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----------ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO 

DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:----------------------------------------------------- 

----------Aos doze dias do mês de Agosto de mil novecentos e noventa e nove, realizou-se, na 

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

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

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

(Segundo Secretário). A sessão foi convocada pelo Segundo Secretário, nos termos do número 

três, do artigo trigésimo terceiro, do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e 

nove de Março, por impedimento do senhor Presidente da Assembleia Municipal e do senhor 

Primeiro Secretário, e bem assim, com base na alínea a) do número um e do número dois, do 

artigo trigésimo sétimo, do Decreto-Lei anteriormente referido, conjugado com o disposto na 

alínea b) do número um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento.-------------------------

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

----------Ponto Único: APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O QUADRO DE 

PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA.--------------------------------------------- 

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

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

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

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

tardias, a presença de trinta e três membros da Assembleia, a saber os senhores Amâncio 

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

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

Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dulce Loução de Matos Raposo, 

Filipe José Guerreiro Palma, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, 
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João Maria Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, 

Jorge Martins Parreira, José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique 

Lopes, José Manuel da Silva, José Manuel Guerreiro, José Manuel Guerreiro Ferreira Silva, 

José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, 

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

Páscoa Conceição, Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Rui Boura Xavier e Sérgio Brigido 

Martins e, ausentes os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, Dominic Robin Cross e 

Rogério Manuel Begarrão Teixeira.------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, informou os presentes do ofício enviado ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal, no qual manifestava a sua discordância com a forma como tinha sido 

convocada a presente sessão. Referiu que não estava em causa o assunto, que era urgente, 

porém essa urgência já se verificava há um ano.--------------------------------------------------------- 

----------Ponto Único: APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O QUADRO DE 

PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA: Ao dar-se início ao tratamento deste 

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

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

----------“QUADRO DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA – 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA:- Na sequência da entrega, em data anterior, de um 

dossier contendo a proposta do Senhor Presidente da Câmara do novo Quadro do Pessoal da 

Autarquia, que vai ficar arquivado no maço de documentos respeitante à presente acta, 

procedeu-se à análise e discussão daquela Proposta.----------------------------------------------------- 

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal, por maioria com a abstenção dos Senhores 

Vereadores eleitos pela CDU-Coligação Democrática Unitária, que apresentaram a declaração 

de voto que abaixo  se transcreve, deliberou aprovar o presente Quadro de Pessoal devendo o 
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mesmo ser enviado à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação:-------------------------

-----------------------------------------“DECLARAÇÃO DE VOTO--------------------------------------

----------Na apreciação que fizemos ao novo Quadro de Pessoal, o mesmo merece-nos os 

seguintes reparos:---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Tendo em conta todas as explicações que motivaram a elaboração do novo Quadro de 

Pessoal, consideramos que devia ser mencionada a lei habilitante e demais legislação que exige 

este novo quadro e no qual se baseia o mesmo;----------------------------------------------------------

----------Pensamos que devia existir uma referência quanto à data de entrada em vigor do novo 

quadro, bem como uma referência quanto à revogação do anterior;-----------------------------------

----------Não compreendemos que nesta reestruturação se retirem atribuições  a algumas 

secções, esvaziando-as quase por completo, concentrando noutras. A nosso ver a 

operacionalidade pretendida e a que é feita referência, são objectivos de difícil alcance e a 

prática irá demonstrar isso mesmo;-------------------------------------------------------------------------

----------Há referências e exigências a serviços que hoje já não existem;-----------------------------

----------Existe hoje legislação em vigor que exige o tratamento da documentação de forma 

diferente da proposta;-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Não compreendemos que existindo 261 vagas por preencher no quadro actual, se criem 

284 novas vagas, passando o quadro a ter 889 lugares, quando o orçamento municipal 

legalmente não comporta essa situação;-------------------------------------------------------------------

