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

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

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

----------Aos vinte e sete dias do mês de Setembro de mil novecentos e noventa e nove, 

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 apenas pelo senhor Manuel da Luz Guerreiro (Segundo Secretário), e convocada 

pelo primeiro ao abrigo da alínea a) do artigo quadragésimo primeiro, do Decreto-Lei número 

cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, conjugado com o disposto na alínea b) do 

número um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------1. Discussão e votação das actas das reuniões das sessões extraordinária de 07/06/99, 

ordinária de 30/06/99 e extraordinária de 12/08/99;----------------------------------------------------- 

----------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. Segunda Revisão ao Plano de Actividades e Orçamento da Câmara Municipal de 

Odemira para o ano de mil novecentos e noventa e nove: apreciação e deliberação;---------------

----------2. Pedido de Cedência de Terreno Camarário ao Juventude Clube Boavista: apreciação 

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

----------3. Pedido de Cedência de Terreno Camarário à Associação de Solidariedade Social 

Nossa Senhora do Mar: apreciação e deliberação;-------------------------------------------------------
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----------4. CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica – Admissão da Câmara Municipal de 

Odemira como associada: apreciação e deliberação;-----------------------------------------------------

----------5. Construção das Barragens da Gema e Água Branca.---------------------------------------- 

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

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

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

declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra 

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

mais tardias, a presença de trinta e dois 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, Horácio de Oliveira Gonçalves, 

Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, 

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

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

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

Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel da Luz 

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

Mário Neves Páscoa Conceição, Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, e Rui Boura Xavier e 

ausentes os senhores Filipe José Guerreiro Palma, Manuel José Silva Correia, Presidente da 

Junta de Freguesia de Sabóia, Rogério Manuel Bagarrão Teixeira e Sérgio Brigido Martins.----- 

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

Assembleia Municipal informou que à sessão ordinária realizada no dia trinta de Junho do 

corrente ano, não havia justificado a falta o senhor Dominic Robin Cross. Quanto à sessão 
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extraordinária realizada no dia doze de Agosto do corrente ano, não haviam justificado as faltas 

os senhores Alberto Fernando da Silva Jaques Pedras e Rogério Manuel Bagarrão Teixeira.-----

----------Ainda em relação às justificações das faltas, o senhor Presidente da Assembleia 

informou que o senhor Dominic Robin Cross tinha duas faltas injustificadas seguidas, às 

sessões realizadas nos dias sete e trinta de Junho, do corrente ano. Disse também que ele não 

tinha comparecido à sessão extraordinária realizada no dia doze de Agosto, nem tinha 

apresentado a respectiva justificação, dentro do prazo legal para o fazer, o que totalizava três 

faltas injustificadas seguidas e consequentemente a perda de mandato. Após ter analisado todo 

o processo em causa, informou os presentes que o senhor Dominic Cross, não tinha assinado o 

aviso de recepção referente à convocatória para a sessão extraordinária de doze de Agosto, pelo 

que não tinha sido notificado e não tinha tido conhecimento da realização da citada sessão.------

-----Face ao exposto, o senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs que a falta do 

senhor Dominic Robin Cross, à sessão extraordinária realizada no dia doze de Agosto, não 

fosse considerada, dado que o mesmo não tinha sido notificado para o efeito. Esta proposta foi 

aprovada por consenso.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, apresentou a Moção entregue à Mesa da Assembleia Municipal, pelos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------- 

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

----------“Os eleitos do Partido Socialista da Assembleia Municipal de Odemira, face ao 

inqualificável comportamento da Indonésia e durante algum tempo o desinteresse, igualmente 

da Comunidade Internacional, manifesta ao Povo irmão de Timor Leste, a mais viva 

solidariedade, com a certeza de que a mais que merecida libertação enquanto Povo e agora 

como Nação será finalmente atingida.--------------------------------------------------------------------- 

----------Manifesta ainda ao Governo de Portugal, o reconhecimento pelos esforços 

desenvolvidos para a resolução do problema e de igual modo, a grandiosa manifestação de 
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apoio de solidariedade que o Povo Português, mais uma vez foi capaz de demonstrar, para com 

a razão e o legítimo direito do Povo de Timor Leste, na sua luta gloriosa pela liberdade”.-------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que a Moção deveria ser 

consensual, pelo que propôs que, quando era referido o esforço do actual governo, deveria ser 

extensivo às organizações não governamentais e todos os partidos políticos, ou seja todas a 

sociedade civil Portuguesa.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou, que a questão de Timor era bastante 

antiga. Considerou ainda que o concelho de Odemira poderia manifestar a sua solidariedade 

com esse povo, acolhendo estudantes Timorenses na residencial de estudantes, para que 

pudessem estudar na Escola Profissional de Odemira, tal como os estudantes dos Palop’s.------- 

----------Não havendo mais intervenções sobre o assunto, foi aprovada por consenso a alteração 

do texto da Moção, onde se lê: “Manifestar ainda ao Governo de Portugal, o 

reconhecimento...”, passava a ler-se: Manifestar ainda ao Governo de Portugal, aos Partidos 

Políticos, às Organizações não Governamentais e à sociedade em geral, o reconhecimento,...”, e 

bem assim que a mesma passasse a pertencer a toda a Assembleia Municipal.----------------------

----------Finalmente, foi o texto definitivo da Moção colocado à votação, tendo sido 

devidamente aprovado por consenso e aclamação.-------------------------------------------------------

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

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

SESSÕES EXTRAORDINÁRIA DE SETE DE JUNHO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE, ORDINÁRIA DE TRINTA DE JUNHO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE E EXTRAORDINÁRIA DE DOZE DE AGOSTO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:----------------------------------------------------------------

----------A) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE SETE DE JUNHO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 
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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 unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, treze 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 e um membros da Assembleia. 

