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

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

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

----------Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e oito, 

realizou-se, no salão da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, convocada pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, 

Presidente da Assembleia Municipal, 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.----------- 

----------A sessão foi inicialmente presidida pelo senhor Manuel Amaro Freire Marreiros 

Figueira e secretariado pelo senhor Manuel da Luz Guerreiro (Segundo Secretário em 

substituição do Primeiro Secretário).-----------------------------------------------------------------------  

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

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

----------1. Discussão e votação da acta da reunião da sessão ordinária de 28/09/98;--------------- 

----------2. Leitura do 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. Pedido de autorização para venda de lotes de terreno no Loteamento Industrial da 

Boavista dos Pinheiros – lote Nº 21 I, pertencente à “Mirasul – Materiais de Construção de 

Odemira, limitada” e lote nº 31 I pertencente a Teresa Maria de Almeida Silvestre Cardoso 

Alface: apreciação e aprovação;----------------------------------------------------------------------------

----------2. Patrono do Hospital Distrital de Santiago do Cacém: apreciação e deliberação;--------
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----------3. Criação das Freguesias de Boavista dos Pinheiros e de Longueira/ Almograve: 

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

----------4. Loteamento Municipal dos Alagoachos – Falta de pagamento das infraestruturas à 

Câmara Municipal de Odemira: apreciação e deliberação;----------------------------------------------

----------5. Ministério da Administração Interna – GEPI – Gabinete de Estudos e de 

Planeamento de Instalações – Protocolo para construção do novo quartel da Guarda Nacional 

Republicana – Destacamento de Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação;---------------

----------6. Edifício da antiga farmácia, sito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, em 

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

----------7. Orçamento e Plano de Actividades da Câmara Municipal de Odemira, para o ano de 

mil novecentos e noventa e nove: apreciação e deliberação;--------------------------------------------

----------8. Incumprimento dos prazos estipulados no Código do Procedimento Administrativo – 

Proposta da Câmara Municipal de Odemira: apreciação e deliberação;-------------------------------

----------9. Constituição como associada  do Instituto de Estudo Superior do Litoral Alentejano 

(INESLA): apreciação e deliberação;----------------------------------------------------------------------

----------10. TIMS Portugal – Sociedade Internacional de Molinologia: apreciação e aprovação;-

----------11. Regulamento do Conselho Municipal de Segurança: apreciação e deliberação.------- 

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

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

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

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

Secretário, substituto legal do Primeiro Secretário, que procedeu à chamada, tendo-se 

verificado, após algumas chegadas mais tardias, a presença de trinta e três 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 
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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 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, Rogério Manuel Bagarrão Teixeira e Sérgio Brigido Martins, e 

ausentes os senhores Filipe José Guerreiro Palma, José da Silva Valério, Presidente da Junta de 

Freguesia de Luzianes-Gare e Rui Boura Xavier.-------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou os presentes do porquê da 

escolha da freguesia de Vila Nova de Milfontes, para realizar a primeira sessão da Assembleia 

Municipal, fora da sede do concelho, conforme havia sido aprovada anteriormente. Referiu que 

a sua escolha se tinha baseado no facto de se tratar de uma Junta de Freguesia independente, e 

bem assim por ser uma localidade com capacidade para acolher a Assembleia Municipal.-------- 

----------Reportando-se às faltas verificadas nas sessões anteriores, informou que à sessão 

ordinária realizada no dia vinte e oito de Setembro de mil novecentos e noventa e oito, não 

haviam faltas injustificadas.---------------------------------------------------------------------------------

----------Na sequência da verificação das faltas, o senhor Presidente da Assembleia informou os 

presentes da carta enviada pelo senhor Pedro Souto, na qual comunicava o seu pedido de 

renúncia ao mandato e que seguidamente se transcreve na íntegra:-----------------------------------

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

----------Presidente da Assembleia Municipal de Odemira----------------------------------------------
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----------Em resposta à sua carta refª 00.01 – nº 77 de 11/11/98 junto envio a escala de serviços 

de urgência no SAP do Centro de Saúde de Odemira, devidamente assinada pelo seu Director, 

em que é possível comprovar que me encontrava de serviço a 28/9/98, data da sessão ordinária 

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

-----Se ainda assim subsistirem dúvidas também me é possível enviar uma cópia da folha de 

ponto devidamente assinada e verificada pelo Director.-------------------------------------------------

-----As faltas às sessões anteriores deveram-se ao facto de me encontrar ausente do país, uma 

vez de férias e outra em trabalho, motivo pelo qual não apresentei a devida justificação. Que 

documento comprovativo teria de apresentar?------------------------------------------------------------

-----Esta falta justifiquei-a atempadamente alegando o exercício inadiável da minha actividade 

profissional, no âmbito de um organismo do Estado e na sede do Concelho.------------------------

-----Entendo que as relações entre pessoas, mesmo (sobretudo) em situação institucional se 

deve pautar pelo princípio da boa fé, em que a palavra dada é tida como verdadeira até prova 

em contrário.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Nunca, desde há 5 anos que integro este órgão autárquico, me foi pedido pelos meus 

superiores hierárquicos qualquer comprovativo da A.M. para justificar as minhas faltas no local 

de trabalho. Sempre bastou a minha palavra.-------------------------------------------------------------

-----Por este motivo, e dada a minha manifesta falta de disponibilidade para contribuir de forma 

assídua e cabal para o funcionamento do Órgão Autárquico a que V. Exª preside, peço a 

renúncia do meu mandato.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Solicito a V. Exª a leitura desta carta na próxima sessão ordinária, de forma a dar uma 

satisfação a todos os deputados municipais com quem tive a honra de trabalhar e o privilégio de 

conhecer. Foi para mim uma experiência muito enriquecedora do ponto de vista político, e 

sobretudo humano o relacionamento institucional e extra-institucional com os membros de 

todas as forças políticas representadas nesta Assembleia.”--------------------------------------------- 
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----------Ainda sobre este assunto, o senhor Presidente da Assembleia informou os presentes 

que o senhor Pedro Souto, tinha enviado, no dia vinte e nove de Setembro, um fax no qual 

comunicava que tinha faltado à sessão ordinária realizada no dia vinte e oito de Setembro, por 

se encontrar de serviço no Centro de Saúde. Face ao exposto, foi solicitado ao senhor Pedro 

Souto que enviasse documento do Centro de Saúde que de alguma forma justificasse a sua 

falta, à semelhança do que acontecia com os outros membros da Assembleia Municipal. A falta 

foi justificada quando foi recebido o citado documento, no entanto ele entendeu renunciar o 

mandato.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que era prática da Assembleia 

Municipal, aceitar as justificações dos seus membros, sem qualquer burocracia, o que não 

estava a ser praticado neste mandato. Revelou ainda que tinha ficado abismado, quando a Mesa 

da Assembleia Municipal pediu um documento que justificasse a falta do Doutor Pedro Souto, 

quando ele já tinha informado que estava a cumprir um serviço de urgência, no Centro de 

Saúde de Odemira, facto que não foi bem encarado pelo mesmo, comunicando de seguida a sua 

renúncia ao mandato. Face ao exposto considerou que esse facto demonstrava desconfiança da 

Mesa da Assembleia Municipal em quem apresentava as justificações. Por último, apresentou o 

seguinte requerimento: “Solicito que me seja fornecida uma relação das faltas dos membros da 

Assembleia Municipal, no presente mandato, bem como as respectivas justificações e os 

despachos recaídos sobre elas”.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que disse que, a Lei referia apenas que os 

membros da Assembleia Municipal tinham dez dias para justificarem as faltas às sessões, não 

referindo a forma como o deviam fazer.------------------------------------------------------------------- 

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

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

ORDINÁRIA  DE VINTE E OITO DE SETEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA 
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E OITO: Uma vez que todos os presentes se encontravam na posse de exemplares fotocopiados 

da acta em epígrafe, que fora previamente enviada com a restante documentação para esta 

sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente submetida à discussão.--------------

----------Registaram-se algumas intervenções dos membros da Assembleia Municipal, 

nomeadamente:------------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Dominic Cross, referindo-se à página número quarenta e dois, informou que o 

que constava na sua intervenção não correspondia à verdade. Referiu que ao mostrar o 

Orçamento, tinha referido que a maioria das obras não iriam avançar, dado a vários factores e 

que o mesmo não correspondia à realidade das obras que iriam ser executadas, pelo que o 

considerava fictício;------------------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Jorge Parreira, referindo-se à página número trinta e sete, informou que a sua 

intervenção estava correcta, mas faltava a intervenção do senhor Presidente da Assembleia, na 

qual lhe tinha explicado o procedimento em relação à colecta desse imposto, tendo após a 

mesma, retirado a palavra;-----------------------------------------------------------------------------------

------O senhor Sérgio Martins, referindo-se à página número cinco, primeira linha, disse que 

onde se lia:”... à semelhança de outras Câmaras Municipais do país, negociasse com as 

empresas transportadoras para que investissem nas vias municipais.”, devia ler-se: :”... à 

semelhança da Câmara Municipal de Constância do Ribatejo, negociasse com as empresas 

transportadoras, nomeadamente a Portucel, para que investissem nas vias municipais;”-----------

------O senhor Joaquim Rodrigues, referindo-se à página número quinze, décima linha 

informou que quando questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a questão do 

saibre, não se tinha referido apenas à questão do transporte, mas também em relação à 

aquisição;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------A senhora Dulce Raposo, enumerou alguns erros ortográficos que deveriam ser corrigidos 

para uma melhor leitura da acta, nomeadamente, na décima sétima página, na quinta linha, 
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onde se lê:”... entender ou não.”, devia ler-se “... atender ou não”. Na mesma página, na sexta 

linha, onde se lê:”... vivia fora da sede do concelho...”, devia ler-se:”... viva fora da sede do 

concelho...”. Ainda na mesma página, na décima primeira linha, onde se lê: “... demitido dos 

deus pelouros...”, devia ler-se: “... demitido dos seus pelouros...”. Por último, na vigésima 

quinta página, na terceira linha, onde se lê: “...pelo que tinha obtado por...”, devia ler-se: “... 

pelo que tinha optado por...”;--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, em relação à intervenção do senhor 

Dominic Cross, informou que a mesma seria transcrita tal como se encontrava gravada na 

cassete audio, ficando assim com o seguinte texto: “ Tendo em conta o Orçamento e o 

financiamento ao Plano de Actividades de mil novecentos e noventa e oito barra noventa nove, 

estas obras são para se fazerem este ano e no próximo, obtém a garantia bancária. Não tenho 

notícia dos financiamentos que a Câmara Municipal recebeu, mas a maioria das actividades que 

estão neste documento e que estão no orçamento de cerca de cinco milhões, a maioria das 

coisas não devem de andar.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu o seguinte:” Se me está a 

perguntar se a totalidade ou a maioria do Plano arranca ou não, eu diria que arranca mais com 

esta medida do que estava previsto arrancar. Porque tinhamos de aproveitar as taxas 

excepcionais, nenhuma das outras Câmaras Municipais o conseguiu (...) O Plano todo não 

vamos conseguir, é muito ,mas dá-nos mais algumas obras do que estava previsto”.--------------- 

-----Quanto à intervenção do senhor Jorge Parreira, informou que, seria acrescentada a seguinte 

intervenção: ”Interveio o senhor Presidente da Assembleia que disse que a derrama era uma 

receita do município, proveniente do imposto que é cobrado pelas finanças às empresas que 

laboram no município. Isto é, aquilo que o município recebe das finanças como receita própria, 

sendo a afectação desta receita à semelhança de outras, aprovada no orçamento do 

funcionamento da Câmara Municipal”.-------------------------------------------------------------------- 
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-----Todas as propostas de alteração ao texto da acta foram aprovadas por consenso. Por fim e 

não havendo mais intervenções, foi o texto definitivo da acta submetido à votação, tendo sido 

devidamente aprovado por unanimidade, correspondendo a dezassete votos a favor dos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------Não havendo qualquer pedido de esclarecimento, o senhor Presidente da Assembleia 

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

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

ARTIGO 39º DA LEI 18/91 DE 12/06: Neste ponto registaram-se as seguintes intervenções:--- 

-----O senhor Jorge Parreira, referindo-se à segunda folha do presente relatório, considerou que 

a aprovação da taxa da Contribuição Autárquica, fixada em um por cento, não era uma 

actividade da Câmara Municipal. A presente taxa tinha sido proposta em Abril pelos membros 

eleitos pelo Partido Social Democrata, numa sessão da Assembleia Municipal, tendo sido 

novamente aprovada pelo citado órgão, numa sessão ordinária realizada em Setembro. Face ao 

exposto, revelou não entender o porquê deste assunto surgir neste relatório, bem como no jornal 

do “Partido Socialista”, uma vez que tinha sido da autoria dos membros eleitos pelo Partido 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou os presentes que, em 
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Abril, antes dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata da Assembleia Municipal, 

terem apresentado a proposta sobre a contribuição autárquica, já existia um comunicado do 

Partido Socialista sobre o mesmo. Considerou ainda que, esta situação era uma actividade da 

Câmara Municipal, dado que, antes de ser aprovada pela Assembleia Municipal, havia sido 

aprovada na reunião da Câmara Municipal, através de uma proposta apresentada pelo Partido 

Socialista. Por último, informou que o Partido Socialista não possui nenhum jornal e que o 

“Notícias de Odemira”, não pertencia a nenhuma força política.--------------------------------------

----------O senhor António Roberto considerou estranho o facto de ter saído um comunicado do 

Partido Socialista sobre a contribuição autárquica, no mesmo dia em que seria apresentada a 

sua proposta, na Assembleia Municipal. Revelou ainda que, apenas os membros eleitos pelo 

Partido Social Democrata se opuseram em relação ao aumento da taxa da contribuição 

autárquica e que inclusivamente o senhor Presidente da Câmara, no anterior mandato, quando 

era Vereador da Câmara Municipal, tinha votado favoravelmente esse aumento. Considerou 

também que, quando eles tinham aprovado esse aumento, tinham-no feito de boa fé, sem se 

aperceberem que iria originar o aumento de trinta por cento sobre a contribuição efectiva das 

pessoas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, considerou que apenas os membros eleitos pelo Partido Social Democrata 

tinham mantido uma atitude de coerência em relação à contribuição autárquica.-------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que a aplicação da taxa de uma 

por cento da Contribuição Autárquica já constava do plano eleitoral do Partido Socialista. 