----------Consideramos que as razões invocadas e que se pretende fazer crer, que tal situação é 

devido às novas atribuições e competências das Autarquias Locais, quando sabemos que as 

mesmas  ainda hão-de ser definidas e por isso mesmo este não é o momento oportuno para esta 

reestruturação;-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------As atribuições e competências bem como os novos meios financeiros, vão exigir, isso 

sim, uma nova reestruturação, a criação e adaptação de diversos serviços, o que nesta altura e 
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neste  novo quadro não tem qualquer expressão;---------------------------------------------------------

----------Parece-nos e é nossa convicção que este novo quadro tem praticamente fins e 

objectivos políticos, para dar resposta e colocar pessoas de confiança política do P.S. em 

lugares “chave”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Abstemo-nos na votação pelas razões referidas e não  apresentamos sugestões ou 

alterações porque sempre que o fazemos, na melhoria dos documentos, na funcionalidade dos 

serviços e fundamentalmente na resolução dos problemas dos nossos Munícipes, as nossas 

sugestões não têm sido compreendidas, são sempre mal interpretadas e geralmente  são motivo 

para que o Senhor Presidente diga em todo o lado que a oposição não o “deixa trabalhar”, 

apesar de ter maioria no Executivo Municipal.-----------------------------------------------------------

----------------Odemira, 14 de Julho de 1999.--------------------------------------------------------------

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

----------------a)- Cláudio José dos Santos Percheiro-----------------------------------------------------

----------------a)- Manuel da Silva Cruz--------------------------------------------------------------------

----------------a)- António Viana”.---------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara apresentou o Protesto, que abaixo se 

transcreve:------------------------------------“PROTESTO-------------------------------------------------

----------Hoje e nesta reunião ordinária da Câmara Municipal, a CDU, Coligação Democrática 

Unitária absteve-se na votação do Quadro de Pessoal que após apreciação da Assembleia 

Municipal, entrará em vigor e substituirá o actual quadro, perfeitamente ultrapassado e 

desajustado dos serviços da Câmara.-----------------------------------------------------------------------

----------É legítima a sua atitude. Já não é legítimo o que afirma na sua declaração de voto, que 

aqui se protesta. Vejamos:-----------------------------------------------------------------------------------

-----1 – Não se percebe porque se fala em data de entrada em vigor e em norma revogatória, já 

que são coisas que devem vir no anúncio/Aviso de publicação que obviamente só será enviado 
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à Imprensa Nacional  depois da Assembleia Municipal aprovar o quadro.---------------------------

----------Depois, porque não fez a CDU isso, quando em 1995 aprovou o quadro de então. Veja-

se o texto e desafia-se a encontrar a norma de entrada em vigor e a norma revogatória do 

quadro anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Isto é, a CDU exige ao PS aquilo que não fez.--------------------------------------------------

----------Mas se serve de consolo, nos quadros consultados e publicados em Diário da 

República, isso grande parte das vezes não aparece.-----------------------------------------------------

-----2 – É perfeitamente gratuita a afirmação de se esvaziarem secções e concentrar-se noutras, 

esses serviços. Reestruturação de serviços e novos quadros de pessoal, implicam novos desafios 

e a adequação dos serviços a novas realidades. É sintomático, de facto, que a CDU não queira 

que as coisas mudem. Essa é a política de sempre.-------------------------------------------------------

-----3 – Não nos pronunciamos sobre as referências a serviços que não existem (?)  e a 

tratamento de documentação de forma diferente da proposta (?). Estranha-se que durante a 

apreciação do documento não tenha havido perguntas e mais ainda que se tirem conclusões 

dessas. O quadro não foi, percebido, pela CDU.---------------------------------------------------------

-----4 – Quanto às vagas, porque será que não foram preenchidas apesar de o quadro existir 

desde 1995 e gritantemente o desempenho da Câmara exigir novas admissões?--------------------

---------E já agora porque será que há funcionários que há anos estavam ou estão parados 

porque o quadro não permitia a sua justa subida e até reclassificação.--------------------------------

