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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 

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

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

auditório da Biblioteca Municipal de Odemira, uma sessão ordinária da Assembleia Municipal, 

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

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

Secretário) e convocada pelo primeiro ao abrigo do número um, do artigo quadragésimo nono 

da Lei cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, 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. Apreciação e aprovação das actas das reuniões das sessões ordinárias de 26/04/2001 

e 29/06/2001;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

----------2. Derrama a lançar no ano de 2001 pagável em 2002: apreciação e deliberação;---------

----------3.Contribuição Autárquica aplicável ao ano de 2001 pagável em 2002: apreciação e 

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

----------4. Regulamento de Concessão do Café da Biblioteca Municipal José Saramago em 

Odemira: apreciação e aprovação definitiva;--------------------------------------------------------------

----------5. Regulamento de Instalação, Exploração e Funcionamento dos Estabelecimentos de 
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Hospedagem: apreciação e aprovação definitiva;--------------------------------------------------------

----------6. Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros 

de Passageiros – Transportes em Táxi: apreciação e aprovação definitiva;---------------------------

----------7. Criação da Freguesia de Longueira/ Almograve – Eleição de um representante da 

Assembleia Municipal de Odemira para integrar a Comissão Instaladora, nos termos do artigo 

3º da Lei nº 18-D/2001, de 03 de Julho;-------------------------------------------------------------------

----------8. Criação da Freguesia de Boavista dos Pinheiros – Eleição de um representante da 

Assembleia Municipal de Odemira para integrar a Comissão Instaladora, nos termos do artigo 

3º da Lei nº 18-F/2001, de 03 de Julho.------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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, José Campos 

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

Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro Ferreira da Silva, José Manuel Reis Guerreiro, José 

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

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

Conceição, Oliveira Maria da Silva, Pedro Miguel Campos Rodrigues e Raúl Manuel Carrilo 
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da Silva Vicente e, ausentes os senhores António Augusto Fernandes Alves Paulino, Presidente 

da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, Jorge Martins Parreira, Manuel Bartolomeu 

Afonso da Palma, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro e Rui Boura Xavier.------------------ 

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

Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira e o senhor António 

Manuel Viana Afonso, Vereador eleito pelo Partido Socialista.--------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que, à sessão ordinária realizada no dia vinte e nove de Junho 

do corrente ano, não haviam justificado as faltas os senhores António Eduardo Guerreiro Silva, 

Presidente da Junta de Freguesia de Colos e Manuel Bartolomeu Afonso Palma.------------------- 

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

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

SESSÕES ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E UM E 

ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E UM:----------------

----------A) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SEIS DE ABRIL 

DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de 

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

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

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

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

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

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

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

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

----------B) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE 



-4- 
28-09-2001 

 

JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se encontravam de 

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

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

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

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

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

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

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

eleitos pelo Partido Socialista e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e cinco membros da Assembleia;--------- 

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

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

correspondência recebida e expedida desde a última sessão ordinária, o senhor Presidente da 

Assembleia colocou, os respectivos originais, à disposição de eventuais interessados, para 

melhor esclarecimento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro que solicitou esclarecimentos acerca do 

documento número sete do mapa da correspondência expedida, dirigido ao Comandante do 

Posto da Guarda Nacional Republicana de Odemira.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José David Geraldo que solicitou fotocopia do documento número 

dezassete do mapa da correspondência recebida, referente ao processo do senhor Acácio Matias 

Pereira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que solicitou esclarecimentos acerca do documento 

número vinte e nove do mapa da correspondência recebida, referente a um convite para uma 

sessão solene na Biblioteca Municipal José Saramago de Odemira.-----------------------------------

----------Às questões colocadas, interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que 
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informou que o ofício à Guarda Nacional Republicana tinha sido enviado no âmbito do que 

tinha sido deliberado na última sessão da Assembleia Municipal, referente à actuação de um 

agente relativamente ao estacionamento de viaturas junto ao Tribunal de Odemira.----------------

-----Por último, informou que o convite para a sessão solene na Biblioteca Municipal José 