----------B) SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE JUNHO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE: 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 unanimidade, correspondendo a quinze votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, treze 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 e um membros da Assembleia. 

----------C) SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOZE DE AGOSTO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: 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.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que, relativamente à décima primeira página, na 

décima segunda linha, disse que não estava escrito de acordo com o que tinha dito. Referiu que 

ele tinha questionado ao senhor Presidente da Câmara, o modo como seriam distribuídas as 

pessoas, face à nova orgânica de Câmara Municipal..---------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que não tinha recebido a presente acta, 

pelo que não iria se pronunciar sobre ela.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referindo-se à décima segunda página, na 

décima primeira linha da presente acta, revelou que não concordava com o que vinha 

mencionado, pelo que propôs que fosse substituído pela seguinte frase: “Interveio o senhor 

Joaquim Rodrigues que questionou se, de acordo com a orgânica da Câmara Municipal, seria o 

Gabinete de Arquitectura que cabia chefiar os serviços”.----------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções e após as propostas de alteração terem sido aprovadas 

por consenso, foi o texto definitivo da acta aprovado por maioria, correspondendo a catorze 

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

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

Social Democrata, um voto a favor do membro independente, uma abstenção dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social 

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

----------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 Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 

relativamente ao documento número treze da correspondência recebida, agradeceu ao senhor 

Presidente da Assembleia, o facto de ter aceite o seu pedido para agendar as Barragens da 

Gema e Água Branca, nos assuntos da Ordem do Dia, da presente sessão.--------------------------- 

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

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



-7- 
27-09-99 

 

----------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 José Geraldo referindo-se à nona página do relatório, no sexto ponto, onde vem 

referido o protocolo a celebrar entre o Instituto de Conservação da Natureza, a Direcção 

Regional do Ambiente do Alentejo, a Associação de Horticultores do Sudoeste Alentejano e a 

Câmara Municipal de Odemira, relativamente ao Sistema de Gestão de Resíduos Plásticos, 

questionou qual era a responsabilidade do município;---------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Câmara informou que o projecto tinha sido da responsabilidade da 

Associação de Beneficiários do Mira, que estranhamente não tinha sido convidada a assinar o 

protocolo. A Câmara Municipal tinha sido convidada a assinar o protocolo e a comparticipar 

com cerca de mil trezentos e noventa contos, enquanto que a principal impulsionadora, a 

Associação de Beneficiários do Mira, tinha ficado de fora.---------------------------------------------

-----Seguidamente, prestou a seguinte informação: disse que as electrificações rurais que 

estavam adjudicadas eram Carapetos/ Vale Bejinha; João Martins; Portela do Vale Negro; 

Eirinhas/ Cumeada, enquanto que se encontravam em fase de abertura das propostas, as 

electrificações de Vale Fontes e Gavião. Disse ainda que tinha sido aprovado e assinado com o 

Ministério do Ambiente, um contrato de financiamento da Estação de Tratamento de Águas de 

Odemira, no valor aproximadamente de noventa mil contos, como apoio de setenta e cinco por 

cento. Informou também que tinham sido candidatados a financiamentos os sistemas de 

tratamento e abastecimento de água do Brejão, Azenha do Mar e Baiona; Fataca, Malavado e 

Cavaleiro e o Depósito de Água de São Teotónio.-------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que tinha sido assinado também o protocolo relativamente à execução 

do caminho da Alcaria, sendo a Associação de Beneficiários do Mira a dona da obra;-------------

-----Interveio o senhor Jorge Parreira que relativamente à sétima página do relatório, 

questionou se nas infraestruturas da Quinta Roça Matos, estava contemplada a proposta 
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apresentada por ele, relativamente à construção de uma nova ponte, frente ao cais para 

descongestionar o trânsito e os lugares de estacionamento;---------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que em Junho tinha mudado a 

legislação das Obras Públicas, o que tinha condicionado a alteração de alguns regulamentos. 

Relativamente à Quinta Roça Matos informou que o projecto contemplava a ponte frente ao 

cais;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

quando estava previsto os arruamentos de Pereiras-Gare, bem como o caminho municipal 

número mil cento e noventa e um;--------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os arruamentos seriam para 

iniciarem brevemente, bem como o caminho municipal. Disse também que a passagem superior 

de nível de Pereiras-Gare tinha parecer favorável, aguardando apenas o despacho do senhor 

Secretário de Estado;-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, revelou que tinha 

ficado satisfeito por terem iniciado as obras referentes ao abastecimento de água do Campo 

Redondo. Por fim, disse que não tinha encontrado no presente relatório a verba que seria 

atribuída às comemorações dos “Quinhentos Anos da Vila de Colos;--------------------------------

-----O senhor Presidente da Assembleia informou que tinham havido alguns financiamentos 

que se tinham perdido, porque algumas candidaturas apresentadas não tinham projectos. 

Considerou ainda que, se os projectistas do Gabinete Técnico de Grândola não cumpriam os 

prazos de entrega dos projectos, deveriam contratar outras empresas para esse efeito.-------------

-----Revelou ainda que, tinha ficado desiludido com as pontes sobre as ribeiras do Carvalhal e 

da Zambujeira do Mar, pois considerava-as grandes, provocando muito impacto visual a nível 

ambiental. Por último, quanto ao protocolo sobre o Sistema de Gestão de Resíduos Plásticos, 

disse que não via qualquer problema em ter sido a Câmara Municipal a substituir a Associação 
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de Beneficiários do Mira, apenas esperava que as coisas não ficassem paradas;--------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que nos protocolos celebradas com 

o Ministério do Ambiente, as obras deveriam ter sido iniciadas e concluídas até mil novecentos 

e noventa e sete, porém haviam candidaturas que não tinham projectos e alguns só tinham sido 

enviados pelo Gabinete de Apoio Técnico de Grândola no ano transacto. Por último, informou 

que haviam obras, cujos projectos já tinham sido encomendados a outros gabinetes, tal como a 

obra do Cine-Teatro Odemirense.-------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