------5 – A CDU nem deve ter lido o regulamento do quadro já que como se lê no Artigo 76 nº 

2 esta perfeitamente definido, que os lugares só serão providos, se como manda a lei, forem 

observados os limites orçamentais nela previstos?-------------------------------------------------------

------6 – É evidente que a proposta de novo Quadro agora aprovada pela Câmara, tem vários 

aspectos que tem a ver com novas atribuições e competências, embora não todas porque não se 

conhece exaustivamente o conteúdo da Lei, no âmbito da discussões havidas no seio da 
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Associação Nacional de Municípios Portugueses, na Assembleia da República e que sem 

desvirtuar o quadro permite alguma resposta.------------------------------------------------------------- 

------7 – É inacreditável a afirmação de que o Novo Quadro tem fins e objectivos meramente 

políticos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Todos os funcionários sabem que desde há anos se falava num quadro novo, que foi 

prometido vezes sem conta e jamais teve lugar.----------------------------------------------------------

----------Todos sabem ainda, que o Partido Socialista desde logo procurou tratar disso, fê-lo por 

completo e só a nova Legislação levou a que se verificasse este atraso na proposta.---------------

----------Os funcionários têm dito e bem que é uma necessidade, desde há muito sentida, e agora 

que o fazemos, somos acusados pela CDU de o fazer por  “fins e objectivos puramente 

Políticos”!------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A afirmação fica com quem  a fez, mas desde já fica provado que aqueles que hoje nos 

acusam nada fizeram para mudar o estado das coisas e dentro da legalidade resolver os 

problemas dos funcionários.---------------------------------------------------------------------------------

----------Eles, melhor do que ninguém o sabem!----------------------------------------------------------

------8 - Para concluir, já vai sendo hábito a CDU acusar o Presidente da Câmara de tudo, 

chamar-lhe nomes, etc. , etc.--------------------------------------------------------------------------------

----------A verdade nua e crua, é que o papel da CDU até ao momento, tem sido de  mera 

espectadora, abstendo-se em tudo o que revela profundo desinteresse, espelha de resto  do 

desânimo e desespero que lhe resta, ao ver hoje confrontada, pelo pragmatismo e capacidade de 

realização dos eleitos socialistas, aquilo que foi a sua desastrada política anterior no concelho.--

---------------Odemira, 14 de Julho de 1999----------------------------------------------------------------

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

---------------Subscrevo---------------------------------------------------------------------------------------

---------------a)- António  Manuel Viana Afonso----------------------------------------------------------
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---------------Subscrevo---------------------------------------------------------------------------------------

---------------a) – Carlos Alberto Silva Oliveira-----------------------------------------------------------

---------------Subscrevo---------------------------------------------------------------------------------------

---------------a) – José Alberto Candeias Guerreiro”.----------------------------------------------------- 

----------O senhor Presidente da Câmara Municipal disse ainda que, o presente assunto era para 

ter sido aprovado em Abril, porém com a entrada em vigor da legislação de enquadramento dos 

funcionários da administração pública e local, houve a necessidade de se alterar o Quadro de 

Pessoal. Dado que estava em causa a carreira de várias pessoas que não progrediam há bastante 

tempo e outras que estavam desenquadradas das suas funções, assim que o Quadro de Pessoal 

foi aprovado pela Câmara Municipal, foi imediatamente submetido à Assembleia Municipal, 

tendo sido sugerido o dia doze de Agosto para a realização da sessão extraordinária.--------------

----------Interveio o senhor José da Silva que informou que o mapa da estrutura dos serviços do 

Quadro de Pessoal estava apenas rubricado pelo senhor Presidente da Câmara, quando deveria 

ser rubricado por todo o executivo municipal.------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que tinha detectado, depois da 

aprovação da Câmara Municipal e antes da convocatória seguir para os membros da 

Assembleia Municipal, que as rubricas dos arquitectos e dos técnicos profissionais, estavam 

separadas entre si. Face ao exposto, foi impresso novo mapa com as carreiras juntas, o qual foi 

apenas assinado por ele e posteriormente seria novamente submetido à Câmara Municipal, para 

ser rubricado por todo o executivo municipal-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que iria votar a favor da presente 

proposta e considerou que ela pecava apenas por ter chegado tão tardiamente.----------------------