Saramago de Odemira, tinha sido enviado pelo senhor Vereador do Pelouro da Cultura e 

integrava-se no âmbito das comemorações do aniversário da referida biblioteca.------------------- 

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

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

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

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

----------A senhora Maria Emídia Silva, membro eleito pelo Partido Socialista, apresentou a 

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

-------------------------------------------“ RECOMENDAÇÃO--------------------------------------------- 

----------A recomendação que é feita é dirigida ao Vereador Sr. José Alberto, pois é a pessoa 

que está directamente ligada ao trânsito.------------------------------------------------------------------- 

----------Nos locais destinados ao estacionamento para deficientes, deveriam ser colocadas 

placas identificativas do mesmo, pois só com o desenho no chão, umas vezes por a tinta 

desaparecer, outras por os condutores serem um pouco distraídos, há veículos estacionados 

onde não devem.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Agradecia que alguns voltassem a ser pintados, em especial os que se encontram frente 

à Escola Damião.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------Odemira, 28 de Setembro de 2001--------------------------------------

-------------------------------------O membro do Partido Socialista--------------------------------------- 

--------------------------------------------Maria Emídia Silva”----------------------------------------------

----------O senhor José da Silva questionou em que situação se encontrava o processo referente 
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ao Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes, uma vez que tinha sido um problema 

amplamente debatido neste órgão e tinha ficado pendente de uma série de relatórios e de um 

inquérito para apurar responsabilidades.-------------------------------------------------------------------

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

Campismo de Santa Clara-a-Velha e a limpeza da Ribeira de Corte Sevilha. Questionou 

também se a zona do “Pulo do Lobo” poderia ser integrada no projecto de electrificação da 

Portela da Missa, em Santa Clara-a-Velha.----------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que a terraplanagem do Polidesportivo de Santa Clara-a-Velha estava 

a ser transformada numa lixeira, e bem assim que debaixo da ponte, havia uma rotura no tubo 

da conduta de água para aquela localidade.---------------------------------------------------------------

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

para quando estava prevista a colocação de sinalização vertical em Colos, uma vez que a Escola 

Básica Integrada não tinha qualquer identificação nas estradas e ruas.--------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou a Recomendação que 

seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------“RECOMENDAÇÃO ------------------------------------------ 

----------Proponho ao Sr. Vereador do pelouro Engº José Alberto Guerreiro, que estude a 

possibilidade de regular o estacionamento na zona de acesso à rampa da barragem de Santa 

Clara-a-Velha, por forma a impedir a constituição dum Parque de Caravanas que dificulta a 

manobra das viaturas que pretendem acesso à água.----------------------------------------------------- 

----------O assunto foi colocado à consideração do Sr. Presidente da Junta de Freguesia que 

manifestou a sua concordância.----------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Odemira, 28 de Setembro de 2001------------------------------------ 

-----------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal”-------------------------------- 

----------O senhor José Campos da Silva perguntou em que situação se encontrava a reparação 
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da Estrada Carrasqueira para Troviscais e informou que naquela zona existiam muitos carros 

abandonados nas bermas das estradas.---------------------------------------------------------------------

----------O senhor José Geraldo perguntou ao senhor Presidente da Assembleia para quando 

estava prevista a sessão da Assembleia Municipal fora da sede do concelho e a visita dos 

membros ao concelho.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Por último, perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava o 

processo do Quebramar e das demolições na freguesia de Vila Nova de Milfontes.----------------

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

perguntou em que situação se encontrava o ramal do Monte Negro, e bem assim para quando 

estava prevista reparação das bermas dos caminhos que tinham sido alcatroados.------------------

----------O senhor Joaquim Rodrigues informou que o senhor Presidente da Câmara tinha 

autorizado que despejassem os esgotos de Vila Nova de Milfontes e do Festival Sudoeste, na 

Estação de Tratamento de Águas Residuais do Malavado. Face ao exposto disse que as pessoas 

da zona estavam indignadas porque a estação ainda não estava em funcionamento e havia um 

cheiro insuportável.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

em que situação se encontrava o alargamento e rectificação das curvas do caminho municipal 

mil cento e noventa.------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que tinha anotado para ser 

agendada na presente sessão a visita ao concelho e a sessão fora da sede do concelho.------------