Quanto ao aumento dos trinta por cento, referiu que a aprovação da taxa anterior tinha 

coincidido com a passagem das matrizes do rendimento colectável ao valor patrimonial, o que 

originou esse aumento. Uma vez que consideravam mais justo, propuseram a diminuição da 

taxa para um por cento.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação à elaboração do presente relatório de actividades, considerou que ele espelhava 
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melhor a correcção que a Assembleia Municipal tinha recomendado na última sessão ordinária. 

Por último, revelou que era intenção trazer à Assembleia Municipal uma relação exaustiva de 

todas as deliberações tomadas na Câmara Municipal, durante um determinado período.----------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que solicitou que o presente documento deveria ser 

entregue aos membros da Assembleia Municipal, mais cedo.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu que, considerava o 

presente relatório mais elucidativo das actividades da autarquia, ao contrário do anterior que era 

apenas um pró-forma. Por último, disse que este relatório não seria um documento óptimo, mas 

revelava preocupação em fazer algo diferente.----------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

-----O senhor António Roberto questionou ao senhor Presidente da Câmara, para quando estava 

prevista a regularização do abastecimento de água e a colocação de contadores, no Bairro dos 

Alagoachos. Informou ainda que, no topo norte dessa urbanização se estava a formar uma 

lixeira. Questionou também, para quando estava previsto o jardim em Vila Nova de Milfontes, 

bem como o arranjo do logradouro da Escola Primária. Em relação ao último, informou que 

tinha conhecimento que, estava a ser elaborado, há três anos, um projecto pelo arquitectos 

paisagistas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, alertou para o facto da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Vila 

Nova de Milfontes ter transbordado, por ter chovido apenas um dia. Informou ainda que as 

águas pluviais estavam ligadas à rede de esgotos, pelo que haveria um grande problema se 

chovesse muito;-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Jorge Parreira, membro eleito pelo Partido Social Democrata apresentou as 
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propostas que seguidamente se transcrevem na íntegra:-------------------------------------------------

------------------------------------------------PROPOSTA UM--------------------------------------------- 

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

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

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

----------A recolha do lixo precisa, segundo o parecer de alguns munícipes de ser melhorada:---- 

----- - ao nível da lavagem de contentores. Tais recipientes ao serem despejados conservam 

detritos que depois exalam cheiros incómodos.----------------------------------------------------------- 

----- - ao nível da separação de lixos. Aquisição de vidrões e papelões.------------------------------ 

----- - ao nível de recolha de lixos de volumes e matérias consistentes como, fogões, 

frigoríficos, bicicletas velhas, ferro etc., comunicar por edital o dia da semana ou mês em que 

se pode efectuar a recolha, evita-se assim o mau aspecto e o degradar do ambiente.--------------- 

------------------------------------Odemira, 28 de Dezembro de 1998------------------------------------- 

------------------------------------António Carlos S. Vilhena Roberto”-----------------------------------

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

-------------------------------------------PROPOSTA DOIS----------------------------------------------- 

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

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

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

----------As localidades de Colos e Sabóia, merecidamente, irão dentro de algum tempo 

beneficiar de escolas do 2º e 3º ciclos, eventos de suma importância. Porém, o investimento que 

nessas terras se concretizar só terá justificação futura se soubermos fixar e atrair para lá as 

populações. Se continuar o êxodo demográfico actual e a redução de natalidade, então, dentro 

de alguns anos verificaremos que o dinheiro dos impostos que todos despendemos terá sido em 

vão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------A esta Assembleia cabe, por direito legal e dever de funções, tomar uma posição 

inequívoca perante a legislação vigente e órgãos do poder central sobre assuntos de interesse 

para a autarquia (Decrt.Lei 100/84 de 29 de Março alínea g), propor a revisão do PROTALI, e 

deliberar sobre assuntos que visem a prossecução de interesse para a autarquia, alínea h).-------- 

----------Pelo exposto, solicitamos que a Assembleia considere a necessidade de criação de dois 

parques industriais, um em Colos e outro em Sabóia, e demonstre ao executivo da Câmara a 

premência em diligenciar junto do poder central para obtenção das autorizações convenientes e 

se proceder aos estudos necessários, bem como a compra dos terrenos para os objectivos 

definidos. A superfície por unidade deve ser pelo menos de quatro ou cinco hectares.------------- 

------------------------------------Odemira, 28 de Dezembro de 1998------------------------------------- 

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

---------------------------------------António Carlos S. Vilhena Roberto”-------------------------------- 

 -----O senhor José Geraldo informou que tinha recebido a comunicação da visita dos membros 

da Assembleia Municipal ao concelho, no dia dezoito do corrente mês, sendo o prazo de 

resposta até ao dia dezasseis. Face ao exposto, revelou que desconhecia se a citada visita se 

tinha realizado.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que a sua intenção quando tinha apresentado a proposta para a 

realização da referida visita, não era para ser feita desta forma, dado que assim ninguém 

participava. Considerou que a viagem devia ser devidamente planejada, comunicada com a 

devida antecedência aos membros da Assembleia Municipal e inclusivamente deveria ser 

acordado um itinerário;---------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Sérgio Martins solicitou que lhe fosse facultada a correspondência havida entre o 

Conselho Geral do Hospital Conde do Bracial e a Assembleia Municipal, bem como as 

respectivas actas. Solicitou também ao senhor Presidente da Câmara que fosse elaborado um 

relatório minucioso sobre o ponto da situação dos desalojados das intempéries de Novembro de 
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mil novecentos e noventa e sete, bem como das indemnizações atribuídas, tanto a particulares 

como na agricultura;------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor José da Silva considerou que a intenção da realização das sessões da Assembleia 

Municipal fora da sede do concelho, seria para proporcionar uma maior participação do 

público, porém a sala onde estava a decorrer a presente sessão não tinha essas condições. 

Referiu também que, o senhor Presidente da Câmara tinha dito que o Plano Director Municipal 

estaria aprovado no final do corrente ano, o que não tinha acontecido.-------------------------------

-----Questionou também ao senhor Presidente da Câmara se já estava elaborado o relatório final 

com o valor das despesas apresentadas por cada Junta de Freguesia, referentes à intempérie de 

Novembro de mil novecentos e noventa e sete.-----------------------------------------------------------

-----Perguntou ainda sobre a situação da zona clandestina das Brunheiras e Galeado.--------------

-----Por último, relembrou o problema do Ramal de Vale de Santiago referiu que os “homens 

do Partido Social Democrata, da Assembleia Municipal”, ainda não tinham conseguido 

convencer o senhor Presidente da Câmara Municipal de Ourique a resolver a questão. Ainda 

em relação a este assunto, referiu que apesar de não ser da responsabilidade de Câmara 

Municipal de Odemira, ela poderia reparar a estrada e apresentar a despesa à Câmara Municipal 

de Ourique;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor José Lopes cumprimentou todos os presentes e desejou um bom ano de mil 

novecentos e noventa e nove. Questionou ao senhor Presidente da Câmara Municipal, para 

quando estavam previstos os arruamentos do novo bairro, bem como de algumas ruas de 

Relíquias que se encontram bastante degradadas. Por último, perguntou se a Câmara Municipal 

estava disposta a colaborar na construção de um Centro de Dia em Relíquias;----------------------

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

que necessitava de alguns contentores do lixo para a sua freguesia;-----------------------------------

-----O senhor Raúl Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, 
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informou que era uma honra receber a Assembleia Municipal. Informou que gostaria de ser 

informado sobre a questão do Bairro dos Alagoachos. Quanto às Brunheiras e Galeado, revelou 

que via esse problema com uma certa apreensão e informou que recentemente tinha sido 

constituída uma Comissão de Moradores da zona.-------------------------------------------------------

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

visita ao concelho informou que não tinha respondido porque tinha recebido o ofício 

posteriormente. Quanto à intervenção do senhor José da Silva, nomeadamente no que se refere 

ao ramal de Vale de Santiago, considerou que os membros desta Assembleia Municipal não 

tinham competência para interferirem nos problemas dos outros concelhos. Considerou ainda, 

desnecessária a constante implicância com o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Ourique, por parte do senhor José da Silva e sugeriu-lhe que lhe escrevesse a comunicar o seu 

descontentamento em relação ao estado degradado do ramal.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que as questões ligadas à juventude 

eram extremamente importantes para um concelho envelhecido como o de Odemira. Face ao 

exposto, questionou ao senhor Presidente da Câmara, sobre as actividades desenvolvidas pelo 

Pelouro da Juventude e referiu que era necessário um maior acompanhamento nas áreas ligadas 

à droga, planeamento familiar, serviço militar obrigatório, acesso ao ensino superior, primeiro 

emprego, entre outras. Por último, considerou que tinham de trazer mais pessoas para o 

concelho de Odemira e tentar manter as que nasçam aqui, para que o concelho seja 

desenvolvido e com força de trabalho.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que informou que em São Teotónio, em algumas 

zonas havia falta de água, e bem assim que haviam algumas ruas danificadas. Questionou ainda 

ao senhor Presidente da Câmara sobre o saneamento básico do Campo Redondo, informando 

que haviam vários poços contaminados por causa das fossas existentes. Referiu também que na 

Baiona era muito importante que se fizessem arruamentos e saneamento básico, dado que 
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existiam lá muitas pessoas idosas que tinham dificuldades em ir buscar água.----------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que solicitou que apenas 

questionassem sobre assuntos de real interesse para o concelho e que não fossem passíveis de 

reunião com o senhor Presidente da Câmara.-------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio a senhora Dulce Raposo que considerou que 

essa questão dizia apenas respeito aos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia que tinham 

reuniões periódicas com o senhor Presidente da Câmara e não aos outros membros da 

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

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

de Freguesia de Colos, que em relação à intervenção da senhora Dulce Raposo sobre o Campo 

Redondo, referiu que ele tem vindo a fazer o possível junto do senhor Presidente da Câmara 

para ultrapassar o problema do saneamento básico e todas as pessoas residentes nessa 

localidade estavam a par da situação, pelo que não era necessário ela vir iludir os membros da 

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

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que 

haviam assuntos colocados pelos senhores Presidentes de Junta de Freguesia que poderiam ser 

discutidos directamente com o senhor Presidente da Câmara, nas reuniões periódicas, porém 

quando se tratava dos membros eleitos directos, era nas sessões da Assembleia Municipal o 

local ideal para o fazerem.-----------------------------------------------------------------------------------

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

que relativamente à intervenção da senhora Dulce Raposo, informou que todas as quartas-

feiras, de tarde, havia um elemento da Junta de Freguesia para receber as reclamações dos 

munícipes.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

concordava que o senhor Presidente da Assembleia quisesse normalizar as sessões, no entanto o 
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caso que tinha exposto nas propostas constava no Decreto-Lei número cem barra oitenta e 

quatro de vinte e nove de Março, nomeadamente nas alíneas c) do número um e g) do número 

dois do artigo trigésimo nono.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que concordava com o senhor Sérgio 

Martins, relativamente aos assuntos que deveriam ser debatidos neste ponto da Ordem de 

Trabalhos. Por último, questionou o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos, o 

porquê de um residente numa freguesia não poder trazer assuntos de outras freguesias. Referiu 

que eles representavam as pessoas que tinham votado neles, a nível concelhio.---------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, questionou ao senhor Presidente da 

Câmara em que situação se encontrava o Regulamento de Trânsito e os critérios aplicados na 

atribuição das Bolsas de Estudo.----------------------------------------------------------------------------

-----Em relação à visita ao concelho dos membros da Assembleia Municipal, informou que a 

mesma não se tinha realizado. Disse ainda que a sua preocupação era cumprir o que tinha sido 

aprovado na Assembleia Municipal, ou seja, organizar a visita até ao final do ano. Informou 

também os presentes que era muito difícil compatibilizar as disponibilidades de transporte por 

parte da Câmara Municipal. Por último, disse que tinha resolvido suspender a visita, com base 

em algumas sugestões dadas, nomeadamente que a mesma deveria ser organizada na sessão da 

Assembleia Municipal, na presença de todos.------------------------------------------------------------

-----Quanto à sala da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, revelou que concordava 

com o que o senhor José da Silva tinha dito, no entanto relembrou que esse problema existia em 

todo o lado do concelho, inclusivamente em Odemira.--------------------------------------------------

-----Por último, em relação à troca de correspondência entre a Assembleia Municipal e o 

Conselho Geral do Hospital Conde do Bracial, revelou que tinha havido dificuldades de 

comunicação. Informou que tinha sido inicialmente eleito como representante deste órgão no 

citado hospital, a senhora Maria Emídia Silva e posteriormente o senhor José Henrique Lopes. 
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Ambas as eleições foram atempadamente comunicadas ao senhor Presidente do Conselho Geral 

do Hospital Conde de Bracial, porém em Outubro enviaram  uma fotocópia da minuta da acta 

da reunião realizada no dia vinte e três de Junho, na qual vinha mencionada como representante 

da Assembleia Municipal, o senhor Pedro Souto. Face ao exposto, oficiámos o Conselho Geral 

a pedir explicações, tendo eles informado que tinha havido um lapso. Revelou ainda que a 

última reunião do referido Conselho tinha sido convocada para Dezembro, o senhor José Lopes 

esteve presente, no entanto eles tinham-se esquecido de avisar que tinha sido adiada.-------------

----------Às questões colocadas interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que 

informou que na próxima sessão da Assembleia Municipal estaria em condições de trazer um 

relatório pormenorizado com as despesas de cada Junta de Freguesia, com as intempéries, dado 

que haviam algumas facturas ainda na posse dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia. 