-----Por último, questionou ao senhor Vereador Cláudio Percheiro, eleito pela Coligação 

Democrática Unitária, que estava presente na sessão e se fosse permitido responder, o que 

queriam dizer, aquando na Declaração de Voto, por eles apresentada, sobre o assunto em causa, 
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referiam: “... se retirem atribuições a algumas secções, esvaziando-as quase por completo, 

concentrando noutras.”---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro, eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, que referiu que, quem conhecia os diversos serviços da Câmara Municipal de 

Odemira, sabia que existiam secções que iriam ficar completamente esvaziados e que não iriam 

ser funcionais, nomeadamente a secção de Taxas e Licenças.------------------------------------------

-----Referiu também que não apresentavam mais propostas, porque não eram bem aceites pelo 

Partido Socialista.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente, o senhor António Roberto que ainda em relação à Declaração de 

Voto apresentada pela Coligação Democrática Unitária, nomeadamente quando referem a 

criação de duzentas e oitenta e quatro novas vagas, passando o Quadro de Pessoal a ter 

oitocentos e oitenta e nove lugares, questionou ao senhor Presidente da Câmara quais os 

lugares que efectivamente tinham sido criados.---------------------------------------------------------- 

-----Por último, considerou que a inclusão dos Transportes Escolares no Departamento de 

Educação, Cultura e Desporto, ficava demasiado concentrado.----------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que uma estrutura orgânica de uma 

Câmara Municipal, tinha de ser sempre ajustada à realidade.------------------------------------------

-----Referiu ainda que o quadro de pessoal iria ficar com quase mil lugares. Se fosse para o bem 

estar do concelho, não o chocava, porém durante a gestão da Coligação Democrática Unitária, 

por várias vezes, o Partido Socialista tinha criticado o excesso de trabalhadores que a Câmara 

Municipal tinha. Considerou também que ao contrário do que diziam, em vez de reduzirem o 

número de trabalhadores, tinha-se verificado uma expansão.-------------------------------------------

-----Disse que a estruturação do Quadro de Pessoal estava elaborada com base no objectivos 

políticos que se queriam atingir. Revelou que no Departamento de Educação e Deposto eram 

criadas duas Divisões, de Educação e Cultura e de Desporto e Tempos Livres. Face ao exposto, 
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considerou que apenas uma Divisão que englobasse ambos os serviços seria suficiente. 

Considerou também que, o Gabinete de Juventude e o Gabinete da Terceira Idade deveriam ter 

um tratamento comum.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à alínea i) do artigo septuagésimo primeiro da Reestruturação dos Serviços 

Municipais, considerou que esta deveria pertencer ao artigo trigésimo oitavo “Sector de 

Licenciamento”. Quanto ao artigo septuagésimo terceiro, “Sector de Formação Profissional e 

Emprego”, considerou que se se tratasse da formação dos quadros da própria Câmara 

Municipal, faria mais sentido que estivesse incluído no artigo vigésimo quinto.--------------------

-----Por último, relativamente ao número três do artigo septuagésimo sexto, informou que o 

artigo trigésimo nono, do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de 

Março, com a alteração introduzida pela Lei dezoito barra noventa e um de doze de Junho, 

referia claramente que qualquer alteração ao Quadro de Pessoal deveria ser aprovado também 

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

-----Considerou ainda que existiam gabinetes de chefia a mais para a estrutura da Câmara 

Municipal, e bem assim, que seria necessário elaborar um regulamento de funcionamento 

interno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que informou que na Declaração de Voto dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, vinha mencionado um total de 

oitocentos e oitenta e nove lugares no Quadro de Pessoal, enquanto que na proposta em 

discussão, vinha referido um total de oitocentos e noventa e oito lugares. Face ao exposto, 

questionou qual era o valor correcto.-----------------------------------------------------------------------