----------Depois de consultados os presentes, foi decidido que a próxima reunião deste órgão 

seria na Zambujeira do Mar. Foi ainda criada uma Comissão de Trabalho, integrando os 

membros que abaixo se indicam, para se reunirem no próximo dia onze de Outubro, pelas dez 

horas, na Câmara Municipal de Odemira, a fim de elaborarem o itinerário da visita ao concelho 

de Odemira:----------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Presidente da Assembleia Municipal de Odemira;--------------------------------------------------

-----António Guerreiro, representante do Partido Socialista;--------------------------------------------

-----Joaquim Rodrigues, representante da Coligação Democrática Unitária;-------------------------

-----Jorge Parreira, representante do Partido Social Democrata;---------------------------------------

-----Rául Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, membro 

independente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que o Emissário Submarino de 

Vila Nova de Milfontes tinha sido objecto de alguns inquéritos. Disse ainda que no tempo da 

ATSA, a AtlanticSub tinha efectuado uma peritagem à obra e tinha concluído que a tecnologia 

utilizada para o afundamento dos tubos e dos maciços no fundo do mar, não tinha sido a mais 

aconselhável, devido às correntes marítimas.-------------------------------------------------------------

-----Referiu também que há cerca de um ano e meio, num despacho do senhor Secretário de 

Estado dos Recursos Naturais, tinham concluído que havia má construção da obra e que a 

Câmara Municipal de Odemira deveria ser indemnizada pelo empreiteiro, porém nessa altura e 

apesar de terem enviado o processo para Tribunal, a empresa já não existia, sendo impossível 

dar cumprimento ao despacho anteriormente referido.--------------------------------------------------

-----Por último, referiu que de momento, o que estava em causa era a resolução do problema 

dos esgotos de Vila Nova de Milfontes.-------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Parque de Campismo de Santa Clara-a-Velha disse que, ainda se encontrava 

pendente do Plano de Ordenamento da barragem. A estrada de Troviscais para a Carrasqueira 

estava adjudicada e consignada ao empreiteiro.----------------------------------------------------------

-----Em relação ao Quebramar informou que tinha havido reuniões com a Junta de Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes e a Presidência do Instituto de Conservação da Natureza, e bem assim 

tinha havido um compromisso para o referido estabelecimento ser encerrado no Verão. A 

Câmara Municipal concordou em arranjar uns balneários provisórios até se fazerem os 
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definitivos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou os presentes que tinha feito um despacho, no qual mandava encerrar o 

citado estabelecimento no Verão, e bem assim que tinha dado conhecimento do mesmo ao 

senhor Governador Civil e à Guarda Nacional Republicana, para o fazerem cumprir, porém o 

Quebramar continuou a funcionar.-------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente às demolições na freguesia de Vila Nova de Milfontes, informo que a 

empresa estava contratada e as pessoas notificadas, porém estavam a tentar realojar as famílias 

de acordo com a recomendação da Assembleia Municipal.---------------------------------------------

-----Disse ainda, que estavam a tentar criar um Miniper para aquela zona, com o apoio do 

Instituto Nacional de Habitação.----------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que não tinha mandado fazer despejos de esgotos no Malavado. 

Referiu que tinha havido descarga de esgotos em alguns depósitos, por indicação do Vereador 

do respectivo Pelouro, porque a estação tinha capacidade para os tratar.-----------------------------

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

que informou que as pessoas do Malavado tinham se queixado de estarem a despejar para lá os 

esgotos e ao falar com o Vereador José Alberto Guerreiro, foi informado que o problema tinha 

residido no facto de terem despejado os esgotos nas caixas junto às habitações e não na estação, 

o que provocou um cheiro insuportável.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara que informou que o caminho 

número mil cento e noventa estava incluído um grupo de estradas e caminhos a serem objecto 

de candidatura ao Quadro Comunitário.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que, ao passar na estrada do 

Cercal para Alvalade do Sado, verificou que a reparação dos troços no concelho de Odemira 

estavam por iniciar, enquanto que no concelho de Santiago do Cacém estavam praticamente 