Quanto aos desalojados, informou que a Câmara Municipal apoiava tecnicamente a relação 

entre eles e o Instituto Nacional de Habitação.-----------------------------------------------------------

-----Quanto ao Plano Director Municipal, informou que apesar de não ter a aprovação formal, 

sabia que não havia qualquer problema. A Câmara Municipal tinha cumprido todos os prazos 

impostos, tinham sido solicitadas duas alterações, sendo uma a indicação da zona máxima da 

cheia na albufeira de Santa Clara e a outra que a zona perto da Eira da Pedra, em Vila Nova de 

Milfontes fosse considerada zona urbanizada e não zona urbana a consolidar.----------------------

-----Em relação à zona clandestina de Brunheiras e Galeado, revelou que nenhum governo 

aprovaria facilmente a reconversão desse terreno. Revelou que tinha reunido com a direcção da 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo. Nesse encontro tinha sido proposto a 

candidatura de um gabinete técnico local para tratar especificamente dos clandestinos das 

Brunheiras e Galeado.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao ramal de Vale de Santiago, informou que se tratava de uma situação difícil, 

porque a Câmara Municipal não podia gastar dinheiro numa obra fora do concelho, no entanto 
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se fosse para beneficiar a população do concelho de Odemira, suportaria cinquenta por cento 

das despesas. Disse também que a Câmara Municipal não poderia suportar a construção do 

Centro de Dia em Relíquias.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao pedido do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, referiu 

que, quantos mais contentores do lixo fossem colocados nas ruas, mais lixo se criaria, dado que 

a Câmara Municipal não tinha camiões suficientes para fazer a recolha. Informou também que, 

de momento, estavam a ser substituídos alguns contentores danificados, muitos por vandalismo. 

Por último, disse que a recolha do lixo, era um grande problema, não só por falta de camiões, 

mas também porque o circuito era muito grande.--------------------------------------------------------

-----Por último, em relação ao pelouro da juventude, revelou que têm feito o possível, porém o 

espaço era muito pequeno. Informou ainda que a Câmara Municipal tem vindo a dar 

preferência aos jovens quer a nível de estágios, quer a nível de cursos de formação. Informou 

também que estava previsto a construção do Centro de Juventude, no rés-do-chão do edifício 

José Maria de Andrade, a ser construído atrás do edifício das finanças. Por fim, disse que já 

tinha sido aprovado um novo Regulamento das Bolsas de Estudos que seria remetido à 

Assembleia Municipal para aprovação.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que relativamente à obra de construção do edifício 

José Maria de Andrade, perguntou ao senhor Presidente da Câmara sobre o critério utilizado na 

consulta das empresas para a construção do citado edifício, dado que nenhuma empresa do 

concelho tinha sido convidada. Considerou ainda que as empresas do concelho deveriam ser 

ajudadas, porque mais de noventa por cento da mão-de-obra era do concelho de Odemira. Disse 

também que a forma como estavam a proceder não estavam a contribuir para o 

desenvolvimento do concelho.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, a relação das empresas a 

convidar era elaborada pelo Departamento Técnico da Câmara Municipal. Disse também que as 
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empresas concelhias não eram detentoras de alvarás para poderem executar a referida obra. 

Referiu ainda que ela deveria ser executada num curto espaço de tempo e actualmente, as 

empresas em epígrafe estavam sobrecarregadas com trabalhos para a Câmara Municipal.--------

-----Disse também que, a questão dos contadores do Bairro dos Alagoachos, era muito 

complicada e que iram tentar resolver o problema.------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que haviam duas propostas 

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

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

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

“recolha de lixo”.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que na Associação de Municípios do 

Litoral Alentejano havia um projecto, para adquirir este tipo de serviço, pelo que questionou 

em que situação se encontrava.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a primeira fase do projecto 

não contemplava a recolha selectiva do lixo. Informou ainda que se tinha verificado um grande 

aumento do valor da obra, pois tinham descoberto que no local da escavação onde deveria estar 

uma camada de cinquenta centímetros de barro, para evitar a infiltração, estava areia.------------

-----Ainda sobre este assunto, disse que cada município iria receber um camião do lixo e um 

carro para lavagem dos contentores.------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que esta proposta era despropositada, 

porque era sobre algo que já estava a ser tratado.--------------------------------------------------------

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

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

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

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



-20- 
28-12-98 

 

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

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

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

“a criação de dois parques industriais no concelho de Odemira”.--------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que revelou que a criação de parques industriais 

poderia ser uma medida estruturante para uma zona urbana. Referiu que não entendia o porquê 

da proposta ser expressamente destinada a Colos e Sabóia.--------------------------------------------

-----Por último, disse que só após a discussão do enquadramento desta proposta no Plano 

Director Municipal, estaria em condições de a votar.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que esta questão tinha de se enquadrar no 

âmbito do Plano Director Municipal.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que concordou que a criação dos parques industriais 

deveriam de se enquadrar no âmbito do Plano Director Municipal, no entanto o actual estava 

antiquado e obsoleto. Referiu que faziam falta outros parques industriais no concelho, mas 

tinham que ir por partes.-------------------------------------------------------------------------------------

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

revelou que subscrevia inteiramente a presente proposta e considerou que Colos era um local 

propício para a criação desse parque, dado que se situava mais a norte do concelho de Odemira, 

junto ao IP1 e à estrada nacional trezentos e oitenta e nove. Por último, disse que tanto este 

investimento como a construção da escola seriam um grande passo para o desenvolvimento 

daquela freguesia, bem como das freguesias vizinhas.--------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, por opção não tinham sido 

definidos, à excepção de São Teotónio, outros pólos industriais, no Plano Director Municipal. 

Disse ainda que apenas constava a possibilidade de existirem parques industriais, mas não 

referiam onde.-------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que revelou-se 

surpreendido por a Câmara Municipal não ter ainda apresentado uma proposta mais concreta 

sobre este assunto, até porque existiam vários pedidos para instalação de parques  industriais.--- 

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

devidamente 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, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, treze abstenções dos 

membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro 

independente, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia.--------------------- 

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

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

-----Propôs ainda que o ponto número oito do período da Ordem do Dia, com o seguinte título: 

“Incumprimento dos prazos estipulados no Código do Procedimento Administrativo – Proposta 

da Câmara Municipal de Odemira”, fosse debatido e votado neste momento, dado que ele não 

poderia estar presente no período após o almoço e o assunto em causa, tinha sido motivado por 

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

----------Ponto cinco: INCUMPRIMENTO DOS PRAZOS ESTIPULADOS NO CÓDIGO DO 

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PROPOSTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

ODEMIRA:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“O Senhor Presidente da Câmara apresentou uma Proposta que foi subscrita pelos 

Senhores  Vereadores   eleitos  pelo   Partido   Socialista   e   que  seguidamente  se  

transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------Tendo em conta a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal de Odemira na última reunião daquele órgão no sentido de ser recomendado à 
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Câmara Municipal o cumprimento do disposto no Código de Procedimento Administrativo em 

matéria de prazos;---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Tendo em conta que se afirma que o Senhor Presidente conhece diversas situações 

onde o CPA é “liminarmente ignorado”;------------------------------------------------------------------

----------Tendo em conta que na discussão daquele ponto da Ordem de Trabalhos da 

Assembleia, foi afirmado que a  questão não se limita a esta Câmara Municipal, mas na 

generalidade à prática desta e das anteriores Câmaras Municipais.------------------------------------

----------Proponho que a Câmara Municipal apresente proposta à Assembleia Municipal  para 

que esta eleja uma Comissão para a fiscalização deste assunto, e que o mesmo se fôr caso disso 

seja comunicado à  IGAT  (Inspecção Geral da Administração do Território).----------------------

----------Mais proponho que a referida comissão analise os documentos ligados a processos de 

obras particulares e loteamentos e outros desde a entrada em vigor do  Código de Procedimento 

Administrativo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Odemira, 07 de Outubro  de 1998----------------------------------------------------------------

----------O Presidente da Câmara,---------------------------------------------------------------------------

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

----------A referida  Proposta foi aprovada, por unanimidade, devendo ser enviada à Assembleia 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que tinha requerimentos feitos 

nos termos do Código do Procedimento Administrativo, à Câmara Municipal, que não tinham 

sido respondidos. Revelou também que quando tinha apresentado a proposta de recomendação 

tinha-a feito, no sentido de alertar o Presidente da Câmara Municipal para ter cuidado com esse 

tipo de situações. Por último, considerou que o assunto não era tão grave, ao ponto de se criar 

uma comissão de análise.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que solicitou esclarecimentos sobre este assunto. 
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Referiu ainda que na presente proposta solicitavam à Assembleia Municipal a criação de uma 

comissão para fiscalizar o cumprimento ou não do Código do Procedimento Administrativo. 

Face ao exposto, questionou sobre a legalidade dessa comissão e a competência legal dos 

membros da Assembleia Municipal para o fazerem. Questionou ainda o que é que essa 

comissão iria fiscalizar e com que consequências. Por último, considerou que se houvesse essa 

necessidade que se chamasse o IGAT – Inspecção-Geral da Administração do Território.--------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que, quando esta proposta tinha sido 

apresentada, tinha sido apenas no sentido de alertar paro o facto de existirem assuntos que não 

tinham sido respondidos.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que a presente proposta tinha 

surgido após a Coligação Democrática Unitária ter apresentado na Câmara Municipal outra 

proposta a propor uma sindicância, a qual foi rejeitada. Disse ainda que a presente proposta era 

no sentido da Assembleia Municipal, se o entendesse, elegesse uma comissão de análise, ou se 

fosse necessário se comunicasse ao IGAT – Inspecção-Geral da Administração do Território.---

---------Interveio o senhor Sérgio Martins que relembrou o ditado “quem semeia ventos colhe 

tempestades”. Disse que este assunto tinha sido proposto pelo senhor Presidente da Assembleia 

numa sessão da Assembleia Municipal e quando foi apresentado na reunião de Câmara 

Municipal tinha criado alguma polémica. Por último, considerou que os membros da 

Assembleia Municipal não podiam criar a comissão de análise em causa, pelo que a única 

solução seria uma sindicância administrativa.------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria Emídia Silva que referiu que o Partido Socialista era contra a 

criação de uma comissão de inquérito, porque já tinha sido feita uma recomendação à Câmara 

Municipal no sentido de alertá-la para esta situação, e bem assim, porque a Assembleia 

Municipal não tinha condições para formar a citada comissão.----------------------------------------

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 
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eleito pela Coligação Democrática Unitária, que revelou que se sentiam ofendidos na Câmara 

Municipal, porque o senhor Presidente da Assembleia Municipal referia na proposta que 

existiam casos onde o Código do Procedimento Administrativo era “liminarmente” ignorado, e 

reafirmava nesta sessão essa questão.----------------------------------------------------------------------

------Por último, disse que a única solução seria solicitar a presença do IGAT – Inpecção Geral 

da Administração do Território, para esclarecer as dúvidas do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que informou que, possuía dois 

requerimentos dirigidos à Câmara Municipal de Odemira, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo, sem qualquer resposta. Considerou ainda que, não entendia o 

porquê de se sentirem tão ofendidos por causa de uma recomendação a solicitar que 

cumprissem os prazos, até porque não considerava o caso tão grave.---------------------------------

----------Interveio novamente o senhor António Roberto, que considerou que havia fundamento, 

no entanto não lhe parecia sério que se constituísse uma comissão de análise na Assembleia 

Municipal, porém referiu que, se fosse aprovado uma sindicância a mesma deveria analisar 

tudo desde que saiu o Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------

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

mesma sido rejeitada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos contra dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, treze votos contra dos membros eleitos pela Coligação 

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

um voto contra do membro independente, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

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

----------Atendendo ao avanço da hora, pelas treze horas e quinze minutos, interrompeu-se a 

sessão para dar lugar a período habitualmente reservado ao almoço.----------------------------------

----------Pelas quinze horas, depois de verificado o quorum, retomaram-se os trabalhos dando-
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se continuidade ao tratamento dos assuntos do Período da Ordem do Dia.--------------------------- 

----------Neste período da Ordem de Trabalhos registou-se a presença o senhor Filipe José 

Guerreiro Palma, Primeiro Secretário da Assembleia Municipal.--------------------------------------  

----------Dada a ausência do senhor Presidente da Assembleia neste período da Ordem de 

Trabalhos, o mesmo foi substituído pelo senhor Filipe Palma, Primeiro Secretário que presidiu 

a Mesa da Assembleia Municipal, como estabelece o número três do artigo trigésimo terceiro 

do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, conjugado com o 

disposto no número três do artigo décimo primeiro do Regimento dos membros da Assembleia 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, Substituto legal do senhor Presidente da 

Assembleia,  que propôs que se fizesse uma alteração à Ordem de Trabalhos, ou seja, que o 

ponto número sete “Orçamento e Plano de Actividades da Câmara Municipal de Odemira, para 

o ano de mil novecentos e noventa e nove” e o ponto número três “Criação das Freguesias da 

Boavista dos Pinheiros e Longueira/ Almograve”, passassem para primeiro e segundo pontos 

dos assuntos da Ordem do Dia. Os restantes pontos da Ordem do Dia seguiam-se pela ordem 

em que se encontravam.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou sobre o motivo para que 

houvesse mais uma alteração à Ordem de Trabalhos.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, Substituto legal do senhor Presidente da 

