou se ele se 

recordava das ambulâncias que tinham ficado bloqueadas na ponte sobre o Tejo.------------------

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

rejeitada por maioria, correspondendo a dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo 
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Partido Socialista, um voto contra do membro independente, nove votos a favor dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata, duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 

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

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

----------c) Proposta, apresentada pelo senhor António Eduardo Silva, Presidente da Junta de 

Freguesia de Colos, sobre “Recinto de Jogos de Colos – Campo de Futebol”.-----------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que este assunto deveria ser 

tratado directamente pelo Clube Desportivo interessado.-----------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que concordava com a presente proposta.--

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou se todos os recintos 

desportivos eram propriedade do município.--------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que a maior parte dos recintos 

de jogos estavam em terrenos da autarquia. Relativamente à proposta, disse que primeiramente 

teriam de tentar negociar com o proprietário do terreno e só então, se não se resolvesse o 

assunto, é que se avançaria para um processo de expropriação, o qual actualmente seria muito 

difícil de se processar.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Eduardo Silva, Presidente 

da Junta de Freguesia de Colos, que referiu que, como representante dos sócios do Clube 

Desportivo de Colos, uma vez que o citado clube, não fazia parte desta Assembleia Municipal, 

sentia-se na obrigação de trazer este assunto para uma possível resolução.--------------------------

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

Santiago, que revelou que concordava com a presente proposta e sugeriu que se fizesse um 

apanhado de todos os casos semelhantes a este, para serem aprovados pela Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que sugeriu que a Assembleia Municipal 

fizesse uma recomendação à Câmara Municipal, no sentido de esta interceder junto dos 

proprietários dos terrenos onde estão instalados os recintos de jogos, e tentar resolver todos os 

casos deste tipo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, uma abstenção dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção do membro independente, quando estavam 

presentes trinta e um membros da Assembleia.-----------------------------------------------------------

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

justificou o seu voto do seguinte modo: “Abstive-me, porque havia uma outra proposta 

apresentada pelo senhor Joaquim Maurício, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, a qual subscrevia”.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que na próxima sessão deste 

órgão iria tentar trazer uma proposta nesse sentido.------------------------------------------------------

----------d) Proposta, apresentada pelo senhor José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Teotónio, sobre “interrupção das sessões da Assembleia Municipal para 

almoço”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia.-----------
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----------Interveio o senhor José Joana que disse que desejava que esta proposta fosse cumprida 

e não fosse como a dos telemóveis que continuavam a tocar durante as reuniões das sessões da 

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

----------O senhor Joaquim Rodrigues apresentou a seguinte justificação de voto: “Abstive-me, 

porque se precisasse de sair da sala, a minha ausência não impedia que a sessão tivesse de ser 

interrompida”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------Ponto um: DERRAMA A LANÇAR PARA O ANO DE 1999: 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:------ 

----------“DERRAMA A LANÇAR AO ANO DE 1998 PAGÁVEL EM 1999:- Foi presente a 

Informação nº.32, datada de 98/08/26, da  Secção de Contabilidade, informando que cabe aos 

Municípios, nos termos do nº.1 do artº. 5º. da Lei nº.1/87, de 6/1, aprovar o lançamento de uma 

derrama até ao máximo de 10% da colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas 

colectivas abrangidas pela taxa prevista no nº.1 do artº.69º. do C.I.R.C. na parte relativa ao 

rendimento gerado na área do Município, destinada a ocorrer ao financiamento de 

investimentos ou ao quadro de contrato de reequilíbrio financeiro.-----------------------------------

----------Os Senhores Presidente e Vereadores eleitos pelo P.S. apresentaram um documento 

propondo a aprovação, para aplicação ao ano de 1998, da taxa de 10% sobre a colecta do IRC, 

na parte relativa ao rendimento gerado na área do Município, para financiamento de 

investimentos, devendo a proposta, no caso de ser aprovada, ser presente à próxima reunião da 

sessão da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar a 
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proposta apresentada que foi subscrita pelos Senhores Vereadores eleitos pela C.D.U.,  mais se 

tendo deliberado que aquela proposta seja presente à próxima reunião da sessão da Assembleia 

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

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que os impostos não deviam atingir o 

máximo da escala, porque residíamos num concelho muito carente em investimentos.------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou sobre as obras que seriam 

executadas com base na aplicação desta derrama.--------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a derrama era uma 

receita do município, proveniente do imposto cobrado pelas Finanças às empresas que 

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

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

aprovada por maioria, correspondendo a doze 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, um voto a favor do membro 

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

quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.-------------------------------------- 

----------Ponto dois: CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA PARA O ANO DE 1999: 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:---------------------- 