------------------------------------------------RECOMENDAÇÃO ---------------------------------------- 

----------“Como membro desta Assembleia Municipal há já vários anos, a maior parte deles na 

oposição, muitas vezes senti alegria por pertencer a este órgão autárquico, pois algumas das 

moções ou propostas feitas foram aprovadas por unanimidade.----------------------------------------

-----Houve uma que além de ter sido aprovada por unanimidade, caiu em saco roto. Sempre 

pensei que as decisões tomadas nesta casa fossem respeitadas.---------------------------------------- 

-----Passados exactamente 8 anos (25/9/91), sobre a moção apresentada, passo novamente a lê-

la.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----“O grupo do Partido Socialista com assento nesta Assembleia Municipal, vem propor a 

seguinte moção:-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----JOSÉ JOAQUIM DA COSTA POEIRA, 31 anos de idade, é filho deste concelho. De todos 

os membros desta Assembleia alguém sabe quem é este homem?------------------------------------- 
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------Se fosse o Sr. X ou o Sr. Engº Y toda a gente sabia, mas como estamos a falar duma 

pessoa simples, filha de gente humilde, raros sabem a quem nos referimos.------------------------- 

------JOSÉ JOAQUIM DA COSTA POEIRA, é um Ciclista Nacional, que muito tem feito pelo 

desporto, levando o nome deste concelho a vários locais, tanto em Portugal como no 

Estrangeiro, pois nestes anos, já participou em 10 voltas a Portugal e 4 a Espanha, ficando 

sempre colocado em lugares cimeiros.---------------------------------------------------------------------         

-----Está neste momento a defender as cores da “SICASAL”.------------------------------------------ 

-----Mas o que tem feito este concelho, mais concretamente a autarquia em prol do ciclista, que 

tanto tem feito para dignificar a nossa localidade?-------------------------------------------------------

-----Vamos dar-lhe aquilo que realmente ele merece. Uma rua, uma praceta ou uma praça com 

o seu nome, em gratidão pelo desenvolvimento do ciclismo, que talvez tivesse decaído um 

pouco com o desaparecimento do “MAIOR” – “JOAQUIM AGOSTINHO”.----------------------- 

-----Esta moção depois de ser aprovado deverá ser enviada ao Diário do Alentejo e ao Jornal 

Desportivo Record, com publicidade paga.--------------------------------------------------------------- 

-----Não se tendo registado qualquer intervenção, procedeu-se à votação, tendo esta Moção sido 

devidamente aprovada por unanimidade, encontrando-se trinta e um membros presentes.”------- 

-----Foi esta a moção que após aprovação unanime ficou no esquecimento, o que eu pretendia 

ao falar neste assunto era que o mesmo não voltasse novamente a ser esquecido.------------------- 

-----Sendo o JOSÉ JOAQUIM COSTA POEIRA, um desportista, porque não o seu nome 

figurar na zona envolvente das escolas, perto do Gimnodesportivo?---------------------------------- 

-----Esta é uma recomendação feita por mim e pelo partido que represento, com acento nesta 

Assembleia Municipal, esperemos que desta vez o órgão autárquico tenha mais respeito pelos 

seus eleitos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Odemira, 27/09/99---------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------Emídia Gomes”;------------------------------------------------

-----O senhor António Roberto disse que o Decreto-Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove de dezoito de Setembro, que estabelecia o quadro de competências, assim como 

o regime jurídico do funcionamento, dos órgãos do município e das freguesias, iria entrar em 

vigor brevemente. Referiu que ao ler o citado diploma legal, tinha deparado que na alínea h) do 

artigo cinquenta e quatro, as faltas injustificadas dos membros da Assembleia Municipal seriam 

comunicadas ao representante do Ministério Público.---------------------------------------------------

-----Face ao exposto, referiu que não concordava, pois considerava que era um exagero. Por 

último, questionou ao senhor Presidente da Câmara para quando estava previsto o asfaltamento 

das ruas de Vila Nova de Milfontes;-----------------------------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Câmara informou que em mil novecentos e noventa e seis, a Lei da 

Tutela Administrativa tinha sido alterada e a perda de mandato tinha passado a ser decretada 

pelo Ministério Público, pelo que as faltas injustificadas teriam de lhe ser comunicadas;---------

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

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

-----------------------------------------------PROTESTO---------------------------------------------------

----------“De acordo com a legislação em vigor, os elementos eleitos pelo Partido Social 

Democrata, nesta Assembleia Municipal, vêm expressar o seu profundo protesto, pela forma 

como a sua propaganda eleitoral tem sido destruída neste concelho.---------------------------------- 

-----De facto, desde os piores tempos do Prec, que a sua propaganda não era tão 

sistematicamente alvo de vandalismo.--------------------------------------------------------------------- 

-----Apelamos a todos os democratas desta casa e deste concelho, para que na medida do 

possível ajudem a evitar tais atitudes.---------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------Odemira, 27 de Setembro de 1999------------------------------------ 

----------------------------------------Os membros eleitos pelo PSD--------------------------------------- 
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------------------------------------------------António Roberto----------------------------------------------- 

------------------------------------------------Jorge Parreira”-------------------------------------------------

-----Seguidamente, informou que em S. Teotónio por uma diferença de apenas cinco minutos 

do termo das aulas, as crianças não conseguiam chegar a horas, ao local da paragem do 

autocarro. Disse ainda que no Almograve, a estrutura da praia feita em cimento estava 

praticamente a ruir, devido à alteração do estado do mar;-----------------------------------------------