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

Milfontes, que perguntou em que situação se encontravam os processos referentes à Estrada 

Nacional número trezentos e noventa, os semáforos e o pavilhão gimnodesportivo dos 

Alagoachos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que já existia um projecto da 

Estrada Nacional número trezentos e noventa e inclusivamente já tinha ido verificar os 

respectivos nós de ligação. Quanto ao Pavilhão dos Alagoachos informou que a obra esteve 

adjudicada, mas o Tribunal de Contas “chumbou” o contrato, pelo que terá de ser aberto novo 

concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que relembrou da necessidade de se criarem mais dez lotes no Bairro Social de Luzianes-Gare, 

dado que existiam muitas famílias com necessidades habitacionais e também seria uma forma 

de combater a desertificação.--------------------------------------------------------------------------------

-----Informou também que as casas construídas no âmbito das intempéries ainda estavam 

fechadas e inclusivamente uma delas estava a ser utilizada como arrecadação dos materiais das 

obras do bairro. Por último, questionou para quando estava prevista a reparação e 

alcatroamento das ruas de Luzianes-Gare.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que seriam criados mais lotes 

em Luzianes-Gare, quando a EDP garantisse a electrificação para os mesmos. Relativamente às 

habitações das intempéries, disse que se encontravam fechadas por não estarem ainda 

electrificadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------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: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO NÚMERO UM 
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DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CENTO E SESSENTA E 

NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE SETEMBRO: Neste ponto 

registaram-se as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------------------

----------O senhor Joaquim Rodrigues disse que não vinha referido no presente relatório as 

contas da FACECO e os trabalhos efectuados na herdade da Casa Branca, referentes ao Festival 

Sudoeste. Ainda em relação à FACECO, considerava que a Câmara Municipal investia bastante 

numa obra que já estava construída de uns anos para os outros.---------------------------------------

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

relativamente à quarta folha do presente relatório, apresentou a proposta que seguidamente se 

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

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

----------António Eduardo Guerreiro da Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, 

membro desta Assembleia Municipal por inerência, e em relação aos transportes escolares 

efectuados pelas Juntas de Freguesia deste concelho, proponho à Assembleia o seguinte:--------- 

----------1ª seja efectuada a fiscalização pelos Serviços da Câmara Municipal, a fim de 

verificarem o número de Km efectuados nos itinerários apresentados pelas referidas Juntas, 

acompanhados pelo Presidente da respectiva Junta;----------------------------------------------------- 

----------2ª apresentar à próxima Assembleia um relatório com as conclusões tiradas nas 

diversas freguesias.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------Odemira, 28 de Setembro de 2001--------------------------------------- 

---------------------------O Membro da Assembleia Municipal de Odemira---------------------------- 

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

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

também não compreendia como é que algumas Juntas de Freguesia, com áreas bastante mais 

reduzidas que a sua, conseguiam apresentar verbas para o transporte escolar bastante superiores 



-12- 
28-09-2001 

 

à sua.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que as contas da FACECO 

ainda não vinham mencionadas no Relatório, porque ainda não estavam encerradas, dado que 

faltava a questão do pagamento ao pessoal que prestou lá serviços. Ainda sobre este assunto 

informou que, há cinco anos, nunca ninguém tinha se lembrado em rever o preço do pagamento 

às pessoas. Curiosamente este ano propuseram isso e provavelmente o orçamento previsional 

da feira, não suportava esse aumento de salários. No entanto estava a analisar a situação e não 

estava contra o aumento.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às obras do Festival Sudoeste, disse que as máquinas estiveram lá e em outros 

locais a fazer trabalhos, mas não considerava que tivessem sido exagerados. Ainda sobre este 

assunto, relembrou que existiam outras Câmaras Municipais interessadas em receber o festival 

e que apresentavam melhores condições para a sua realização.----------------------------------------

-----Por último e relativamente aos transportes escolares, considerou que nessa matéria confiava 

no bom senso dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia, uma vez que tinham sido eles a 

transmitir os quilómetros percorridos.---------------------------------------------------------------------