----------“CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA  APLICÁVEL AO ANO DE 1998 PAGÁVEL 

EM 1999:- Foi presente a Informação nº.31 de 98/08/26 da Secção de Contabilidade, referindo 

que cabe ao Município, de harmonia com o disposto no artº.17º. do Código da Contribuição 

Autárquica, definir anualmente a taxa de contribuição autárquica a incidir sobre os prédios 

urbanos, sendo que aquelas taxas, de acordo com a alínea b) do nº.1 do artº.16º. daquele 

Código, devem situar-se entre os  0,7% e 1,3%.----------------------------------------------------------
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----------Os Senhores Presidente da  Câmara e Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 

apresentaram um documento propondo a aprovação pela Câmara Municipal da aplicação de 

uma taxa de 1% relativa à Contribuição Autárquica, bem como, em caso de aprovação a sua 

apresentação  para apreciação na próxima Assembleia Municipal.------------------------------------

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

proposta apresentada, tendo os Senhores Vereadores eleitos pela C.D.U. subscrito a proposta, 

mais se tendo deliberado submeter a apreciação do assunto à próxima reunião da sessão da 

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

----------Não havendo qualquer intervenção, passou-se de imediato à votação desta proposta, a 

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

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

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

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.---------- 

----------O senhor António Roberto apresentou a seguinte Declaração de Voto, em nome dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata:--------------------------------------------------------- 

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

----------Os deputados à Assembleia Municipal de Odemira pelo Partido Social Democrata, ao 

votarem favoravelmente a fixação do montante da contribuição autárquica em 1%, lembram a 

esta Assembleia que foram o primeiro partido a propor nesta casa, a alteração que ora se votou. 

Consideramos que esta medida repõe alguma justiça social e está mais de acordo com a 

realidade municipal.------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------Os membros da Assembleia Municipal--------------------------------

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

-----------------------------------António Carlos S. Vilhena Roberto”------------------------------------ 
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----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia, deu por encerrado 

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

----------Ponto três: EMPRÉSTIMOS NO MONTANTE DE 1.100.000.000$00 – 

627.485.279$00 AO ABRIGO DO DISPOSTO DO DECRETO-LEI 345/97 DE 5 DE 

DEZEMBRO (INTEMPÉRIES) E 472.514.721$00 EM CONDIÇÕES NORMAIS DE 

CRÉDITO (REFORÇO DO  PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODEMIRA): 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“EMPRÉSTIMOS NO MONTANTE TOTAL DE 1.100.000.000$00 – 

(627.485.279$00 AO ABRIGO DO DISPOSTO NO DECRETO-LEI Nº.345/97, DE 5 DE  

DEZEMBRO, E 472.514.721$00 EM CONDIÇÕES NORMAIS DE CRÉDITO):- Foi presente 

a carta nº.2.669/98-DCP, datada de 98/08/10 da Caixa Geral de Depósitos remetendo uma 

proposta contratual para concessão do empréstimo no montante de 627.485.279$00 

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

MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE ESCUDOS), para reparação dos danos em 

Infraestruturas e Equipamentos Municipais, ao abrigo da linha de crédito criada pelo Decreto-

Lei nº.345/97 de 5 de Dezembro.--------------------------------------------------------------------------- 

----------Foi também  presente a carta nº.2.671/98-DCP, datada de 98/08/10 da Caixa Geral de 

Depósitos, contendo uma proposta contratual, para concessão de um empréstimo, no montante 

de 472.514.721$00  (QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS MILHÕES QUINHENTOS E 

CATORZE MIL SETECENTOS E VINTE E UM), destinado ao  financiamento de 

investimentos incluídos no Plano de Actividades do Município, em condições normais de 

crédito, bem como a relação dos investimentos a realizar,  previstos no Plano de Actividades 

desta Câmara Municipal, a ser  suportados por aquela verba..------------------------------------------
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----------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, por maioria, com a abstenção dos eleitos 

pela CDU  (Coligação Democrática Unitária), que se abstém por questões processuais, 

deliberou aprovar o clausulado patente nas propostas contratuais de empréstimo acima 

referidas, bem como a relação de  investimentos a ser financiadas pelo empréstimo,  em 

condições normais de crédito.------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, por maioria, com a abstenção dos eleitos pela CDU (Coligação 