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

referiu que tinha solicitado a alteração da paragem dos autocarros para junto da Escola Manuel 

Amaro da Costa. Após reunião com os Belos, tinham sido colocadas várias condições;-----------

-----O senhor Alberto Pedras questionou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se 

encontrava o parque de campismo de Santa Clara-a-Velha;--------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Câmara informou que existiam duas pessoas dispostas em assumir 

a construção do parque de campismo. Considerou ainda que o investimento que fosse efectuado 

naquele local, teria de ter em conta várias questões, dado que a barragem de Santa Clara-a-

Velha era a “mãe de água” do concelho;-------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor José Geraldo que referiu que, o Governo tinha criado incentivos para 

apoios a projectos às micro-empresas. Na sequência deste assunto a Cooperativa do Povo 

Amoreirense, tinha solicitado ao senhor Presidente da Câmara, no dia doze de Junho do ano 

transacto, uma audiência para tratar do projecto de relançamento da citada cooperativa, porém 

nunca obtiveram qualquer resposta.------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que na sessão ordinária realizada no dia trinta de Junho do corrente ano, 

tinha apresentado um requerimento, solicitando o valor global das despesas efectuadas com a 

FACECO de mil novecentos e noventa e oito e a de mil novecentos e noventa e nove e até ao 

momento não tinha obtido qualquer resposta, pelo que apresentou novamente o requerimento 

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

----------“Ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira------------------------------------ 

----------Para que me seja especificado os gastos com a FACECO 1998, de acordo com o 

requerimento apresentado ao senhor Presidente da Câmara, na sessão de 30/04/99 e até à data 

sem resposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Venho também requerer que me seja especificado os gastos com a FACECO 1999 e as 

comemorações do “25 de Abril” de 1999.----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------Odemira, 27/09/99---------------------------------------------- 

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

-----Por último, questionou ao senhor Presidente da Assembleia Municipal se já estava prevista 

uma data para a segunda visita ao concelho de Odemira, bem como a sessão fora da sede do 

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

-----Seguidamente, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:------------------------------ 

-----------------------SESSÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL------------------------------------- 

----------Na sessão ordinária da Assembleia Municipal que se realizou no dia 30/06/99, 

apresentei um protesto sobre a realização da referida Assembleia Municipal da parte da tarde.--

----------A sessão que começou às quinze horas e quinze minutos com trinta e três membros e 

terminou às vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, com apenas dezanove membros da 

Assembleia Municipal. O mínimo para poder funcionar.-----------------------------------------------

----------Tal situação revelou que:---------------------------------------------------------------------------

-----1) O exemplo de Assembleia Municipal de outros concelhos que começam à tarde ou à 

noite não se aplica à realidade desta Assembleia Municipal, nem neste concelho.------------------

-----2) Se queremos que as sessões da Assembleia Municipal sejam participativas onde não 

falte o tempo para o debate e podermos votar em consciência, não podemos estar pressionados 

pelo tempo, como provavelmente mais uma vez vai acontecer nesta sessão devido à hora a que 
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começou e à extensa Ordem de Trabalhos.----------------------------------------------------------------

----------Proponho:--------------------------------------------------------------------------------------------

-----1) Que as sessões da Assembleia Municipal voltem a funcionar como anteriormente, ou 

seja, da parte da manhã.--------------------------------------------------------------------------------------

-----2) Que só em casos muitos excepcionais funcionem a outra hora.--------------------------------

----------Odemira, 27 de Setembro de 1999----------------------------------------------------------------

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

-----Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que todos os documentos 

apresentados nas sessões da Assembleia Municipal eram remetidos ao senhor Presidente da 

Câmara. Quanto à data da visita dos membros da Assembleia ao concelho de Odemira, 

informou que iria reunir com os mesmos membros que organizaram a primeira, para agendarem 

uma data. Relativamente à sessão fora da sede do concelho, disse que se iria realizar até ao 

final do corrente ano;-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Dominic Cross, membro eleito pela Coligação Democrática Unitária, apresentou 

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

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

----------“Para a Câmara Municipal de Odemira estudar a possibilidade de:------------------------- 

-----No sentido deste concelho praticar um acto de solidariedade com o Povo de Timor Leste.--- 

-----Para que haja uma rápida reconstrução e um desenvolvimento sustentável desse país do 

Sudeste Asiático.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Pedimos à Câmara Municipal de Odemira para que entre em contacto com as organizações 

responsáveis, para facultar que jovens Timorenses pudessem estudar na Escola Profissional de 

Odemira e tivessem todos os apoios necessários para uma prática de ensino com alimentação e 

habitação.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Um acto humilde de solidariedade com o sofrimento desse Povo.-------------------------------- 
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----------------------------------------------Dominic Robin Cross”-----------------------------------------

-----Por último, perguntou ao senhor Presidente da Câmara se seriam facultadas fotocópias de 

todo o Plano Director Municipal, a todos os membros da Assembleia Municipal, quando este 

fosse submetido à apreciação desse órgão;----------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o Plano Director Municipal não 

seria fotocopiado na íntegra  para os membros da Assembleia Municipal, no entanto, estava 

disponível no momento, para quem quisesse consultá-lo;-----------------------------------------------

-----Interveio a senhora Dulce Raposo, que referiu que a ribeira que passava por Baiona a 

Odeceixe estava poluída, pelo que perguntou se a água seria de boa qualidade, para consumo 

humano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou se seria justo ser recusada a matricula a um rapaz deficiente motor, 

com dezanove anos, residente em São Teotónio, na Escola Profissional de Odemira, sendo esta 

da propriedade da Câmara Municipal;---------------------------------------------------------------------