Assembleia, que informou que, em sessões com Ordens de Trabalho muito extensas, era normal 

que as pessoas no fim estivessem cansadas. Considerou também que o ponto mais importante 

desta Ordem de Trabalho, não tirando relevância  aos outros pontos, era o Orçamento e Plano 

de Actividades da Câmara Municipal, pelo que considerava que ele deveria estar em primeiro 

lugar no Período da Ordem do Dia.------------------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor José da Silva que revelou que concordava com a intervenção do 
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senhor Filipe Palma, pelo que votaria a favor desta proposta de alteração à Ordem de 

Trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Alberto Pedras que informou que os membros eleitos pelo Partido 

Socialista votavam a favor desta proposta de alteração.-------------------------------------------------

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

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

Partido Socialista, um voto a favor do membro independente, doze abstenções dos membros 

eleitos pela Coligação Democrata Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.---------------

----------Face ao exposto o período da Ordem do Dia ficou com o seguinte ordenamento:--------- 

----------------------------------------“PERÍODO DA ORDEM DO DIA:-------------------------------- 

----------1. Orçamento e Plano de Actividades da Câmara Municipal de Odemira, para o ano de 

mil novecentos e noventa e nove: apreciação e deliberação;-------------------------------------------- 

----------2. Criação das Freguesias de Boavista dos Pinheiros e de Longueira/ Almograve: 

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

----------3. Pedido de autorização para venda de lotes de terreno no Loteamento Industrial da 

Boavista dos Pinheiros – lote Nº 21 I, pertencente à “Mirasul – Materiais de Construção de 

Odemira, limitada” e lote nº 31 I pertencente a Teresa Maria de Almeida Silvestre Cardoso 

Alface: apreciação e aprovação;----------------------------------------------------------------------------

----------4. Patrono do Hospital Distrital de Santiago do Cacém: apreciação e deliberação;-------- 

----------5. Loteamento Municipal dos Alagoachos – Falta de pagamento das infraestruturas à 

Câmara Municipal de Odemira: apreciação e deliberação;----------------------------------------------

----------6. Ministério da Administração Interna – GEPI – Gabinete de Estudos e de 

Planeamento de Instalações – Protocolo para construção do novo quartel da Guarda Nacional 

Republicana – Destacamento de Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação;---------------
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----------7. Edifício da antiga farmácia, sito na Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque, em 

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

----------8. Constituição como associada  do Instituto de Estudo Superior do Litoral Alentejano 

(INESLA): apreciação e deliberação;----------------------------------------------------------------------

----------9. TIMS Portugal – Sociedade Internacional de Molinologia: apreciação e aprovação;--

----------10. Regulamento do Conselho Municipal de Segurança: apreciação e deliberação.------- 

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

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia, deu por encerrado este período da Ordem de Trabalhos.-------  

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

----------Ponto um: ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA O ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E 

NOVE:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------“PLANO DE ACTIVIDADES PARA O ANO DE 1999:- Procedeu-se à apreciação e 

análise do Plano de Actividades do ano de 1999, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

maioria, com 4 votos a  favor dos eleitos pelo Partido Socialista e 3 abstenções dos eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, aprovar o referido documento, que vai ficar arquivado no 

maço de documentos, respeitante à presente acta e bem assim, propor a sua apreciação e 

aprovação à Assembleia Municipal, conforme determina a alínea b), do nº.2, do artigo 39º., do 

Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, com a alteração que lhe foi dada pela Lei nº.18/91, de 

12 de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------ORÇAMENTO PARA O ANO DE 1999:-  Procedeu-se à apreciação e análise do 

orçamento para o ano de 1999, elaborado de harmonia com o Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de 

Julho, que apresentava uma receita igual à despesa na importância de  7.081.053 contos (SETE 

MILHÕES OITENTA E UM MIL E CINQUENTA E TRÊS CONTOS), que vai ficar 
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arquivado no maço de documentos, respeitante à presente acta.---------------------------------------

----------A Câmara Municipal depois de ter apreciado e discutido o referido orçamento 

deliberou, por maioria, com 4 votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e 3 abstenções 

dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar e propor à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal aquele orçamento, conforme determina a alínea b), do nº.2, do artigo 

39º., do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, com a alteração que lhe foi introduzida pela 

Lei nº.18/91, de 12 de Junho e o artigo 23º., do Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de Julho.-----------

----------Os Senhores Vereadores eleitos pela CDU-Coligação Democrática Unitária, 

apresentaram a Declaração de Voto, que  seguidamente se transcreve:------------------------------- 

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

----------Nós, eleitos da CDU, abstivemo-nos na votação do Plano de Actividades e Orçamento 

para o ano económico de 1999, pelas seguintes razões:-------------------------------------------------

----------1.- Não compreendemos que dos documentos mais importantes da nossa autarquia e 

relevantes para uma análise  completa e consciente do Plano de Actividades e Orçamento para 

o ano de 1999, só nos sejam entregues os elementos de trabalho preparatório no dia dois de 

Dezembro de 1998;-------------------------------------------------------------------------------------------

----------2.- É incompreensível que no dia 9 de Dezembro nos entreguem o Plano de 

Actividades e Orçamento (já como documentos acabados), com erros técnicos e um conjunto 

de verbas globais que não nos permitiam conhecer o desdobramento das mesmas;-----------------

----------3.- Só após a nossa insistência e provados os erros existentes é que no dia 9 de 

Dezembro nos foram entregues mapas com o desdobramento das verbas globais, facto que veio 

dar razão à CDU quanto aos erros cometidos;------------------------------------------------------------

----------4.- É lamentável que as propostas apresentadas pela CDU em 9 de Dezembro para 

fazerem parte do Plano de Actividades e Orçamento não tenham  tido inscrição directa nesses 

documentos, o que permitirá à maioria PS executá-las se quiser;--------------------------------------
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----------5.- É lamentável que, apesar de o termos solicitado e nos ter sido dito que o iriam fazer, 

não nos tivessem entregue antecipadamente o Plano de Actividades da  Educação, Cultura e 

Desporto, bem como o Plano de Actividades a desenvolver na área do Turismo.-------------------

---------------Odemira, 16 de Dezembro de 1998----------------------------------------------------------

---------------Os eleitos da CDU-----------------------------------------------------------------------------

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

---------------a)- José Joaquim Coutinho Correia  de Araújo Carvalho---------------------------------

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

----------Em sequência, seguidamente se transcreve a declaração de voto apresentada pelos 

Senhores Presidente e Vereadores eleitos pelo Partido Socialista:-------------------------------------

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

----------Odemira, 16/12/98----------------------------------------------------------------------------------

----------Pode parecer estranho que os eleitos do Partido Socialista façam uma Declaração de 

Voto, relativamente a um Orçamento e Plano de Actividades que acabam de votar 

favoravelmente. Mas, de facto justifica-se a atitude pela razão simples, de mais uma vez a 

CDU, não ter o menor pejo em deturpar a realidade e fazer de vítima num processo que 

conhece perfeitamente e em que a estratégia foi tentar, mais uma vez, atrasar o mais que 

pudesse.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Se depois de 21 anos na Câmara, em que não dividiu o poder com ninguém, fez o que 

quis e lhe apeteceu, não consegue entre o dia 2 de Dezembro e o dia 16 do mesmo mês 

compreender, dar opinião ou propor coisas, apenas revela a sua incapacidade e por aí podem os 

Odemirenses  perceber porque é Odemira um dos concelhos mais atrasados e  com 

necessidades do Sul do País.--------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não há erros de mapas, há opções contabilísticas e técnicas, mas  até nisso fomos 

correctos e aceitámos as propostas da CDU, bem como as poucas sugestões apresentadas já que 
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na sua grande maioria as “exigências” que traziam estavam contempladas.--------------------------

----------Isto revela, da nossa parte, a atenção com os serviços da Câmara, funcionários e 

técnicos acompanham os processos e nós próprios tentamos estar à altura das nossas 

responsabilidades.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Aliás, acompanhamos de muito perto a acção exemplar das Juntas de Freguesia, 

falamos amiúde com os seus presidentes e dividimos com eles sucessos e dificuldades.-----------

----------Compreendemos bastante bem o que se passa com a CDU na Câmara Municipal, e a 

sua enorme desorientação. É que não é fácil aceitar, depois de 21 anos, outra realidade e a 

maior das verdades é que ainda não se convenceram que os destinos das pessoas estão hoje 

mais abertos, mais risonhos e garantidos com o Partido Socialista.  É assim...----------------------

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

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

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

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

----------Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal.---------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que referiu que o caminho das Terrazinas que fazia 

ligação com Bicos, faltava asfaltar uma parte. Considerou que era uma obra extremamente 

importante e que traria benefícios à população do concelho de Odemira. Em relação a este 

assunto, questionou o porquê desta obra, que anteriormente se encontrava inscrita em 

orçamento já não constar. Por último, disse que havia uma grande celeridade na aprovação do 

empréstimo, porque haviam obras para se fazer, no entanto, elas ainda não tinham sido 

lançadas a concurso. Face ao exposto, questionou ao senhor Presidente em que situação se 

encontrava este assunto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, 

que referiu que a terceira fase de alcatroamento das ruas de Pereiras-Gare e a electrificação de 
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Vale Negro, não se encontravam, inscritas em orçamento. Por último, disse ao senhor 

Presidente da Câmara para não se esquecer do Caminho Municipal número mil cento e noventa 

e um.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Santiago, que questionou sobre o saneamento básico de Fornalhas Velhas, o qual não constava 

neste Plano de Actividades.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que o modo de discussão do presente 

assunto estava incorrecto, dado que o senhor Presidente da Câmara, deveria inicialmente fazer 

uma explicação dos documentos em causa e posteriormente os membros da Assembleia 

Municipal se pronunciariam sobre os mesmos. Considerou ainda que deste modo algumas 

dúvidas inicialmente existentes poderiam ficar logo esclarecidas.-------------------------------------

----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, que considerou que os documentos em apreciação tinham sido 

recebidos antecipadamente, pelo que tinham tido tempo de se terem inteirado deles, no entanto 

não discordava com a explicação inicial do senhor Presidente da Câmara.--------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou aos membros da Assembleia 

Municipal, o conteúdo da presente proposta, nomeadamente informou que o caminho da 

Terrazina estava incluído na rubrica “outros – Rede Viária e Sinalização”. Quanto à questão do 

empréstimo, disse que apenas no final de Novembro tinham assinado o contrato com a Caixa 

Geral de Depósitos, uma vez que tiveram de aguardar o visto do Tribunal de Contas.-------------

-----Disse ainda, quanto à metodologia de discussão dos presentes documentos, que não 

discordava com o que estava inicialmente a ser praticado, uma vez que tinham recebido 

juntamente com o Orçamento e Plano de Actividades, um documentos de “notas explicativas e 

alguns comentários” que resumia ambos os documentos.-----------------------------------------------

-----Seguidamente, explicou pormenorizadamente o Plano de Actividades, nomeadamente disse 
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que a nível de ensino pré-escolar estavam previstas obras nos jardins de Infância do 

Almograve, São Luís, Odemira, Brejão e Santa Clara-a-Velha e nas escolas primárias das 

Brunheiras, Cavaleiro, Colos e Castelão. Disse ainda que estava previsto a aquisição de dois 

veículos, de vinte e sete e nove lugares para o transporte das crianças.-------------------------------

-----Informou ainda que o edifício de Congressos de Odemira iria situar-se atrás da Igreja de 

Santa Maria, em Odemira, sendo o rés-do-chão destinado a apoio ao mercado para 

estacionamento temporizado.--------------------------------------------------------------------------------

-----Esclareceu também que o Museu Etnográfico não se sabia se era para avançar, informou 

que havia um projecto muito antigo do citado museu, que se localizava na Quinta da Estrela, 

em Odemira, juntamente com um Centro de Dia e um Jardim de Infância.--------------------------

-----Quanto à rubrica de “recuperação do património cultural”, disse que estava previsto o 

arranjo do pátio da igreja da Nossa Senhora da Piedade, em Odemira, que se encontra em terra 

batida.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda que estavam de momento a remodelar o projecto das piscinas municipais, 

dado que o mesmo contemplava apenas tanques de aprendizagem.-----------------------------------

-----A nível de desporto, referiu que estava prevista a compra de uma carrinha para apoio 

desportivo às escolas do concelho de Odemira, que seria feito por animadores desportivos.------

-----Quanto ao Hospital de Rectaguarda de Odemira, disse que tinha sido solicitado pela 

Segurança Social um levantamento para além do hospital, também do antigo Centro de Saúde e 

do lar de Terceira Idade.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação a este assunto interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que as verbas 

inscritas no Hospital de Rectaguarda eram muito pequenas face ao objectivo que se propunham. 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o estado é que iria avançar 

com a obra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às electrificações diversas no concelho, disse que se tratava das que estavam 
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incluídas no empréstimo, das quais constava a electrificação da “Portela de Vale Negro”.--------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que, em relação à Quinta Roça Matos, questionou ao 

senhor Presidente da Câmara se estava previsto a construção da ponte em frente ao cais, dado 

que, no início do corrente ano tinha apresentado uma proposta no sentido de se criar um parque 

de estacionamento no largo da feira.-----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que esclareceu que existia uma ponte no 

projecto, no entanto considerou que essa solução deveria ser estudada dado que a ponte não 

poderia ser muito pesada para se poder enquadrar no ordenamento paisagístico, mas 

suficientemente resistente para suportar as cheias.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que relativamente ao Arranjo Urbanístico de Vila 

Nova de Milfontes, relembrou a necessidade de construção de uma paragem para os autocarros  

e de uma praça de taxis, aspirações que se vêm arrastando há vários anos.--------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que a informação que tinha em 

relação à praça de taxis, era que na Assembleia de Freguesia não tinham chegado a qualquer 

acordo, sobre a sua localização.----------------------------------------------------------------------------- 

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

a Assembleia de Freguesia tinha recomendado que o presente local da praça de táxis poderia se 

manter provisoriamente, mas com outra configuração de estacionamento, para as pessoas 

poderem trabalhar em condições. Foram publicados editais dando conhecimento do facto, ao 

qual registou-se uma reclamação, subscrita por alguns moradores, a qual não tinha qualquer 

fundamento. Informou ainda que haviam duas propostas para locais definitivos para a praça de 

táxis, sendo um junto ao Clube Desportivo e outra junto ao mercado.-------------------------------- 

-----Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara Municipal que, informou os presentes 

que iriam criar um piquete de acompanhamento às estações de tratamento de águas residuais, 

que se deslocavam numa carrinha que a Câmara Municipal iria adquirir. Disse também que 
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iriam adquirir uma carrinha para o piquete de esgotos, serviço a ser desempenhado pelos 

Bombeiros Voluntários de Odemira, assim como o abastecimento de água às populações, ao 

abrigo do protocolo celebrado com essa associação.----------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda que a autarquia iria adquirir uma automóvel de representação, que não seria 

nenhum topo de gama, bem como, mais alguns veículos necessários ao bom funcionamento dos 

trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por fim, revelou que julgava cumprir uma boa parte deste Plano de Actividades no próximo 

ano, nomeadamente através dos financiamentos que a Câmara Municipal se tinha candidatado, 

das receitas próprias, da verba do Ministério da Agricultura, referente aos caminhos rurais, 

entre outros.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que agradeceu ao senhor Presidente da Câmara, pela 

explicação exaustiva que fez ao Plano de Actividades, no entanto revelou que não tinha ficado 

convencido. Disse ainda que, se os vinte e um anos da Coligação Democrática Unitária, como 

responsável pelos destinos do concelho de Odemira, não tinham convencido os membros 

eleitos pelo Partido Socialista, menos convencido tinha ficado ele por este ano de mandato. 