Democrática Unitária), submeter as propostas contratuais de empréstimo e a relação de 

investimentos mencionadas à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do 

nº.4 do artigo 29º. da Resolução nº.7/98/MAI.19-1º. S/PL do Tribunal de Contas”.----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou sobre o porquê deste 

assunto vir novamente à aprovação da Assembleia Municipal, dado que esta já se tinha 

pronunciado sobre ele. Por último, revelou-se admirado deste assunto ainda não estar resolvido, 

referindo que esperava que as obras já tivessem iniciado.---------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que após a última sessão 

ordinária, tinha sido publicada em Diário da República uma norma que obrigava, nos casos de 

investimentos e contracção de empréstimos bancários, a existência de uma listagem exaustiva 

da aplicação do dinheiro, pelo que foi elaborada a listagem anexa à presente proposta. Revelou 

ainda as etapas do presente empréstimo, informando que no início a Câmara Municipal tinha 

deliberado contrair o presente empréstimo, sendo solicitado à Assembleia Municipal 

autorização para o efeito. Posteriormente foram consultadas algumas instituições bancárias que 

apresentaram um conjunto de propostas, que após terem sido analisadas, foram presentes à 

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

-----Por último, quanto à listagem das obras constantes no financiamento, informou que tinham 

sido acrescentados os projectos de electrificações, dado que era um pedido muito antigo. Os 

referidos projectos já existiam na Câmara Municipal e estavam aprovados e em condições de 
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serem financiados.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse ainda que a presente proposta estava pronta para seguir para Tribunal de Contas, 

após aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva, que disse que supunha que este assunto já estivesse 

resolvido. Por último, considerou que a necessidade de justificar as obras, em relação à segunda 

verba, apenas vinha dar a razão à Coligação Democrática Unitária.-----------------------------------

-----Ainda revelou que duvidava que esta proposta viesse a resultar, dado que se tratava de um 

reforço ao Plano de Actividades, sem que houvesse uma alteração.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que, referindo-se à última alteração orçamental, na 

qual tinha sido incluída a verba de um milhão e cem mil contos, na rubrica da Protecção Civil, 

questionou como essa verba sairia da referida rubrica.--------------------------------------------------

-----Por último, considerou que este tipo de empréstimos era para obras que não estavam 

previstas no Plano de Actividades, o que não se passava com a presente proposta.-----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, agradeceu a presença do senhor Manuel 

Cruz, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, eleito pela Coligação Democrática Unitária 

e que “tão bem” estava a dar instruções aos membros da Assembleia Municipal, eleitos pela 

referida Coligação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda que, não entendia o porquê da Coligação Democrática Unitária debater-se 

pelo desenvolvimento do concelho e abster-se sempre na votação deste proposta. Relembrou 

que a listagem das obras vêm na sequência de uma norma do Tribunal de Contas que foi 

publicada no Diário da República, após este assunto ter sido aprovado pela Assembleia 

Municipal, na sua última sessão.----------------------------------------------------------------------------

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

dúvidas colocadas por ele, já as tinha colocado anteriormente. Por último, disse que apesar de 

se abster na votação desta proposta, fazia votos para que ela fosse aprovada pelo Tribunal de 
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Contas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que disse que esperava que as obras 

fossem para avançar rapidamente e considerou que a capacidade de endividamento de uma 

Câmara Municipal deveria ser aproveitada ao máximo.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que perguntou se havia garantia destas obras serem 

executadas, e bem assim, se elas iniciariam ainda este ano e no próximo.----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, com este empréstimo iriam 

“avançar” algumas obras que não estavam previstas.----------------------------------------------------

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

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro 

independente e seis abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

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

----------Ponto quatro: LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº 52, 

PERTENCENTE A DINA ISABEL CARDIGA GUERREIRO PENTEADO: Ao dar-se início 

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

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

----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO LOTE Nº.52,  PERTENCENTE A 

DINA ISABEL CARDIGA GUERREIRO PENTEADO:-  Foi presente uma carta datada de 

98/08/24, enviada por  Dina Isabel Cardiga Guerreiro Penteado, informando que após 

celebração da escritura de compra e venda do lote em epígrafe, contraiu matrimónio com 

Helder Manuel Guerreiro Penteado, no regime de comunhão de bens  adquiridos e, em virtude 
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de se tornar necessário que o nome  do cônjuge conste como titular do lote para poder recorrer 

ao crédito à habitação, conforme exigência da Caixa Geral de Depósitos, solicita autorização 

para doar metade do lote ao referido cônjuge marido.---------------------------------------------------

----------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, deliberou igualmente que o assunto seja submetido à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal”.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que, se deveria alterar, 

definitivamente, o Regulamento de Lotes de Terreno Pertencentes ao Património do Município 

de Odemira, de modo a que ele contemplasse estes casos, evitando assim, a consecutiva vinda 

para aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, passou-se à votação da presente proposta, tendo a 

mesma sido devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor 

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

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

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

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

----------Ponto cinco: CUMPRIMENTO DOS PRAZOS FIXADOS PELO CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA – PROPOSTA DO 

SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA: Ao dar-se início 

ao tratamento da presente proposta, interveio o senhor Presidente da Assembleia que explicou a 

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

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

----------------CUMPRIMENTO DOS PRAZOS FIXADOS PELO CÓDIGO DO -----------------
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-----------PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA------------ 

----------Considerando o disposto no Código do Procedimento Administrativo e diversas 

situações do conhecimento do signatário, onde por e simplesmente o disposto naquele diploma 

é liminarmente ignorado, propõe-se que o plenário aprove uma recomendação no sentido do 

executivo municipal, cumprir o disposto no Código do Procedimento Administrativo, 

designadamente no que se refere a matéria de prazos.---------------------------------------------------

-------------------------------------Odemira, 15 de Setembro de 1998------------------------------------- 

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

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

que considerou que a presente proposta não deveria ser apresentada neste período da Ordem de 

Trabalhos, mas sim no anterior, ou seja, no Período Antes da Ordem do Dia. Referiu ainda que, 

o presente período era da competência do executivo.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que, uma vez que a proposta estava 

incluída nos pontos da Ordem do Dia, ela tinha de ser discutida e votada, até porque a Ordem 

de Trabalhos era feita pela Mesa da Assembleia Municipal.-------------------------------------------

-----Por último, revelou que votaria a favor da presente proposta.-------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que revelou que entendia a intenção do senhor 

Presidente da Assembleia quando apresentou a presente proposta, no entanto, considerou que 

para outras pessoas ela levava a concluir que era preciso a Assembleia Municipal intervir, para 

que os prazos fossem cumpridos pela Câmara Municipal.----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues, que revelou que, iria votar favoravelmente esta 

proposta, dado que tinha conhecimento de alguns casos, onde não tinham sido dadas quaisquer 

respostas ou tinham sido esquecidos.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que haviam assuntos cuja a 

inexistência de qualquer resposta poderia causar prejuízo não só para os munícipes, mas 
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também para o próprio município. Por último, revelou que concordava com a presente 

proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José Geraldo, que referiu que concordava com a presente proposta, 

dado que tinha conhecimento de assuntos que ficavam meses sem resposta.------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que quando um requerimento se 

encontrava à vários meses, sem qualquer resposta, em alguns casos os munícipes poderiam 

requerer o deferimento tácito, ou em outros a falta de resposta era considerada como 

indeferimento tácito, conforme determinava os artigos números cento e oito e cento e nove do 

Código do Procedimento Administrativo.-----------------------------------------------------------------

-----Informou ainda que, o atraso no tratamento de alguns assuntos, por vezes, era derivado à 

necessidade de se consultar algumas entidades, para um eventual parecer.--------------------------

-----Por último, quando tinham referido que em alguns processos não tinha sido dada qualquer, 

disse que possivelmente poderia ser verdade, dado que alguns assuntos eram tratados 

directamente com as secções e ele não tinha conhecimento, no entanto tinha plena confiança 

nos seus serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que, com base no Código do 

Procedimento Administrativo, nomeadamente no artigo número setenta e um, qualquer assunto 

dirigido à Câmara Municipal deveria ter um prazo de dez dias para responder.---------------------

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

proposta à votação, tendo sido aprovada por maioria, correspondendo a dois 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 contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove abstenções dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção do membro independente, quando estavam presentes vinte e seis 



-46- 
28-09-98 

 

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

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

este período da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou os presentes do seguinte: disse 

que o pontão de Luzianes-Gare ia ser construído. Em relação a alguns processos das obras 

particulares, que se situavam dentro dos aglomerados urbanos do litoral do concelho, revelou 

que o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, já não necessitava de emitir 

parecer, sendo suficiente o da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------

-----Quanto à legalizações de habitações, referiu que estavam tentando ultrapassar este assunto, 

dado que na sua opinião, as casas legalizadas antes da entrada em vigor do PROTALI, não 

deveria ser obrigadas a “observar” o citado diploma.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Manuel Cruz, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, eleito 

pela Coligação Democrática Unitária, que felicitou a Assembleia Municipal pelo espirito aberto 

e clarificante, com que os assuntos eram debatidos.-----------------------------------------------------

-----Informou que em relação à Escola Básica dois mais três de Colos tinham feito o possível 

para que a obra fosse iniciada. Quanto ao gabinete para o seu partido, referiu que esperava que 

logo que os serviços estivessem instalados lhes fosse atribuído um.---------------------------------- 

-----Por último, disse que não concordava com a intervenção do senhor Presidente da Câmara, 

quando referiu que estava a dar instruções aos membros da Assembleia Municipal, eleitos pela 

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

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

este período da Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------- 

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

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



-47- 
28-09-98 

 

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 

catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze votos a favor dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 

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

 

 