-----Interveio a senhora Catarina Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Bicos, que 

questionou ao senhor Presidente da Câmara Municipal, em que situação se encontrava a estrada 

das Tarrazinas;-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que estava satisfeito porque tinha entrado em funcionamento uma obra muito importante para o 

concelho de Odemira, que era a Escola Básica dois, três de Colos. Revelou ainda que houve 

muitas dificuldades na abertura da citada escola, apenas duas pessoas da Comissão Instaladora 

asseguravam o funcionamento da escola com cerca de cento e oitenta alunos e vinte e cinco 

professores, sem pessoas colocadas na secretaria, no bar, na pastelaria ou material escolar.------

-----Disse ainda que a Direcção Regional de Educação do Alentejo tinha pressionado a firma 

empreiteira para concluir a escola, dentro do prazo, o que tinha sido cumprido, porém não se 

tinham preocupado com o funcionamento da mesma após a sua abertura.---------------------------
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-----Por último, agradeceu publicamente às professoras Maria Manuela Guerreiro, membro 

desta Assembleia Municipal e Paula Penedo, que pertenciam à Comissão Instaladora da citada 

escola, pelos esforços desenvolvidos para manter a escola em funcionamento;---------------------

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

Santiago, que solicitou ao senhor Presidente da Câmara que fossem reservados lugares de 

estacionamento em alguns locais de Odemira, para as Juntas de Freguesia do concelho de 

Odemira, quando se deslocassem à sede do concelho;---------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que relativamente à barragem de 

Santa Clara-a-Velha, existiam projectos financiados pelo Estado, em setenta e cinco por cento, 

para construção de uma praia fluvial, com restaurantes, parques de estacionamento, entre 

outros;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que revelou que não tinha conhecimento da carta 

enviada pela Direcção da Cooperativa Povo Amoreirense. Disse também que o mapa das 

despesas efectuadas com a FACECO de mil novecentos e noventa e oito estava quase 

terminado, enquanto que a FACECO deste ano, ainda faltavam entregar algumas facturas.-------

-----Quanto às despesas efectuadas com as comemorações “Abril em Odemira”, referiu que as 

mesmas vinham descriminadas na acta da reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no 

dia nove de Junho do corrente ano. Referiu também que a ribeira de Odeceixe poderia parecer 

poluída, porém em termos de análise química da água efectuada na altura, não havia qualquer 

problema e era considerada de boa qualidade.------------------------------------------------------------

-----Por último, relativamente à recusa de matrícula ao aluno deficiente motor, informou que já 

lhe tinha acontecido o mesmo na Escola Secundaria. Disse também que a Escola Profissional 

de Odemira, não lhe tinha recusado a matricula, estava sim a avaliar o problema, dado que o 

aluno estava sujeito a um ensino especial, pelo que tinham de reunir um conjunto de condições 

especiais para o poderem admitir;--------------------------------------------------------------------------
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-----Interveio o senhor António Roberto que informou que o Governo tinha tentado acabar com 

o ensino especial, integrando esses alunos nas escolas normais, o que não resultou bem, dado 

que nenhum professor tinha aptidão profissional para esse tipo de alunos.---------------------------

-----Referiu ainda que actualmente a legislação referia que os alunos com deficiências, 

continuavam a frequentar o ensino especial, à excepção daqueles que não tinham a escola perto 

da área da residência e a sua deslocação se tornasse penosa. Para esses casos existia a 

possibilidade dos professores se deslocarem à habitação do aluno;------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a estrada das Tarrazinas era 

para ser construída brevemente. Prestou também homenagem às duas professoras que estavam 

na Comissão Instaladora da Escola Básica Integrada de Colos e que a mantinham em 

funcionamento.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, relativamente aos lugares de estacionamento reservados para os Presidentes das 

Juntas de Freguesia, considerou que seria injusto, relativamente aos munícipes, atender a esse 

pedido, dada a falta de lugares de estacionamento;------------------------------------------------------

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

informou que o rapaz deficiente motor, anteriormente citado, tinha estado a trabalhar na sua 

Junta de Freguesia, durante os tempos livres. Considerou que se deveria arranjar alguma 

instituição em Beja, de ensino especial, bem como um lar para ele ficar e informou que a sua 

Junta de Freguesia, se responsabilizava pela sua deslocação;------------------------------------------

-----Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que a sugestão apresentada pelo senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, deveria ser alargada de modo a abranger 

outros alunos que se encontrem nas mesmas condições;------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que essa situação deveria ser 

alargada de modo a abranger todos os casos no concelho de Odemira, e bem assim considerou 

que poderia ser criada uma organização que os apoiasse;-----------------------------------------------
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-----Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu que haviam 

documentos apresentados que tinham de ser votados, pelo que colocou novamente à 

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

-----A) Proposta de Recomendação, apresentada pela senhora Maria Emídia Silva, eleita pelo 

Partido Socialista, sobre “Moção apresentada na sessão ordinária realizada no dia vinte e cinco 

de Setembro de mil novecentos e noventa e um, sobre José Joaquim da Costa Poeira”.------------

-----Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que não seria muito correcto dar o 

nome de uma rua a uma pessoa que ainda estava viva, dado que haveriam outras maneiras de 

prestar-lhe homenagem;--------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que o que estava em causa era o 

não cumprimento de uma Moção aprovada por unanimidade.------------------------------------------

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

recomendação, a qual foi aprovada por maioria, correspondendo a dezasseis 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 

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

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

-----B) Proposta, apresentada pelo senhor José Geraldo, membro eleito pela Coligação 

Democrática Unitária, sobre “sessões da Assembleia Municipal”.------------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que o que tinha sido decidido 

era que caberia a ele a prerrogativa de decidir o horário da convocatória das sessões, mediante a 

extensão da Ordem de Trabalhos. Disse ainda que não via qualquer inconveniente de, no caso 

de existir um assunto importante, que o mesmo fosse debatido no dia seguinte, uma vez que 

estava previsto na Lei;----------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 
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considerou que o assunto em causa já tinha sido recentemente debatido e votado, pelo que não 

existia motivo de voltar novamente a ser colocada a questão dos horários das sessões;------------