Disse também que concordava que às pessoas que trabalhavam lhes fossem proporcionadas 

condições para o fazerem, pelo que não tinha ficado admirado com a aquisição de novas 

viaturas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente à declaração de voto dos eleitos pelo Partido Socialista na Câmara 

Municipal, apresentada aquando da votação destes documentos, referiu que ela mencionava que 

a Coligação Democrática Unitária não tinha feito nada pelo concelho de Odemira, durante os 

vinte e um anos que tinham estado a presidir a Câmara Municipal. Porém, quando aprovaram o 

nome do Doutor Justino Abreu dos Santos, para o Complexo Desportivo de Odemira, referiam 

o contrário, dizendo que o faziam pelo trabalho desenvolvido por ele no concelho de Odemira.-

-----Por fim, revelou que iria abster-se na votação destes documentos.-------------------------------
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-----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que o Plano de Actividades era um 

documento político e estava um pouco genérico na descrição das actividades e nas acções 

estratégicas para o concelho. Considerou ainda que, as explicações prestadas pelo senhor 

Presidente da Câmara, deveriam constar nesse documento, porque ele deveria ser lido por 

qualquer munícipe que deveria ficar informado sobre o seu conteúdo.-------------------------------

-----Relativamente às receitas correntes, referiu que cerca de oitenta por cento dependiam da 

administração central, sendo as receitas próprias insignificantes.--------------------------------------

-----Quanto ao Ordenamento do Território, referiu que em Vila Nova de Milfontes, previa-se 

investimentos no reordenamento da entrada de Vila Nova de Milfontes, no entanto considerou 

que haviam problemas mais importantes, nomeadamente no que diz respeito às acessibilidades 

à vila ou a uma central de transportes de autocarros e táxis.--------------------------------------------

-----Relativamente ao capítulo “Investimentos em infraestruturas e equipamentos” que consta 

das Notas Explicativas do Plano de Actividades e Orçamento, referiu que as verbas referentes 

às piscinas municipais, infraestruturas da Quinta do Gato, Electrificações Rurais III e Pista de 

Atletismo de Odemira, estavam condicionadas à aprovação das candidaturas.----------------------

-----Quanto ao abastecimento de água a Vila Nova de Milfontes, referiu que se encontravam no 

final do sistema de abastecimento dependente da Barragem de Santa Clara-a-Velha, e em certos 

momentos a água apresentava turvações. Considerou também que o sistema de filtração não era 

o mais aconselhável para consumo humano. Ainda sobre este assunto, informou que 

posteriormente traria um documento para conhecimento dos membros da Assembleia 

Municipal. Por último, considerou que um Plano de Actividades desta natureza, com um 

volume de investimentos elevadíssimo, fazia pouca referência ao plano estratégico. Disse 

também que não diferia muito do anterior, porque nele estavam contidas muitas obras que não 

se tinham conseguido fazer no ano anterior.--------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que o orçamento, em certas questões, 
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era muito semelhante ao ano anterior. Considerou que o concelho estava muito atrasado. Disse 

também que a Câmara Municipal ia fazer uma base de dados das obras que iria fazer, no 

entanto considerou que deveria fazer uma sobre aquelas que fazem falta ao concelho.------------

-----Referiu que o presente documento destinava-se aos três próximos anos e não ao próximo, 

devido às questões de financiamentos. Questionou ainda sobre o local definitivo do Centro de 

Dia de Odemira. Relembrou a questão dos jovens no concelho de Odemira, nomeadamente no 

que se refere ao problema na aquisição da habitação.---------------------------------------------------

-----Por último, sugeriu que a Câmara Municipal deveria adquirir um autocarro de cinquenta 

lugares, destinado ao transporte de jovens, associações culturais e desportivas. Disse ainda que 

a maioria das estações de tratamento de águas residuais estavam a funcionar mal.-----------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que questionou ao senhor Presidente da Câmara, onde 

estava inscrito o empréstimo.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio  o senhor Presidente da Câmara que informou que estava desagregado por 

diversas rubricas e nas receitas de capital, no passivo financeiro – empréstimo a médio e longo 

prazo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Amâncio Piedade, que fez a seguinte intervenção:---------------------- 

-------------------------------------------------INTERVENÇÃO-------------------------------------------- 

----------“Senhor Presidente da Assembleia Municipal;------------------------------------------------- 

----------Senhor Presidente da Câmara Municipal;------------------------------------------------------- 

----------Senhoras e Senhores membros desta Assembleia.---------------------------------------------- 

----------Passado quase um ano de mandato em que o Partido Socialista está a governar esta 

casa, quero aqui perante esta Assembleia dar uma palavra de reconhecimento pelo magnifico 

trabalho que o senhor Presidente da Câmara e seus Vereadores souberam desenvolver. Sei que 

não foi tarefa fácil, primeiro porque tivemos todos os problemas das intempéries, segundo 
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temos uma oposição que não consegue aceitar que em democracia as eleições perdem-se e 

ganham-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Compreendo perfeitamente o nervosismo desta gente, uma vez que eles próprios têm que 

reconhecer que o Partido Socialista fez mais neste primeiro ano de mandato que a C.D.U. fez 

nestes últimos 4 anos. Daí estes senhores terem feito sair um jornal onde se diz as maiores 

barbaridades de todos os tempos, isto é mentiras, demagogia, são afinal palavras que não têm 

classificação de espécie alguma, aliás quase que me atrevia ou atrevo-me mesmo, a perguntar 

aos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia eleitos pela C.D.U., se subscrevem esse 

jornal?. Eu referimo-me aos senhores Presidentes das Juntas porque são afinal estes senhores 

que mais directamente têm trabalhado com o senhor Presidente da Câmara, e que nesta 

Assembleia lhe têm dado o seu apoio, quanto aos outros senhores membros desta Assembleia 

eleitos pela C.D.U., não compreendo como é que não conseguiram durante tantos anos que 

tiveram os destinos desta casa na vossa mão, pôr em prática tão boas ideias que aqui têm 

mostrado terem.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao Orçamento e Plano de Actividades, pela primeira vez temos um Plano de 

Actividades que engloba todas as freguesias deste concelho, sem fazer distinção de cores 

partidárias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Obviamente têm todo o meu apoio.-------------------------------------------------------------- 

----------Obrigado senhor Presidente.”--------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que considerou que a Câmara Municipal estava 

a atravessar um bom momento a nível financeiro. Considerou ainda que a questão da habitação 

social vinha muito pouco mencionada no Plano de Actividades, ao contrário da aquisição de 

veículos. Relembrou que na altura em que a Coligação Democrática Unitária, presidia a 

Câmara Municipal de Odemira, a simples aquisição de ar condicionado para o veículo do 

senhor Presidente da Câmara, tinha originado um grande problema.----------------------------------
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-----Por último, questionou para quando estava previsto o início das obras da rede de esgotos da 

Fataca e Malavado. Considerou ainda que não concordava com a substituição dos serviços 

municipais pelos Bombeiros Voluntários.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do senhor Presidente da 

Câmara, que considerou que estes documentos reflectiam uma mudança clara na filosofia, 

contrariamente ao que tinha sido dito, que ele era  semelhante ao anterior. Considerou ainda 

que era um documento ambicioso e criativo, pois sabiam como, quando e onde ir buscar 

dinheiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que era a primeira vez que a palavra “solidariedade” existia, dado que 

haviam distribuições equitativas ou de acordo com as necessidades de cada freguesia, não 

olhando a cor política que dominava a Junta de Freguesia, mas sim as necessidades básicas das 

populações.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerou também que os documentos reflectiam um plano estratégico, porque em 

necessidades básicas das populações estava orçamentado cerca de três milhões de contos e 

lamentou que tantos anos após o “Vinte e Cinco de Abril”, ainda estivessem a resolver esse tipo 

de problemas.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, congratulou a forma transparente e solidária, existente entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia.------------------------------------------------------------------------

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

que questionou sobre o que a Coligação Democrática Unitária tinha feito pela sua freguesia 

durante os anos que estiveram à frente da Câmara Municipal de Odemira. Referiu que haviam 

quilómetros de estradas e caminhos por reparar, redes de esgotos por fazer, escolas por 

recuperar, entre outros problemas. Face ao exposto, não deveriam exigir que o Partido 

Socialista num ano de mandato, fizesse tudo, porém já havia muita coisa “alinhavada”.----------

----------Interveio o senhor José da Silva que informou os presentes que o jornal da Coligação 
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Democrática Unitária era elaborado por um grupo de elementos dessa coligação, pelo que se 

tratava de um jornal político e não regional e nele expunham a sua posição e não mentiras.------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente à intervenção do senhor 

José da Silva, referiu que ele assumia a responsabilidade do que vinha escrito no jornal da 

Coligação Democrática Unitária e depois criticavam o Partido Socialista pelas declarações de 

voto que faziam.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que tinham dito que o Partido Socialista não conseguia executar todas as 

obras, no entanto nos orçamentos anteriores apresentavam verbas de quatro a seis milhões de 

contos, quando a conta de execução orçamental era apenas de dois milhões de contos. Em Abril 

do próximo ano, quando fossem aprovar a conta de gerência sobre o orçamento do presente ano 

logo verificavam quem realizou mais.---------------------------------------------------------------------

-----Disse também que a Câmara Municipal poderia ter uma boa situação financeira, mas era 

porque ele andava em reuniões tentando encontrar verbas e pelo facto era criticado por não 

estar presente na Câmara Municipal a atender os munícipes. Disse também que havia uma 

excelente relação entre os senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal.-

-----Referiu também que existiam jornais políticos, mas nunca tinha sido produzido um 

documento como o que a Coligação Democrática Unitária, tinha feito.------------------------------

-----Por último, disse que tinham contratado uma empresa para verificar o funcionamento das 

estações de tratamento de águas residuais e nenhuma estava a funcionar decentemente. 

Relembrou ainda os presentes que o Partido Socialista apenas tinha cumprido um mandato, 

faltando ainda três, pelo que não deveriam exigir tudo num ano.--------------------------------------

-----Relativamente à habitação social, questionou em que terrenos poderiam faze-la, dado que 

durante vários anos tinham vendido muitos lotes, mas não tinham adquirido terrenos, pelo facto 

estava previsto no orçamento uma verba para esse efeito.----------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação destas propostas, tendo-se 
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obtido os seguintes resultados:------------------------------------------------------------------------------

-----A) ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA O ANO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: Foi aprovado por maioria, correspondendo a 

dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto a favor do 

membro independente, doze abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando 

estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.----------------------------------------------- 

-----B) PLANO DE ACTIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA O 

ANO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: Foi aprovado por maioria, 

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

a favor do membro independente, doze abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.-------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social Democrata, que 

apresentou a seguinte Declaração de Voto:---------------------------------------------------------------

----------“Os membros eleitos pelo PSD à Assembleia Municipal de Odemira, abstêm-se na 

votação destes documentos, porque entendem, que o grande momento de avaliação, será a 

apresentação da conta de gerência sobre eles respeitantes.----------------------------------------------

-----Reconhecem uma certa melhoria no tocante a uma política de desenvolvimento, mas 

consideram que a mesma não é de molde a levar a uma votação favorável.-------------------------- 

----------Vila Nova de Milfontes, 28/12/98----------------------------------------------------------------

----------Os membros eleitos pelo PSD---------------------------------------------------------------------

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

----------Jorge Martins Parreira”.---------------------------------------------------------------------------- 

----------Intreveio o senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação Democrática 
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Unitária, que apresentou a Declaração de Voto que seguidamente se transcreve na íntegra:------

----------“Os eleitos da CDU abstêm-se no Plano de Actividades e Orçamento 1999 da Câmara 

Municipal de Odemira por:----------------------------------------------------------------------------------

-----1. Existência de um conjunto de verbas inscritas em Plano e Orçamento agregadas não 

permitindo fazer uma análise criteriosa e consciente do destino das verbas.-------------------------