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

apresentada neste ponto da Ordem de Trabalhos, a qual foi aprovada por maioria, 

correspondendo a nove votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto contra dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, cinco abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, onze abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma 

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

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

----------Ponto dois: DERRAMA A LANÇAR NO ANO DE 2001 E PAGÁVEL EM 2002: Ao 

dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente 
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da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve 

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

----------“DERRAMA A LANÇAR NO ANO DE 2001 PAGÁVEL EM 2002:- Foi presente um 

documento subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara propondo o lançamento de uma 

derrama à taxa de 10% sobre a colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 

que, proporcionalmente, corresponde ao rendimento gerado na área do Município por sujeitos 

passivos que exerçam, a  título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola, cujo produto será destinado ao financiamento de investimentos, tendo em conta que 

estes se tendem a acentuar com a entrada em vigor do Quadro Comunitário de Apoio III, que 

embora financiando investimentos, obrigará a uma comparticipação do Município que poderá 

atingir os 30%, sendo certo que há que garantir o maior número de investimentos possível.------ 

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a referida proposta, e, no uso 

da competência que lhe é conferida pela alínea a), do nº.6, do artº. 64º., da Lei nº.169/99, de 18 

de Setembro,  apresentá-la à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea f), do 

nº.2, do artº. 53º., do mesmo diploma.--------------------------------------------------------------------- 

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar ao Senhor Director de Finanças do 

Distrito de Beja que seja autorizada a liquidação e cobrança da referida derrama, conjuntamente 

com a colecta do Imposto   sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.”--------------------------- 

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

foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezassete votos a favor dos 

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

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

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

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

----------Ponto três: CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA APLICÁVEL AO ANO DE 2001 E 
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PAGÁVEL EM 2002: 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:--------------------------------------------------------------- 

----------“CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA APLICÁVEL AO ANO DE 2001 PAGÁVEL 

EM 2002:- Foi presente um documento subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara propondo 

a aplicação de uma taxa de 1% relativamente à Contribuição Autárquica aplicável ao ano de 

2001 e a cobrar no ano de 2002, bem como, em caso de aprovação, a sua apresentação para 

apreciação e deliberação  na próxima  reunião da sessão da Assembleia Municipal.--------------- 

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta, e, no 

uso da competência que lhe é conferida pela alínea a) do nº.6,  do artigo 64º. da Lei nº.169/99, 

de 18 de Setembro,  apresentá-la à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea f) 

do nº. 2 do artigo 53º. do mesmo diploma”.--------------------------------------------------------------- 

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

foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezassete votos a favor dos 

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

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

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

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

----------Ponto quatro: REGULAMENTO DE CONCESSÃO DO CAFÉ DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL JOSÉ SARAMAGO EM ODEMIRA: APROVAÇÃO DEFINITIVA : 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“REGULAMENTO DE CONCESSÃO DO CAFÉ DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 

JOSÉ SARAMAGO EM ODEMIRA – APROVAÇÃO DEFINITIVA:- Foi presente a 
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Informação nº.110, da Divisão de Contencioso e Assessoria Jurídica, datada de 27/06/01, 

propondo a aprovação definitiva do Regulamento de Concessão do Café da Biblioteca 

Municipal José Saramago, em Odemira e que fora já publicado, em projecto, no Diário da 

República, nº.275, II Série, Apêndice nº.162, em 28/11/00.--------------------------------------------

----------Apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade, considerar o Regulamento do 

Bar da Biblioteca Municipal, em condições de ser aprovado, devendo ser submetido à 

apreciação e deliberação da  Exmª. Assembleia Municipal”.------------------------------------------- 

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação desta proposta, a qual foi 

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

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

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

membro independente e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

----------Ponto cinco: REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E FUNCIO-

NAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM: APROVAÇÃO 

DEFINITIVA : 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO  E FUNCIONAMENTO 

DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM – APROVAÇÃO DEFINITIVA :- Foi 

presente a Informação nº.110, da Divisão de Contencioso e Assessoria Jurídica, datada de 