-----Interveio o senhor José Geraldo que considerou que anteriormente não se tinha votado 

nada, e bem assim, que se tinha verificado que nas últimas sessões convocadas para as quinze 

horas, tinham terminado muito tarde e com poucos membros presentes;-----------------------------

-----Interveio o senhor António Roberto que considerou que os membros da Assembleia 

Municipal tinham o direito de apresentar as propostas que quisessem, independentemente dos 

assuntos serem ou não recentes;----------------------------------------------------------------------------

-----Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Amâncio Piedade que informou que uma 

das sessões convocadas para as quinze horas, tinha terminado tarde, porque a maior parte do 

tempo tinha sido ocupado com discursos políticos e quando se tinha iniciado a discussão do 

Período da Ordem do Dia, as pessoas que tinham feito esses discursos já tinham saído;-----------

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

Freguesia de Colos, que referiu que não tinha intenção de impedir as pessoas de apresentarem 

as suas propostas. Disse ainda que não se deveria comparar a proposta apresentada pelo Partido 

Socialista, sobre um assunto com oito anos, aprovado por unanimidade e que não tinha sido 

cumprido, com a presente proposta cuja discussão tinha sido recente e o Presidente da 

Assembleia estava a cumprir;-------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor José da Silva que considerou que as sessões acabavam tarde, porque os 

membros da Assembleia Municipal não se tinham habituado a dar o cumprimento mais eficaz à 

Ordem de Trabalhos. Considerou ainda que nada os impedia de discutirem qualquer problema 

de acordo com a opinião de cada um, porém disse que gostaria que os assuntos fossem tratados 

de outra maneira. Recordou ainda que Odemira era a única Assembleia Municipal que reunia 

de dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Por fim, disse que quando a questão do horário tinha sido colocada, tinha sido deliberado, 

por consenso, que em função da extensão da Ordem de Trabalhos, assim seria o horário da 

convocatória.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

rejeitada por maioria, correspondendo a dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

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

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

pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro independente, quando estavam 

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

-----C) Proposta, apresentada pelo senhor Dominic Cross, membro eleito pela Coligação 

Democrática Unitária, sobre “Apoio à vinda de estudantes de Timor Leste para o concelho de 

Odemira”.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor António Roberto que referiu que poderiam estar a aprovar uma proposta 

que posteriormente não viria a ter viabilidade prática, dado que a Câmara Municipal talvez não 

conseguisse dar alimentação e alojamento. Disse também que o melhor seria a Câmara 

Municipal tentar a vinda de Timorenses através de outras instituições;-------------------------------

-----Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que a presente proposta 

iria apenas ter repercussões no próximo ano lectivo, pelo que teriam um ano para pensar no 

assunto;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que revelou que concordava com a presente 

proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

devidamente aprovada por consenso.---------------------------------------------------------------------- 
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----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, deu 

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

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

----------Ponto um: SEGUNDA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E 

ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA O ANO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem 

de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da apresentação da 

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

----------“SEGUNDA REVISÃO AO PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O 

ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:- Procedeu-se  à apreciação da 

Segunda Revisão ao Plano de Actividades para o ano de 1999, nos termos do artigo 4º. do 

Decreto-Lei  nº.341/83, de 21 de Julho.-------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente, procedeu-se à apreciação da Segunda Revisão ao Orçamento para o ano 

de 1999, nos termos do artigo 31º. do diploma acima referido, que apresentava a quantia total 

de 307.702.850$00 (TREZENTOS E SETE MILHÕES, SETECENTOS E DOIS MIL, 

OITOCENTOS E CINQUENTA ESCUDOS), tanto em anulações como em reforços e 

inscrições.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Depois de analisados os referidos documentos, que ficam arquivados no maço de 

documentos respeitantes à presente acta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, aprová-

los, em cumprimento do disposto na alínea a), do nº.3, do artigo 51º., do Decreto-Lei nº.100/84, 

de 29 de Março, com a nova redacção que lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 12 de Junho, com 

quatro votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e três abstenções dos eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária.---------------------------------------------------------------------------

----------A aprovação dos referidos documentos vai ser proposta à Assembleia Municipal, de 

acordo com o preceituado na alínea b) do nº.2, do artigo 39º. do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 
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de Março, na nova redacção que lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 12 de Junho.”------------------ 

----------Não havendo qualquer intervenção, 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, seis 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 seis abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, quando estava presentes vinte e seis membros da Assembleia.----------------------------- 

----------Ponto Dois: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO CAMARÁRIO AO 

JUVENTUDE CLUBE BOAVISTA: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o 

senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que 

seguidamente se transcreve na integra:-------------------------------------------------------------------- 

----------“PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO CAMARÁRIO – JUVENTUDE CLUBE 

BOAVISTA:- Foi presente uma carta datada de 99/06/07, endereçada a esta Câmara Municipal  

pela Juventude Clube Boavista, solicitando a cedência de um terreno camarário para construção 

do seu campo de jogos.---------------------------------------------------------------------------------------

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

pretensão requerida, em direito  de  superfície por  70 anos, mediante o pagamento de 1.000$00    

(MIL ESCUDOS) anuais nos primeiros vinte anos, cedendo um lote de terreno com a área de 

336 m2, na Boavista dos Pinheiros, Freguesia de Santa Maria, Concelho de Odemira.------------

----------Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal de Odemira.”-----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou sobre o tipo de actividades que 

se iriam desenvolver nesse terreno.-------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a Câmara Municipal já 

tinha cedido o terreno para a sede e agora tinha conseguido um financiamento para um campo 
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de jogos, pelo que iriam ceder o terreno em causa.------------------------------------------------------ 