-----2. Mais uma vez se verifica que a CDU tinha razão de que o empréstimo considerado 

urgente não o era porque pela análise destes documentos as obras para que o mesmo foi 

contraído foram desdobradas para os anos de 1999 e 2000.--------------------------------------------

-----3. Não se compreende no contexto de reforço da descentralização reclamada pelas 

autarquias locais (freguesias) a transferência de verbas equivalentes a 5% das receitas (antigo 

FEF) diminuam quando a autarquia recebe cerca de mais ou menos 300.000 contos 

relativamente a 1998.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----4. Não se compreende que não sejam apresentados os planos de actividades referentes à 

Educação, Cultura, Desporto, Tempos Livres e Turismo.-----------------------------------------------

----------Os eleitos pela CDU”------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não se registando mais intervenções, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado este período da Ordem de Trabalhos.--------

----------Ponto dois: CRIAÇÃO DAS FREGUESIAS DA BOAVISTA DOS PINHEIROS E 

DE LONGUEIRA E ALMOGRAVE: Foi presente um ofício do Grupo Parlamentar do Partido 

Socialista, solicitando o parecer deste órgão relativamente à criação das Freguesias de Boavista 

dos Pinheiros e Longueira e Almograve.------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do senhor Presidente da 

Assembleia, que solicitou que este assunto fosse aprovado por unanimidade e aclamação.-------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que falou novamente na questão da população 

dos Camachos, referindo que não sabia até que ponto as pessoas estavam interessadas em  
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ficarem integradas na freguesia da Boavista dos Pinheiros e deixarem a de S. Teotónio.----------

----------Interveio o senhor António Guerreiro que informou que fazia parte da Comissão 

Promotora para a criação da freguesia da Boavista dos Pinheiros e quando foram falar com o 

então Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, sobre a situação dos Camachos, a 

resposta não tinha sido muito agradável. Disse também que população os Camachos, no 

momento estava esclarecida.--------------------------------------------------------------------------------

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

foi devidamente aprovada por unanimidade e aclamação, correspondendo a dezassete 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 e um 

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

----------Ponto três: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A VENDA DE LOTES DE 

TERRENO NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – LOTE 

Nº 21 I, PERTENCENTE À “MIRASUL – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ODEMIRA, 

LIMITADA” E LOTE Nº 31 I PERTENCENTE A TERESA MARIA DE ALMEIDA 

SILVESTRE CARDOSO ALFACE: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da ordem de 

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

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

----------“LOTEAMENTO INDUSTRIAL DA BOAVISTA DOS PINHEIROS – LOTE Nº.21 

I, PERTENCENTE A “MIRASUL-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE ODEMIRA, 

LIMITADA” E LOTE Nº.31 I  PERTENCENTE A TERESA MARIA DE ALMEIDA 

SILVESTRE CARDOSO ALFACE:- Foram presentes os processos respeitantes aos pedidos de 

autorização para venda dos lotes mencionados em epígrafe, cujos processos foram presentes à 

reunião da Câmara Municipal realizada em 98/09/02 e em que  foi deliberado a intenção de 
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indeferir a pretensão dos requerentes.---------------------------------------------------------------------- 

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manter a sua 

deliberação anterior, devendo o assunto ser enviado para análise da Assembleia Municipal, a 

fim de que tome  posição.”---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que o assunto era complexo e revelou 

que concordava com a deliberação da Câmara Municipal. Disse também que não se tratava das 

pessoas em causa, porém não concordava que na informação da Consultora Jurídica referisse a 

rigidez do regulamento e as dificuldades financeiras do requerente.----------------------------------

-----Por último, considerou que se deveria solicitar o parecer de um consultor jurídico da 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo, para se pronunciar sobre esta proposta.-------

----------Interveio a senhora Maria Emídia Silva, que fez a seguinte intervenção:-------------------

----------“A posição do Partido Socialista é de recomendar à Câmara Municipal uma alteração 

ao regulamento para que ao nível das escrituras todo o clausulado regulamentar, 

designadamente os ónus de venda conste das mesmas em casos futuros, já que nos presentes 

casos parece não haver muito a fazer. Recomenda-se também que se estude juridicamente, se 

existe outra saída, por exemplo inversa ou seja, o regulamento a ajustar-se, no caso específico 

da Boavista dos Pinheiros, ao que foi escriturado ou seja permitir no clausulado a venda dos 

lotes.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relembrou que anteriormente existiam 

duas situações iguais à presente, com parecer desfavorável da Câmara Municipal e a 

Assembleia Municipal tinha aprovado. Questionou ainda, como seria possível à Assembleia 

Municipal aprovar algo que ia contra o regulamento que ela própria tinha aprovado.--------------

----------Referiu ainda que, no regulamento constava o ónus de reversão do lote para a 

autarquia, porém nas clausulas das escrituras, não constava nada disso, pelo que o requerente 

poderia vendê-lo a quem quisesse.-------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio, novamente, o senhor José da Silva que considerou que, não deveriam estar 

dependentes de casos anteriores, referindo que se anteriormente se tinham cometido 

irregularidades, não significava que o continuassem a fazer. Disse ainda que concordava com a 

alteração definitiva do regulamento.-----------------------------------------------------------------------

----------Por último, informou que a sua posição era manter a deliberação da Câmara Municipal. 

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que questionou se o terreno tinha sido cedido em 

direito de superfície, pois se assim fosse vendiam apenas o edifício, mantendo o terreno.---------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que o lote tinha sido adquirido em 

propriedade plena.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

aprovada por maioria, correspondendo a quinze 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, onze votos contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista e uma 

abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática unitária, quando estavam presentes 

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

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que tinha votado em consciência, dado que 

tinha votado de acordo com a deliberação da Câmara Municipal e com o regulamento 

Municipal. Considerou também que não se devia arrastar mais este tipo de situações.-------------

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, que informou que tinham consultado um 

especialista em direito administrativo que referiu que o assunto poderia ficar como estava ou 

então ser tudo anulado.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos.----------
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----------Ponto quatro: PATRONO DO HOSPITAL DISTRITAL DE SANTIAGO DO 

CACÉM: Foi presente o ofício número setecentos e oitenta e um, datado de vinte e dois de 

Outubro do corrente ano, enviado a este órgão pelo Presidente do Conselho Geral do Hospital 

Conde do Bracial, solicitando o nome de uma personalidade para patrono do futuro Hospital 

Distrital de Santiago do Cacém.----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Henrique Lopes, membro eleito pelo Partido Socialista, que 

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

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

----------Presidente da Assembleia Municipal do Concelho de Odemira------------------------------

----------Proposta----------------------------------------------------------------------------------------------

----------O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, propõe-se a escolher, para patrono do 

Hospital Distrital de Santiago do Cacem, o senhor Profº Drº Reinaldo dos Santos.-----------------

-----Razões pelas quais nos leva a escolher, tão ilustre figura da nossa medicina portuguesa:-----

-----Era um homem que nos deixou um vasto trabalho sobre a cirurgia vascular. Foi tão só um 

dos pioneiros da Arteriografias em Portugal. Assim como, através dessas técnicas conseguiu 

salvar a muitos pacientes, aos quais foram feitos tão minuciosos e escrupulosos actos cirúrgicos 

aos quais ao ponto de salvar muitos dos doentes à sujeição de serem sujeitos a amputações dos 

membros superiores ou inferiores com sintomas tais como: flebites e trompo flebites das artéria 

onde já não se fazia circulação normal do fluxo sanguíneo.--------------------------------------------

-----Por este motivo, acho muito importante que esta Assembleia e a título póstumo possa 

homenagear este ilustre médico, do qual até agora ainda não foi dado o nome dele a um 

qualquer hospício em Portugal, apenas em sua memória foi dado o nome de Instituto Profº Dr. 

Reinaldo dos Santos, este integrado no serviço de cirurgia  vascular  do Hospital de Santa 

Maria.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Entende o Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter chegado a hora de homenagear tão 
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ilustre Português e a título póstumo propondo o seu nome para patrono do Hospital Distrital de 

Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Com as nossas saudações Socialistas,-----------------------------------------------------------------

----------Nota: Em tempo oportuno far-se-ão chegar dados biográficos e provas da sua obra ao 

Conselho  Geral do Hospital Conde do Bracial de Santiago do cacém”.------------------------------ 

----------Interveio o senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, que propôs o nome do Doutor Evaristo Sousa Gago, para patrono do Hospital Distrital 

de Santiago do Cacém. Informou ainda que este senhor durante vários anos, prestou cuidados 

médicos à população do Litoral Alentejano de uma forma benemérita, pois não cobrava nada 

pelas consultas e dependia apenas das dádivas dos doentes. Informou ainda que residiu em 

Grândola e durante toda a vida trabalhou em clinica geral, transportando ele próprio os doentes 

para os hospitais quando precisavam de cuidados mais intensivos.------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social Democrata, que 

informou os presentes que não tinham nenhum nomeado, no entanto concordavam com o nome 

do doutor Evaristo Sousa Gago, porque “era um homem da terra, um benfeitor, um coração de 

pessoa”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Henrique Lopes que informou, que retirava a sua proposta, em 

função da proposta apresentada pela Coligação Democrática Unitária, acto que foi aclamado 

por todos os presentes.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Face ao exposto, foi aprovado por unanimidade, e aclamação o nome do Doutor 

Evaristo Sousa Gago para patrono do futuro Hospital Distrital de Santiago do Cacém.------------

----------Ponto cinco: LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS ALAGOACHOS – FALTA DE 

PAGAMENTO DAS INFRAESTRUTURAS À CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA: Ao 

dar-se início ao tratamento deste assunto interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou 

a razão da apresentação da presente proposta:------------------------------------------------------------ 
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----------“LOTEAMENTO MUNICIPAL DOS ALAGOACHOS - FALTA DE PAGAMENTO 

DAS INFRAESTRUTURAS À CÂMARA MUNICIPAL:- Foi presente uma Informação dos 

Serviços de Património/Notariado desta  Câmara Municipal onde consta que se encontram por 

pagar as infraestruturas referentes aos seguintes lotes:--------------------------------------------------

-----Lote nº.36 pertencente a António José Raposo;------------------------------------------------------

-----Lote nº.55 pertencente a Jorge Spencer;--------------------------------------------------------------

-----Lote nº.100 pertencente a Norberto Joaquim Soares;-----------------------------------------------

-----Lote nº.104 pertencente a Isabel Maria Castanheira S. Brás Cruz.--------------------------------

----------Os pagamentos em falta, perfazem um total de 3.656.937$00 (TRÊS MILHÕES 

SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRINTA E SETE 

ESCUDOS).---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto e tendo em atenção a informação prestada pela Consultora 

Jurídica desta Autarquia, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou propor à 

Assembleia Municipal o prazo de 60 dias para que seja efectuado o pagamento.”------------------ 

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

proposta, pois não concordava que este assunto se arrastasse há tantos anos e ainda não 

tivessem tido meios financeiros para efectuarem o pagamento. Por último, considerou que as 

pessoas em causas estavam a ser beneficiadas em relação às que já tinham efectuado o 

pagamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Milfontes, que informou que concordava com a intervenção do senhor António Roberto. Por 

último, questionou ao senhor Presidente da Câmara o que iria suceder, se findo este prazo eles 

não pagassem.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que findo o prazo iria accionar 

o processo jurídico.-------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do senhor Presidente da 

Câmara, que propôs que fosse votado este prazo na condição de não ser mais prorrogável.-------

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

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

Partido Socialista, treze 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 Social Democrata, 

quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia.--------------------------------------

----------Ponto seis: MINISTÉRIO DA ADMINSTRAÇÃO INTERNA – GEPI – GABINETE 

DE ESTUDOS E DE PLANEAMENTO DE INSTALAÇÕES – PROTOCOLO PARA 

CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL DA GUARDO NACIONAL REPÚBLICANA – 

DESTACAMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES: Ao dar-se início ao tratamento do 

presente assunto, intervenção o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da 

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

----------“MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA – GEPI-GABINETE DE 

ESTUDOS E DE PLANEAMENTO DE INSTALAÇÕES – PROTOCOLO PARA 

CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL DA GNR DE VILA NOVA DE MILFONTES:- Foi 

presente uma minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e o Ministério da 

Administração Interna, para a construção de um novo Quartel da Guarda Nacional Republicana 

em Vila Nova de Milfontes.---------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

minuta proposta  devendo, no entanto, o Ministério da Administração Interna/GEPI diligenciar, 

junto do Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, do 

destaque do terreno, tendo em conta o PROTALI.-------------------------------------------------------

----------Mais deliberou  enviar o processo à Assembleia Municipal para apreciação e obtenção 
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de autorização para efectuar a referida doação”.---------------------------------------------------------- 

----------“MINISTÉRIO   DA   ADMINISTRAÇÃO  INTERNA – GEPI-GABINETE DE 

ESTUDOS E DE PLANEAMENTO DE INSTALAÇÕES – PROTOCOLO PARA 

CONSTRUÇÃO DO NOVO QUARTEL DA GNR DE VILA NOVA DE MILFONTES - 

RECTIFICAÇÃO:- Por se ter verificado um lapso no texto da deliberação tomada na reunião 

de Câmara de 98/11/04, na página 11 da Acta nº.41, novamente se publica, correctamente, 

aquela deliberação:--------------------------------------------------------------------------------------------

----------MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA – GEPI-GABINETE DE 

ESTUDOS E DE PLANEAMENTO DE INSTALAÇÕES – PROTOCOLO PARA 

CONSTRUÇÃO  DE INSTALAÇÕES DA GNR DE VILA NOVA DE MILFONTES:- Foi 

presente uma minuta do protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e o Ministério da 

Administração Interna, para a construção de instalações da Guarda  Nacional Republicana, em 

Vila Nova de Milfontes.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

minuta proposta devendo, no entanto, o Ministério da Administração Interna/GEPI diligenciar, 

junto do Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, do 

destaque do terreno, tendo em conta o PROTALI.-------------------------------------------------------

----------Mais deliberou enviar o processo à Assembleia Municipal para apreciação e obtenção 

de autorização para efectuar a referida doação”.---------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor José Geraldo que informou que a Câmara Municipal tinha um 

terreno de sete hectares e ia doar uma parte, mas não se sabia qual a sua área.----------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relembrou os problemas existentes no 

patrulhamento da zona à beira do mar e na serra. Disse também que, se tratava apenas de 

remodelar um velho monte, para abrigar a esquadra a cavalo da Guarda Nacional Republicana.-

-----Por último, informou que a Câmara Municipal aprovou o destaque, no entanto alertou o 
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senhor Ministro da Administração Interna para o facto do Protali não permitir destaques.--------

----------Interveio o senhor António Roberto que alertou para o enquadramento desta proposta 

naquela zona, nomeadamente no Malhão. Referiu ainda que se fosse apenas para os cavalos não 

havia problema, no entanto ninguém garantia que eles fossem para lá de automóvel.--------------

-----Por último, referiu que não acreditava no patrulhamento daquela zona e solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara que diligenciasse no sentido de serem colocados mais guardas na rua. 