-----Referiu também que, no último mapa, vinha mencionado a criação de trinta lugares de 

Auxiliares de Acção Educativa. Face ao exposto, questionou do que se tratava, dado que este 

pessoal estava dependente do Ministério da Educação.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 
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também questionou sobre a criação dos trinta lugares de Auxiliares de Acção Educativa, dado 

que não tinha conhecimento de ninguém colocado pela Câmara Municipal.-------------------------

-----Quanto aos Auxiliares dos Serviços Gerais, referiu que havia uma redução de quinze 

lugares. Sabendo da grande dificuldade que as Juntas de Freguesia tinham com a falta de 

pessoal e sendo esta categoria, de fácil encaixe em qualquer tipo de serviço, revelou que não 

compreendia o porquê de tal redução.----------------------------------------------------------------------

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

Salvador, que felicitou a Câmara Municipal pela coragem demonstrada na alteração do Quadro 

de Pessoal. Considerou ainda que a Coligação Democrática Unitária continuava de forma 

demagógica a contestar porque não havia outra solução, dado que tinham mantido o Quadro de 

Pessoal, durante anos “parado”, com carreiras sem progressão e com trabalhadores a “marcar 

passo”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que algumas carreiras deveriam 

progredir “horizontalmente”.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, relativamente à Secção de Taxas e 

Licenças, considerou que ela era um pouco de tudo e o que fazia sentido era as pessoas serem 

agregadas às respectivas Divisões.-------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à intervenção do senhor Vereador Cláudio Percheiro, que referiu que não 

apresentavam propostas porque eram mal recebidas, considerou que isso não era verdade.-------

-----Relativamente à colocação de quase mil trabalhadores, disse que a lei obrigava a que o 

quadro tivesse o número total de lugares existentes, o que não queria dizer que tivessem todos 

ocupados. Revelou que em alguns casos tratava-se das pessoas que subiam deixando o seu 

lugar vago, porém tinham ambos de constar no número total de lugares.-----------------------------

-----Quanto aos Auxiliares dos Serviços Gerais, referiu que a redução havida tinha sido 

compensada com aumentos em carreiras especificas, nomeadamente nos cantoneiros, 
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asfaltadores, entre outros, para melhor enquadramento das pessoas no serviço que 

desempenhavam. Por último, considerou que a criação de mais um departamento não seria para 

“banalizar”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que a presente estrutura não seria a 

mais inovadora, mas que se inseria dentro do sistema da administração pública. Considerou 

ainda que deste modo a burocracia não baixava e o sistema não ganhava em rapidez e eficácia.-

-----Por último, questionou ao senhor Presidente da Câmara sobre o número de trabalhadores 

que iriam entrar para o quadro da Câmara Municipal e quantos trabalhadores tinham 

efectivamente a Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que questionou como iriam ser abertos os concursos para 

colocação de pessoal, bem como os critérios de avaliação que seriam tomados em conta.---------

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou onde seriam instaladas as pessoas 

que iriam entrar para a Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que, quando uma pessoa era promovida 

deixava um lugar vago, o qual poderia ser ocupado por outra pessoa e num curto espaço de 

tempo, a Câmara Municipal poderia ter os cerca de mil lugares ocupados.--------------------------

-----Por último, chamou a atenção para a falta de instalações para acolher os trabalhadores, e 

bem assim, questionou sobre os impactos financeiros.--------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que questionou em que 

orçamento se iria reflectir o Quadro de Pessoal, se  seria no do corrente ano ou no do próximo.-