----------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, doze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

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

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

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

----------Ponto Três: PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO CAMARÁRIO À 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NOSSA SENHORA DO MAR: 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:---------------------- 

----------“ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NOSSA SENHORA DO MAR:- 

Foi presente um ofício enviado a esta Câmara Municipal pela Associação de Solidariedade 

Social Nossa Senhora do Mar, solicitando informação sobre a cedência de um lote de terreno 

sito na Zambujeira do Mar, Freguesia de Zambujeira do Mar, deste Concelho, com a área de 

1.600 m2, sem  inscrição própria na matriz,  cujo modelo 129 foi entregue na Repartição de 

Finanças de Odemira em 99/08/26, para construção do Centro de Dia Nossa Senhora do Mar.---

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder à 

Associação de Solidariedade Social Nossa Senhora do Mar, o terreno solicitado, em regime de 

direito de superfície pelo período de setenta anos, pelo valor total de 20.000$00 (VINTE MIL 

ESCUDOS), devendo ser liquidados 1.000$00 (MIL ESCUDOS), por ano, durante 20 anos.----

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, submeter o assunto à apreciação e aprovação da 

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

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou sobre o número de sócios que a 

Associação em causa tinha.----------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, de momento não sabia 

dizer qual o número exacto de associados.----------------------------------------------------------------

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

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, doze 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: CEAI – CENTRO DE ESTUDOS DA AVIFAUNA IBÉRICA – 

ADMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA COMO ASSOCIADA: 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:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“CEAI-CENTRO DE ESTUDOS DA AVIFAUNA IBÉRICA – ADMISSÃO DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA COMO ASSOCIADA:- Na sequência da deliberação 

camarária tomada em reunião ordinária de 97/03/26 foi recebido o ofício nº.443-CEAI/99 de 

99/05/99 do Centro em epígrafe, informando que a proposta da Câmara como associada foi 

aceite em reunião ordinária de 97/04/12, tendo-lhe  sido atribuído o número 252.------------------

----------A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento tendo deliberado, por 

unanimidade, dever o  presente assunto ser submetido à aprovação da Exmª. Assembleia 

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

----------Interveio o senhor Rui Xavier que informou que em vários países da Europa existiam 

uma espécie de Jardim Zoológico apenas com as espécies autóctones, pelo que seria uma 

óptima ideia para o concelho de Odemira, já que estávamos numa zona de Parque Natural.------

-----Disse ainda que se poderiam, inclusivamente organizar visitas de estudo nas escolas.-------- 
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----------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, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto a favor do membro independente, três abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quatro 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.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto Cinco: CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS DA GEMA E ÁGUA BRANCA: 

Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Assembleia que 

informou, os presentes sobre o ofício número cento e setenta , datado de vinte três de Julho do 

corrente ano, enviado pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos, propondo que 

fosse agendado este assunto, na presente sessão.---------------------------------------------------------

-----Informou ainda que o problema da construção das barragens residia no facto de ainda não 

estar definido o cronograma de execução da obra, porque se aguardava o estudo de impacto 

ambiental. Disse ainda que a Câmara Municipal poderia tentar pressionar no sentido de que 

fosse elaborado esse estudo.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que, perto do local de construção das 

barragens existia uma zona protegida pela União Europeia, pelo que os ambientalistas não 

concordavam muito com a sua construção.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que, em Portugal eram 

colocados em causa vários investimentos estruturantes, por causa da opinião de alguns 

ambientalistas, o que condicionava a vida de diversas pessoas.----------------------------------------

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

informou que tinha lido uma entrevista dada pelo senhor Ministro da Agricultura, na qual 

falava das Barragens da Gema e Água Branca. Considerou ainda que se tratavam de obras de 
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extrema importância para a agricultura daquela zona do concelho de Odemira, onde se 

localizavam os melhores terrenos agrícolas. Disse também que tinha remetido ofícios ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira, ao senhor Governador Civil do Distrito de Beja, 

à Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais do Alentejo, ao senhor Ministro da 

Agricultura e ao senhor Presidente da Assembleia Municipal de Odemira, a quem já tinha 

agradecido por ter agendado o assunto na Ordem de Trabalhos da presente sessão. Referiu 

também que tinha recebido resposta do senhor Ministro da Agricultura, informando que a 

construção das barragens estava dependente do estudo de impacto ambiental.----------------------

-----Por último, considerou que também estava em causa o abastecimento de água às 

populações daquela zona.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que a Ribeira Seca também era uma 

barragem muito importante. Informou também que, no local de construção das duas barragens 

existia um grande número de sobreiros, pelo que perguntou se iriam abatê-los.---------------------

-----Informou também que tinha tido conhecimento que o rio Mira tinha uma zona regadio com 

cerca de doze mil hectares e que a longo prazo estaria previsto cerca de vinte e cinco mil 

hectares, pelo que questionou se isso seria verdade.-----------------------------------------------------

-----Por último, disse que esses terrenos iriam ser subvalorizados, pelo que perguntou quem 

compraria os terrenos, se seriam “os ricos” que não habitavam no concelho, ou as pessoas que 

sempre trabalharam nos terrenos de sequeiro e agora tinham a grande oportunidade de 

trabalharem com zonas de regadio.-------------------------------------------------------------------------

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

Santiago, que agradeceu a todos a colaboração que tinham vindo a prestar para que as 

barragens fossem uma realidade. Referiu ainda que a sua construção era de extrema 

importância para a zona interior do concelho, que possuía terrenos belíssimos para a 

agricultura.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que nunca era demais reforçarem as 

deliberações existentes, relativamente à construção das duas barragens, que eram 

importantíssimas para o desenvolvimento daquela zona do concelho de Odemira. Por último, 

fez votos para que a construção das barragens fosse rápida e que não surgisse qualquer entrave 

por parte dos ambientalistas.--------------------------------------------------------------------------------