Referiu também que, para o Estado não havia Protali.---------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que não compreendia o que se passava com 

esta proposta, uma vez que no jornal “Notícias de Odemira” e na Ordem de Trabalhos desta 

sessão, vinha mencionado a construção de um novo quartel e agora tratava-se de instalações 

para a cavalaria da Brigada da Guarda Nacional Republicana de Vila Nova de Milfontes. Por 

último, relembrou que quando o posto da Guarda Nacional Republicana do Almograve, foi 

desactivado, a Câmara Municipal de Odemira tinha tentado adquiri-lo, porém o Ministério da 

Administração Interna não quis cedê-lo.-------------------------------------------------------------------

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

da Junta de Freguesia de Salvador, que informou que a Câmara Municipal tinha encetado 

contactos para adquirir o edifício onde estava instalado o posto da Guarda Nacional 

Republicana, no Almograve, porém o pedido tinha sido feito fora do prazo.------------------------

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

aprovada por maioria, correspondendo a dezassete 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, dois votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e quatro 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 
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presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal.---------------------------------------------

----------Ponto sete: EDIDÍCIO DA ANTIGA FARMÁCIA, SITO NA RUA CAPITÃO 

MOUZINHO DE ALBUQUERQUE, EM ODEMIRA: 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 íntegra:---------------------------------------------------- 

----------“EDIFÍCIO DA ANTIGA FARMÁCIA, SITO NA  RUA CAPITÃO MOUZINHO DE 

ALBUQUERQUE , EM ODEMIRA:- Foi presente uma carta endereçada a esta Câmara 

Municipal por António Manuel Samora, em que informa, relativamente à contra-proposta 

efectuada pela Câmara Municipal, que não aceita o valor de 15.000.000$00 (QUINZE 

MILHÕES DE ESCUDOS), por não a considerar minimamente justa apresentando, no entanto, 

uma proposta final  no valor de 32.000.000$00 (TRINTA E DOIS MILHÕES DE 

ESCUDOS).---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por maioria com quatro votos a 

favor dos eleitos pelo Partido Socialista e três abstenções dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, que consideram o preço muito alto e a existência de outras alternativas, 

aceitar o preço proposto devendo, no entanto, o processo ser presente à Assembleia Municipal 

para autorização.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mais  deliberou dar plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para ajustar a 

forma de pagamento que melhor acautele o interesse do Município”.--------------------------------- 

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

mesma sido aprovada por maioria, correspondendo a dezassete votos a favor dos membros 

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

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

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

Democrática Unitária e dez abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 
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Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.--------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, que apresentou a Declaração de Voto que seguidamente se transcreve na íntegra:------

----------“Os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal resolvem abster-se relativamente à 

proposta de aquisição do edifício da antiga farmácia, embora reconhecendo a necessidade de 

expansão dos serviços da Câmara Municipal em especial para o edifício contíguo ao da sede 

dos Paços do Concelho, mas discordamos do preço em causa pelo seu elevado valor se se tomar 

em atenção ao preço praticado noutras e recentes transações de edifício urbanos, na vila de 

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

-----Os eleitos da CDU”.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: CONSTITUIÇÃO COMO ASSOCIADA DO INSTITUTO SUPERIOR 

DO LITORAL ALENTEJANO (INESLA): Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, 

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

que seguidamente na íntegra:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------“CONSTITUIÇÃO COMO ASSOCIADA DO INESLA-(INSTITUTO DE ESTUDOS 

SUPERIORES DO LITORAL ALENTEJANO) – ADITAMENTO:- Na sequência da 

deliberação camarária de 98/10/14, subordinada ao assunto em epígrafe, foi novamente 

presente o processo referente à filiação da Câmara Municipal no INESLA, a cuja anterior 

deliberação foi acrescentado o ultimo parágrafo pelo que, se transcreve na íntegra, aquela 

deliberação que é a seguinte:--------------------------------------------------------------------------------

----------“CONSTITUIÇÃO COMO ASSOCIADA DO INESLA- (INSTITUTO DE ESTUDOS 

SUPERIORES DO LITORAL ALENTEJANO) – ADITAMENTO:- Foi presente uma 

informação dos Serviços de Educação sugerindo que a Câmara Municipal se constitua sócio 

regular do INESLA (Instituto de Estudos Superiores do Litoral Alentejano) a partir de Jan./99 e 

esclarecendo que a entrada dos associados regulares é de 500.000$00 (QUINHENTOS MIL 
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ESCUDOS), sendo a quota anual de igual valor (500.000$00).----------------------------------------

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

unanimidade, concordar e aprovar a adesão da Câmara como sócio regular do INESLA- 

Instituto de Estudos Superiores do Litoral Alentejano, a partir do mês de Janeiro de 1999.-------

----------Mais deliberou, por unanimidade, que a presente deliberação seja enviada à 

Assembleia Municipal, nos termos e para os efeitos previstos na alínea h) do nº.2 do artº. 39º. 

do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março na nova redacção dada pela Lei nº.25/85, de 12 de 

Agosto”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

foi devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezassete 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 três 

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

----------Ponto nove: TIMS PORTUGAL – SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 

MOLINOLOGIA:  Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente 

da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente na íntegra:---- 

----------“ TIMS PORTUGAL – SOCIEDADE INTERNACIONAL DE MOLINOLOGIA:- Foi 

presente uma informação subscrita pelo Senhor Vereador Carlos Alberto Silva Oliveira, a 

propor  à Câmara Municipal de Odemira, a adesão a esta Associação, uma vez que a TIMS é a 

Secção Portuguesa da Sociedade Internacional de Molinologia que tem como missão, promover 

acções de âmbito local, regional e nacional e garantir a sua interligação com a rede 

internacional de Molinologia, encontrando-se representada por um dos seus membros no 

Conselho Executivo da Sociedade Internacional de Molinologia.-------------------------------------

----------A admissão como membro da TIMS Portugal está aberta a todas as pessoas que 
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contribuam científica, técnica ou financeiramente para o levantamento, estudo, divulgação, 

preservação, construção e rentabilização dos sistemas tradicionais de moagem portuguesa.------

----------Neste momento torna-se importante a adesão desta Autarquia à TIMS, uma vez que 

temos uma nova Técnica Superior de Antropologia Social, a trabalhar na Câmara e é neste 

sentido que se pretende valorizar o património Molinológico deste Concelho.----------------------

----------A adesão à TIMS formalizar-se-ia com o envio do boletim de inscrição e 

acompanhamento de um montante de seis mil escudos.-------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aderir à TIMS assumindo o custo de 

6.000$00 (SEIS MIL ESCUDOS),  conforme a informação prestada”.------------------------------- 

----------Não se registando qualquer intervenção, passou-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, 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 dois 

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

----------Ponto dez: REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: 

Foi presente o ofício número quinze mil seiscentos e quinze, datado de trinta de Novembro, da 

Câmara Municipal de Odemira, solicitando que a Assembleia Municipal elabore e aprove um 

regulamento provisório do Conselho Municipal de Segurança, conforme estabelece o número 

um do sexto artigo da Lei número trinta e três de mil novecentos e noventa e oito, de dezoito de 

Julho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor  Presidente da Assembleia elaborou o seguinte Projecto de Regulamento 

Provisório do Conselho Municipal de Segurança de Odemira, para ser debatido:------------------- 

----------“PROJECTO DE  REGULAMENTO PROVISÓRIO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA DE ODEMIRA------------------------------------------------------------------------ 
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-------------------------------------------------------CAPITULO I------------------------------------------- 

------------------Constituição, função, objectivos, competências e composição-------------------- 

-------------------------------------------------Ar tigo 1º------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------(Funções)------------------------------------------------------- 

----------O Conselho Municipal de Segurança de Odemira, adiante designado por conselho é 

uma entidade de âmbito municipal, com funções de natureza consultiva de articulação, 

informação e cooperação, criado no âmbito da Lei nº 33/98 de 18 de Julho.------------------------- 

--------------------------------------------------Artigo 2º----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------(Objectivos)---------------------------------------------------- 

----------Constituem objectivos do conselho:-------------------------------------------------------------- 

----------a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança da 

área do município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem;----------------- 

----------b)Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos 

cidadãos no respectivo município e participar em acções de prevenção;----------------------------- 

----------c)Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social 

do município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------d)Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julguem 

oportunos e directamente relacionados com as questões de segurança e inserção social.----------- 

----------------------------------------------------Artigo 3º--------------------------------------------------- 

------------------------------------------------(Competência)------------------------------------------------- 

----------1 – Para a prossecução dos objectivos previstos no artigo 2º, compete ao conselho dar 

parecer sobre:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município;--------------------------- 

----------b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança 

no município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município;-------------- 

----------d)Os resultados da actividade municipal de protecção civil e de combate aos incêndios; 

----------e) As condições materiais e os meios humanos empregues nas actividades sociais de 

apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar;------------------------------- 

----------f) A situação sócio-económica municipal;------------------------------------------------------- 

----------g) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico de droga;------------------------------ 

----------h) O levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se 

revelem de maior potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.--------------- 

----------------------------------------------------Artigo 4º--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------(Composição)-------------------------------------------------

----------1 – Integram o Conselho Municipal de Odemira as seguintes entidades:------------------- 

----------a) O Presidente da Câmara Municipal de Odemira;-------------------------------------------- 

----------b) O Vereador do pelouro (?);--------------------------------------------------------------------- 

----------c) O Presidente da Assembleia Municipal;------------------------------------------------------ 

----------d) Os Presidentes das Juntas de Freguesia de ...;----------------------------------------------- 

----------e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Odemira;----------------------- 

----------f) – O Comandante da Guarda Nacional Republicana-----------------------------------------

----------g) - O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Odemira;-------------------------------- 

----------h) Um representante do Projecto Vida;---------------------------------------------------------- 

----------i) O Chefe dos Serviços Locais de Segurança Social (?); ------------------------------------- 

----------j)  ....   a definir;------------------------------------------------------------------------------------- 

----------k) ....   a definir.------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2 – O conselho é presidido pelo Presidente da Câmara Municipal de Odemira.----------- 
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-----------------------------------------------------Artigo 5º-------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------(Posse)---------------------------------------------------- 

----------Os membros do conselho, tomam posse perante a Assembleia Municipal.----------------- 

--------------------------------------------------CAPITULO II----------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Funcionamento---------------------------------------------- 

-----------------------------Reuniões, prazos, quorum, deliberações e votação---------------------- 

-------------------------------------------------------Artigo 6º------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------(Reuniões)------------------------------------------------ 

----------O conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre, mediante convocação do 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira.------------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------Artigo 7º------------------------------------------------ 

--------------------------------------------(Reuniões extraordinárias)-------------------------------------- 

------------------------------------------------------------...----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------Artigo 8º------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------(Prazos)------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------...----------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------Artigo 9º------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------(Quorum)------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------...------------------------------------------------------ 

-------------------------------------------------------Artigo 10º----------------------------------------------- 

----------------------------------------------(Deliberação e votação)--------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------...”--------------------------------------- ------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que sugeriu que no número um do artigo quarto do 

presente projecto de regulamento, fossem contemplados os delegados escolares, um 

representante dos Presidentes dos Conselhos Directivos das escolas do concelho e um 
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representante da Associação de Comerciantes locais.---------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva, membro eleito pela Coligação Democrática Unitária 

que apresentou outra proposta de regulamento que seguidamente se transcreve na íntegra:-------

----------“ PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DOS 

CIDADÃOS DE ODEMIRA--------------------------------------------------------------------------------

----------(NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS PREVISTOS NO ARTIGO 6º DA LEI Nº 

33/98, DE 18 DE JULHO)-----------------------------------------------------------------------------------

----------Nos termos e para efeitos previstos no artigo 6º da Lei nº 33/98, de 18 de Julho, a 

Assembleia Municipal do Concelho de Odemira aprova o seguinte Regulamento:----------------- 

-------------------------------------------------Ar tigo 1º------------------------------------------------------ 

------------------------------(Conselho Municipal de Segurança)--------------------------------------- 

----------O Conselho Municipal de Segurança dos Cidadãos do Concelho de Odemira, adiante 

designado por Conselho é uma entidade de âmbito municipal com funções de natureza 

consultiva, que visa promover a articulação, a troca de informações e a cooperação entre todas 

as entidades que, na área do Município de Odemira, têm intervenção ou estão envolvidas na 

prevenção da marginalidade e na garantia da segurança e tranquilidade das populações.---------- 

--------------------------------------------------Artigo 2º----------------------------------------------------- 