----------A fim, de esclarecer a questão relacionada com os Auxiliares de Acção Educativa, 

interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira, eleito pelo Partido Socialista, responsável pelo 

pelouro da Cultura e Educação, da Câmara Municipal de Odemira, que referiu que estava a ser 

debatido entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, a 

transferência de competências para as Câmaras Municipais, no que se refere ao pessoal do 
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ensino básico, do primeiro ciclo e do pré-escolar. Disse também que ainda não estava 

assegurada a transferência da respectiva verba.-----------------------------------------------------------

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

revelou que não compreendia o porquê da colocação de apenas trinta pessoas, quando o 

município de Odemira tinha cerca de cinquenta escolas.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que os lugares criados eram para o 

quadro, mas ainda existiam os assalariados. Relativamente ao número de Auxiliares de Acção 

Educativa e ao número de escolas, informou que apesar de não existir um número estipulado, o 

Ministério da Educação considerava que apenas se justificava a presença de um auxiliar quando 

existissem mais de dez alunos.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que informou que tinha visto um arquitecto a 

chefiar o pessoal. Face ao exposto, questionou se seria a pessoa mais indicada para o fazer.------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que se deveria ter muita prudência 

na criação dos lugares de Auxiliares de Acção Educativa, pois poderiam estar a criar situações 

de injustiças.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que as escolas básicas integradas iriam receber as pessoas que estavam nas 

escolas do primeiro ciclo. Face ao exposto, questionou a que quadro iriam elas pertencer, seria 

ao da Câmara Municipal ou do Ministério da Educação.------------------------------------------------

-----Por último, considerou que qualquer escola, precisava de uma Auxiliar de Acção 

Educativa, dado que, muitas vezes, um professor no desempenho da sua profissão, também era  

pai, psicólogo, enfermeiro, entre outros.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que se existiam treze 

Auxiliares de Acção Educativa, no concelho de Odemira e se eram criados trinta lugares no 

quadro, não haveria problema, porque eram criados mais do dobro.----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que actualmente, existiam 
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trezentos e oitenta e oito pessoas no Quadro da Câmara Municipal e cento e quarenta e seis 

contratados a tempo certo. Referiu ainda que não poderiam ocupar todos os lugares do quadro, 

porque a receita corrente do município não o permitia.--------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que considerou que a educação pertencia ao 

Ministério da Educação, e bem assim, solicitou que tivessem preocupação para que não se 

repetisse o mesmo que tinha acontecido na Primeira República, onde as Câmaras Municipais 

quiseram tomar pelouros que depois não tiveram capacidade de os gerir.----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os concursos para 

colocação de pessoal eram abertos com base numa Lei especifica para o efeito. As pessoas 

candidatavam-se, eram avaliadas por um júri, do qual não fazia parte. Relativamente, aos 

lugares de chefia, informou que as pessoas poderiam ser nomeadas.----------------------------------

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

referiu que o senhor Presidente da Câmara tinha dito que iria fazer o possível para dotar as 

Juntas de Freguesias, do pessoal necessário para dar resposta aos trabalhos que surgiam 

diariamente. Face ao exposto e com base nos últimos dados sobre o pessoal, revelou que estava 

chocado por ter deparado que na sua freguesia tinha zero vírgula cinquenta e seis por cento, de 

trabalhadores da Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que na sua freguesia os trabalhadores que iam saindo, não eram 

substituídos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, informou que tinha dito numa reunião 

inter-Juntas que a sua intenção seria a colocação de pessoal nas Freguesias, porém estava 

impedido de o fazer, porque o Quadro de Pessoal não suportava isso.--------------------------------

-----Por último, disse que também tinha ficado chocado com a intervenção do senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Colos, dado que sempre tinha ouvido ele dizer que, nunca tinha sido 

tão ajudado pela Câmara Municipal, como agora.--------------------------------------------------------
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----------Não havendo, mais intervenções, procedeu-se à votação da presente proposta, a qual 

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

Partido Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um 

voto a favor do membro independente e onze abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

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

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

----------Nos termos do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem barra oitenta e 

quatro de vinte e nove de Março, foram aprovadas em Minuta todas as deliberações, tomadas 

para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 