27/06/01, propondo a aprovação definitiva, do Regulamento de Instalação, Exploração e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem e que fora publicado, em projecto, no 

Diário da República, nº.37, II Série, Apêndice 19, de 13/02/01.---------------------------------------

----------Apreciado o assunto foi deliberado, por maioria, com quatro votos a favor do PS e três 
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votos contra da CDU, considerar o Regulamento de Instalação, Exploração e Funcionamento 

dos Estabelecimentos de Hospedagem, em condições de ser aprovado, devendo ser submetido à 

apreciação e deliberação da Exmª. Assembleia Municipal.”-------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José Joana que perguntou para quando estava previsto entrar em 

vigor o presente Regulamento.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o regulamento entraria em 

vigor logo após a presente aprovação na Assembleia Municipal.-------------------------------------- 

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

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

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

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

membro independente e quatro abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

----------Ponto seis: REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI: 

APROVAÇÃO DEFINITIVA: 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:----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI – 

APROVAÇÃO DEFINITIVA:- Foi presente a Informação nº.111, da Divisão de Contencioso e 

Assessoria Jurídica, datada de 27/06/01, propondo a aprovação definitiva do Regulamento do 

Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transportes 

em Táxi, que já fora publicado, em projecto, no Diário de República, nº.91, II Série, Apêndice 

48, de 18/04/01.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a 

favor do PS  e três abstenções  da CDU, considerar o Regulamento em condições de ser 

aprovado, devendo ser submetido à apreciação e deliberação da  Exmª. Assembleia Municipal.” 

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação desta proposta, a qual foi 

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

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

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

membro independente e três abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

----------Ponto sete: CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE LONGUEIRA/ ALMOGRAVE – 

ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

PARA INTEGRAR A COMISSÃO INSTALADORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA 

LEI Nº 18 – D/ 2001, DE 03 DE JUNHO: Procedeu-se à eleição do representante deste órgão, 

por votação secreta, tendo-se obtido o seguinte resultado:----------------------------------------------

----------VOTANTES: Trinta e um;------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS BRANCOS: zero;------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS NULOS: zero;----------------------------------------------------------------------------

----------Foi eleito o senhor Humberto Inácio da Encarnação, membro eleito pelo Partido 

Socialista, com dezasseis votos;----------------------------------------------------------------------------

----------Outros Votos: Oliveiros Maria da Silva, eleito pela Coligação Democrática Unitária, 

com treze votos;-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Pedro Miguel Campos Rodrigues, eleito pelo Partido Social Democrata, com um voto;-

----------Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, membro independente, com um voto.------------- 

----------Ponto oito: CRIAÇÃO DA FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS – 

ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA 
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PARA INTEGRAR A COMISSÃO INSTALADORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DA 

LEI Nº 18 – F/ 2001, DE 03 DE JUNHO: Procedeu-se à eleição do representante deste órgão, 

por votação secreta, tendo-se obtido o seguinte resultado:----------------------------------------------

----------VOTANTES: Trinta e um;------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS BRANCOS: zero;------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS NULOS: zero;----------------------------------------------------------------------------

----------Foi eleita a senhora Maria Emídia José Gomes da Silva, membro eleito pelo Partido 

Socialista, com dezoito votos;-------------------------------------------------------------------------------

----------Outros Votos: Manuel Bartolomeu Afonso Palma, eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, com doze votos;------------------------------------------------------------------------------------

----------Pedro Miguel Campos Rodrigues, eleito pelo Partido Social Democrata, com um voto;- 

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

----------Interveio o senhor Fernando Tomé, residente em Relíquias, que referiu que junto à sua 

habitação tinham feito o lancil de modo a que não conseguisse entrar com o seu carro na 

garagem. Disse ainda que já tinha exposto o assunto na Junta de Freguesia e na Câmara 

Municipal, mas continuava tudo na mesma.--------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que desconhecia que a situação 

se mantivesse igual, pelo que iria verificar a questão.---------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a sessão pelas dezoito horas.---------------------------------------------------------------------------------

----------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,------------------------------------- 

 

 