------------------------------------------------(Objectivos)--------------------------------------------------- 

----------São objectivos do Conselho:---------------------------------------------------------------------- 

----------a) Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situação de segurança na 

área do município, através da consulta entre todas as entidades que o constituem;----------------- 

----------b) Formular propostas de solução para os problemas de marginalidade e segurança dos 

cidadãos no município de Odemira e participar em acções de prevenção;---------------------------- 

----------c)Promover a discussão sobre medidas de combate à criminalidade e à exclusão social 

no município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------d)Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as entidades que julguem 

oportunos e directamente relacionados com as questões de segurança e inserção social.----------- 

----------------------------------------------------Artigo 3º--------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------(Competências)------------------------------------------------ 

----------Para a prossecução dos objectivos previstos no artigo anterior, compete ao Conselho 

dar parecer sobre:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) A evolução dos níveis de criminalidade na área do município;--------------------------- 

----------b) O dispositivo legal de segurança e a capacidade operacional das forças de segurança 

no município;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------c) Os índices de segurança e o ordenamento social no âmbito do município;-------------- 

----------d) Os resultados da actividade municipal de protecção civil e de combate aos 

incêndios;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------e) As condições materiais e os meios humanos empregues nas actividades sociais de 

apoio aos tempos livres, particularmente dos jovens em idade escolar;------------------------------- 

----------f) A situação sócio-económica municipal;------------------------------------------------------- 

----------g) O acompanhamento e apoio das acções dirigidas, em particular, à prevenção da 

toxicodependência e à análise da incidência social do tráfico de droga;------------------------------ 

----------h) O levantamento das situações sociais que, pela sua particular vulnerabilidade, se 

revelem de maior potencialidade criminógena e mais carecidas de apoio à inserção.--------------- 

----------------------------------------------------Artigo 4º--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------(Pareceres)--------------------------------------------------- 

----------1 – Os pareceres aprovados no uso das competências referidas no artigo anterior têm 

periodicidade anual.------------------------------------------------------------------------------------------

----------2 – Os pareceres anuais devem ser aprovados pelo Conselho até dia 30 de Junho de 

cada ano e enviados:------------------------------------------------------------------------------------------
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----------a) À Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, para apreciação;-----------------------

----------b) Às autoridades de segurança com competências no território do município, para 

conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artigo 5º--------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------(Composição)------------------------------------------------ 

--------1 – Integram o Conselho:---------------------------------------------------------------------------- 

----------a) O Presidente da Câmara Municipal;----------------------------------------------------------- 

----------b) O Vereador responsável pelo pelouro da segurança;--------------------------------------- 

----------c) O Presidente da Assembleia Municipal;------------------------------------------------------ 

----------d) Cinco Presidentes de Juntas de Freguesia, a designar pela Assembleia Municipal;---- 

----------e) Um representante do Ministério Público da Comarca de Odemira;----------------------- 

----------f) – Os Comandantes das forças de segurança presentes no território do município, bem 

como dos serviços de protecção civil e dos bombeiros;------------------------------------------------- 

----------g) Um representante do projecto Vida;---------------------------------------------------------- 

----------h) Um responsável na área do município pelos organismos de assistência social;--------- 

----------i) Três responsáveis das associações económicas, patronais e sindicais;-------------------- 

----------j) Vinte cidadãos de reconhecida idoneidade, a designar pela Assembleia Municipal, de 

entre os Partidos Políticos, Colectividades, Associações Juvenis, Estabelecimentos de Ensino, 

Associações que desenvolvam actividades de acções social, etc.-------------------------------------- 

----------2 – Os membros do Conselho designados ao abrigo das alíneas e), f), g), h) e i) podem 

ser substituídos, a todo o tempo, pelas entidades que os designaram.---------------------------------

----------3 – O mandato dos membros do Conselho designados ao abrigo da alínea j) cessa com 

o fim do mandato da Assembleia Municipal que os designou, devendo porém manter-se em 

funções até à sua recondução ou à designação dos membros que os substituam.-------------------- 
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-----------------------------------------------------Artigo 6º-------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------(Mesa)---------------------------------------------------- 

----------1 – Os trabalhos do concelho são dirigidos por uma Mesa, presidida pelo Presidente da 

Câmara Municipal e que integra ainda dois secretários, eleitos de entre os restantes membros.--

----------2 – Compete ao Presidente da Câmara Municipal, convocar as reuniões do conselho, 

fixar a respectiva ordem de trabalhos ouvidos os restantes membros da Mesa, e dirigir os 

trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3 – Compete aos Secretários, conferir as presenças nas reuniões, verificarem o quorum, 

organizar as inscrições para o uso da palavra, lavrar e assegurar o expediente.---------------------- 

-------------------------------------------------------Artigo 7º------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------(Reuniões)----------------------------------------------- 

----------1 - O Conselho reúne ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 

sempre que seja convocado pelo Presidente da Câmara, por iniciativa sua, ou a solicitação da 

Assembleia Municipal ou de um terço dos membros do Conselho.------------------------------------ 

----------2 – A convocatória das reuniões é enviada por via postal para cada um dos membros do 

Conselho com antecedência mínima de 15 dias em relação à data da reunião.-----------------------

----------3 – O Conselho pode funcionar desde que estejam presentes mais de metade dos seus 

membros.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4 – Em todas as reuniões do Conselho haverá um período destinado a troca de 

informações sobre matérias que respeitem à segurança dos cidadãos do município.---------------- 

-------------------------------------------------------Artigo 8º------------------------------------------------ 

---------------------------------------------(Direito dos membros)----------------------------------------- 

----------Todos os membros do conselho têm direito a participar nas respectivas reuniões, a usar 

da palavra, a apresentar propostas sobre as matérias em debate e a participar na elaboração dos 

pareceres referidos no artigo 4º.----------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------Artigo 9º------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------(Deliberações)---------------------------------------------

----------As deliberações do Conselho são tomadas por consenso.------------------------------------- 

------------------------------------------------------Artigo 10º------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------(Actas)--------------------------------------------------

----------De todas as reuniões do Conselho serão lavradas actas, subscritas pelo presidente e por 

um secretário, que registem o que de essencial se tenha passado, nomeadamente as presenças 

verificadas, as intervenções efectuadas e as deliberações tomadas.------------------------------------ 

------------------------------------------------------Artigo 11º------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------(Instalação)-----------------------------------------------

----------Compete ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos da lei, efectuar diligencias 

necessárias à instalação do Conselho, contactar as personalidades designadas para o integrar, e 

solicitar a todas as entidades referidas no Artigo 4º a indicação dos respectivos representantes.--  

------------------------------------------------------Artigo 12º------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------(Posse)--------------------------------------------------

----------Os membros do Conselho tomam posse perante a Assembleia Municipal logo que se 

encontrem designados.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------Artigo 13º------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------(Apoio)-------------------------------------------------

-----------Compete à Câmara Municipal, nos termos da lei, dar apoio logístico necessário ao 

funcionamento do Conselho.-------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------Artigo 14º------------------------------------------------ 

----------------------------------------------(Primeira reunião)---------------------------------------------

----------1 – A primeira reunião do Conselho, destina-se a analisar e emitir parecer sobre o 

presente regulamento e deve ocorrer no prazo de 60 dias a contar da sua aprovação.--------------
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----------2 – O parecer do Conselho sobre o presente regulamento é enviado à Assembleia 

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

----------Por último, considerou que dado ao avanço da hora e ao cansaço dos membros da 

Assembleia Municipal, a discussão deste assunto da Ordem de Trabalhos, deveria ficar adiado 

para a próxima sessão da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do senhor Presidente da 

Assembleia, que referiu que concordava com a sugestão do senhor José da Silva, ou seja, que a 

discussão deste assunto, deveria ser adiada para a próxima sessão.----------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que sugeriu também que se adiasse a 

discussão e aprovação deste assunto para a próxima sessão da Assembleia Municipal. Propôs 

ainda que a proposta de regulamento apresentada pela Coligação Democrática Unitária, fosse 

fotocopiada a todos os membros da Assembleia Municipal, para que na próxima sessão se 

confrontassem ambas as propostas.-------------------------------------------------------------------------

----------Face ao exposto foi deliberado por consenso adiar a discussão deste assunto para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia, deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos.---------

----------Ainda antes de se iniciar o próximo período da ordem de Trabalhos, interveio o senhor 

Sérgio Martins que informou que tinham de planejar a realização da visita dos membros da 

Assembleia Municipal ao concelho. Referiu também que tinha falado com o senhor Presidente 

da Assembleia e que ele lhe tinha sugerido que cada força partidária representada na 

Assembleia Municipal deveria indicar um representante para formar uma comissão de 

preparação da citada visita.----------------------------------------------------------------------------------

----------Face ao exposto, foram indicados para integrarem a comissão de preparação da visita 

dos membros da Assembleia Municipal ao concelho, os seguintes senhores: “António Maria de 
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Jesus Guerreiro, representante do Partido Socialista; José David Fernandes Geraldo, 

representante da Coligação Democrática Unitária; Jorge Martins Parreira, representante do 

Partido Social Democrata; Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, membro independente. Foi também acordado que o 

Presidente da Assembleia convocaria os citados elementos para a reunião de preparação da 

visita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos.---------- 

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

----------Interveio o senhor José Gabriel Lourenço, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, no anterior mandato, que disse o seguinte: “Boa tarde a todos. Como 

munícipe do concelho e em especial da freguesia de Vila Nova de Milfontes, congratulo-me 

pela realização desta Assembleia Municipal nesta freguesia. Como cidadão e agente económico 

de Vila Nova de Milfontes gostaria de aflorar alguns problemas que penso que são da 

preocupação dos munícipes e do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, nomeadamente o desassoreamento da barra do mira; as obras do porto de pesca do 

“Canal”; espaço verde em Vila Nova de Milfontes; arranjo urbanístico da avenida da marginal 

de Vila Nova de Milfontes, concurso de ideias que foi anulado; pouca capacidade da Estação de 

Tratamento de Águas Residuais e Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes. 

Obrigado!”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que agradeceu a intervenção do senhor José 

Gabriel Lourenço e informou que tinha sido proposto ao Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina um estudo sobre o desassoreamento da barra do mira e da zona 

ribeirinha, o qual apresentava uma verba muito elevada.-----------------------------------------------

-----Disse também que possivelmente seria no próximo ano, a data prevista para o arranjo do 
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porto de pesca do “Canal”. Quanto aos espaços verdes, informou que dois arquitectos iriam 

fazer um estudo sobre a criação de espaços verdes em todo o concelho de Odemira.---------------

-----Por último, disse que os concursos do arranjo urbanístico da Avenida Marginal de Vila 

Nova de Milfontes, bem como o de Odemira, tinham sido anulados, porque o conjunto de 

propostas apresentavam verbas muito elevadas, não havendo garantias de financiamento.--------

----------Interveio o senhor António José Gonçalves, que questionou quando é que o Plano 

Director Municipal estava aprovado e tinha efeitos práticos no terreno, para que os agentes 

económicos começassem a desenvolver os seus projectos.---------------------------------------------

-----Por último, perguntou ao senhor Presidente da Câmara o que pensava da realização do 

próximo Festival Sudoeste.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente ao Plano Director 

Municipal, informou que a documentação estava totalmente entregue na Comissão de 

Coordenação da Região do Alentejo, dentro dos prazos estabelecidos. Referiu que estava 

praticamente aprovado e quando isso acontecesse teria de ser revisto, porque já tinha treze 

anos. Por fim, disse que teria efeitos práticos depois de ter vindo à Assembleia Municipal para 

aprovação, de ser submetido a consulta pública durante um mês, ratificado pelo senhor 

Secretário de Estado e de ser publicado em Diário da Republica.-------------------------------------

-----Quanto ao Festival Sudoeste considerou que ele trazia muitas vantagens económicas para o 

concelho de Odemira, porém realizava-se na pior altura. Disse ainda que tinha falado com os 

promotores do festival, para encontrarem uma outra data, porém eles tinham informado que 

tinha de ser no mês de Agosto, porque estava interligado com o de Espanha. Face ao exposto, 

revelou que não concordava com a realização do festival no mês de Agosto, dado que poderiam 

ter ganhos imediatos, porém perdiam parte do turismo de qualidade.---------------------------------

-----Por último, revelou que andava tentando procurar alternativas no interior do concelho, 

porque não poderiam perder o festival, pois já tinha sido considerado o melhor da Europa e a 
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nível de publicidade era óptimo para divulgação do concelho de Odemira.--------------------------

----------Interveio a senhora Natércia Bernardo, que perguntou para quando estava prevista a 

reparação da rua no Bairro do Viriato, em Vila Nova de Milfontes.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o processo desse bairro 

esteve parado durante algum tempo, no entanto existiam boas hipóteses deste assunto ficar 

resolvido. Disse ainda que, se a reparação da rua dependesse da Câmara Municipal de Odemira 

já tinha sido resolvida, porém a lei impedia que a autarquia fizesse obras em loteamentos de 

particulares, sem que existisse uma permuta.------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia, deu por encerrado este período da Ordem de Trabalhos.------- 

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

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

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, 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.----------------------------------------------------------- 

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

----------Não havendo mais nada a tratar, o senhor Primeiro Secretário, substituto legal do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrada a sessão pelas dezanove horas e 

trinta e cinco minutos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

pelo Primeiro Secretário, substituto legal do senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo 

Segundo Secretário, em substituição do Primeiro Secretário.------------------------------------------ 
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---O PRIMEIRO SECRETÁRIO, SUBSTITUTO LEGAL DO SENHOR PRESIDENTE DA---

----------------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL,-------------------------------------- 

 

 

----O SEGUNDO SECRETÁRIO, SUBSTITUTO LEGAL DO PRIMEIRO SECRETÁRIO,---- 

 

 