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

que considerou que a construção das duas barragens era urgente para o desenvolvimento da 

zona interior do concelho de Odemira. Referiu que o sistema de furos estava completamente 

desenquadrado, porque muitas vezes estavam esgotados e as pessoas ficavam sem água, pelo 

que a construção das barragens para além do grande beneficio a nível de regadio, também seria 

importante para o abastecimento de água.----------------------------------------------------------------- 

-----Por último, sugeriu que fossem construídas outras barragens no concelho de Odemira, 

nomeadamente em Luzianes-Gare.-------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que manifestou a sua alegria, por receber a 

notícia da construção das barragens, já várias vezes debatidas nas sessões anteriores. Revelou 

ainda que não conhecia o local onde as barragens seriam construídas, porém sabia do desejo 

que as populações daquela zona tinham pela sua construção.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que tinha proposto o 

agendamento deste assunto, porém não existia nada de novo relativamente há sete ou oito anos. 

Referiu ainda que a construção das barragens dependia da elaboração do estudo de avaliação de 

impacto ambiental. Considerou ainda que a Assembleia Municipal deveria pressionar o 

Ministério da Agricultura, no sentido de que fosse elaborado o estudo anteriormente referido.---

-----Quanto ao aproveitamento da Ribeira Seca, disse que não se justificava a construção de 

uma barragem, porque perto havia um canal com água suficiente.------------------------------------ 

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 
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relativamente ao sobreiro, disse que era um grande defensor dessa árvore e a prova estava na 

Escola Básica Integrada de Colos, a qual possuía dois sobreiros à entrada. Por último, 

considerou que não existia nenhum impacto ambiental relativamente ao sobreiro, dado que a 

maioria das árvores já estavam secas e mortas.-----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu que não tinha 

conhecimento do aumento da área de regadio, tal como o senhor Dominic Cross tinha referido. 

Referiu ainda que o problema no momento era a não existência de calendarização para a obra.--

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

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

----------“Manifestar preocupação junto do senhor Ministro da Agricultura, pelo facto da 

execução da obra da Gema e Água Branca, continuar sem calendarização aprovada, ao que 

parece por inexistência do Estudo de Impacto Ambiental, apesar das noticias darem como certa, 

a sua construção.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------Odemira, 27/09/99”----------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que no anterior mandato tinham 

tido uma reunião com o senhor Secretário de Estado do Ambiente e Recursos Naturais, na qual 

tinha sido informado que as barragens não seriam construídas devido à sua grande superfície e 

pouca profundidade, o que levava a uma grande evaporação da água. Considerou ainda que 

para além da componente agrícola, as barragens também seriam um factor importante no 

aproveitamento de água para abastecimento público.----------------------------------------------------

-----Por último, referiu que em Fevereiro do corrente ano tinham sido informados que a 

construção das barragens estava dependente do estudo de impacto ambiental.----------------------

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

devidamente aprovada por consenso.---------------------------------------------------------------------- 

------------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: -------------- 
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----------Interveio o senhor Manuel Santos Nobre, que informou que tinha apresentado um 

projecto sobre a viabilidade de construção de um loteamento em São Teotónio, na Câmara 

Municipal, no início do corrente ano. Revelou que o projecto tinha seguido para a Comissão de 

Coordenação da Região do Alentejo, em Évora e depois Beja, encontrando-se actualmente na 

Câmara Municipal. Disse que estava a ser bastante prejudicado a nível financeiro e tinha muitas 

pessoas dependentes dele. Referiu que a Câmara Municipal, por lei, deveria ter comunicado no 

prazo de vinte dias, por escrito, a decisão da Comissão de Coordenação da Região do Alentejo 

e até ao momento não tinha conhecimento de nada.-----------------------------------------------------

-----Por último, disse que o senhor Presidente da Câmara tinha-lhe dito que levaria o processo 

em mão, novamente à Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, porém não se 

encontrava nada registado nas estradas, desse organismo.----------------------------------------------

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

notificado quando o processo tinha seguido para a Comissão de Coordenação da Região do 

Alentejo, e bem assim tinha estado presente em duas reuniões da Câmara Municipal onde tinha 

sido informado do estado do processo. Revelou ainda que tinha dito que levava o assunto 

pessoalmente à Comissão de Coordenação da Região do Alentejo de Évora, dado que o 

processo tinha uma tentativa de indeferimento e tinha conhecimento de processos semelhantes 

que tinham sido aprovados.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que era lamentável que para situações 

análogas existissem pareceres diferenciados.-------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Manuel Nobre que referiu que a Câmara Municipal, 

apenas deveria ter cumprido a Lei e informá-lo por escrito, quando o processo tinha vindo da 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que, as entidades deveriam 

responder dentro dos prazos previstos na Lei. Considerou que no momento era a palavra de um 
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contra a do outro, pelo que se já tinha requerido a resposta nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo, poderia em último caso recorrer judicialmente e pedir 

indemnização, pelo comportamento da instituição.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que em Junho este assunto já tinha sido 

apresentado e o senhor Presidente da Câmara tinha dito que levaria pessoalmente o processo à 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinha levado o processo à 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, tinha exposto o problema, tinha trazido o 

processo e eles tinham ficado de pensar e rever a decisão.----------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que questionou se o loteamento estava contemplado 

no Plano de Urbanização de São Teotónio.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que respondeu afirmativamente.-----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a sessão pelas vinte horas e dez minutos.------------------------------------------------------------------

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

pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo senhor Segundo Secretário.-------------- 
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--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

 

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


