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 ----------ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

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

ANO DE DOIS MIL E CINCO:---------------------------------------------------------------------------- 

----------Ao vigésimo terceiro dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e cinco, realizou-se 

no Auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Manuel António Dinis Coelho, secretariado pelos 

senhores Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Primeiro Secretário) e Paula Cristina dos 

Santos Custódio (Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro ao abrigo do artigo 

quadragésimo nono e da alínea b) do número um, do artigo quinquagésimo quarto da Lei 

número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei 

número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, conjugado com 

o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do respectivo Regimento, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: Acta da Sessão Ordinária de 30/09/2005 e Acta da Primeira Reunião de 

Funcionamento da Assembleia Municipal do Mandato de 2005-2009, realizada no dia 

03/11/2005: apreciação e aprovação;----------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: Leitura de Expediente;--------------------------------------------------------------

----------Ponto três: Apreciação de Assuntos de Interesse para o Concelho.------------------------- 

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

----------Ponto um: Cumprimento do disposto na alínea e) do nº1 do art.º 53º da Lei n.º 169/99 

de 18/09, com as alterações introduzidas pela Lei N.º 5-A/2002 de 11/01: apreciação;------------ 

----------Ponto dois: Regimento dos Membros da Assembleia Municipal do Concelho de 

Odemira (Quadriénio 2005/ 2009): apreciação e deliberação;------------------------------------------ 

----------Ponto três: Eleição do Representante e Substituto dos Presidentes das Juntas de 
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Freguesia do Concelho de Odemira, para a Assembleia Distrital de Beja: apreciação e 

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

----------Ponto quatro: Eleição do Representante e Substituto dos Presidentes das Juntas de 

Freguesia do Concelho de Odemira, para a Associação Nacional de Municípios Portugueses: 

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

----------Ponto cinco: Eleição de um cidadão eleitor para integrar a Comissão de Protecção de 

Crianças e Jovens do Município de Odemira: apreciação e deliberação;----------------------------- 

----------Ponto seis: Limite a estabelecer pela Assembleia Municipal para a realização de Obras 

por Administração Directa: apreciação e deliberação;--------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: Empréstimo a longo prazo para financiamento de investimentos a realizar 

em 2006, no montante de 1.888.990 €: apreciação e deliberação;------------------------------------- 

----------Ponto oito: 14ª Modificação Orçamental – 2005: 3ª Revisão ao Orçamento da Receita: 

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

----------Ponto nove: Pedido de Autorização para Doação de ½ do Lote n.º 9 do Loteamento 

Municipal de Amoreiras-Gare – José António Jorge: apreciação e deliberação;--------------------- 

----------Ponto dez: Projecto de Protocolo de Delegação de Competências nas Juntas de 

Freguesia – Licenciamento de Queimadas: apreciação e deliberação;-------------------------------- 

----------Ponto onze: Intempéries de Novembro de 1997 – Realojamento de agregados em lotes 

sitos no Loteamento Municipal de Sabóia: apreciação e deliberação;--------------------------------- 

----------Ponto doze: Orçamento e Grandes Opções do Plano da Zona de Turismo de Odemira 

para 2006: apreciação e deliberação;----------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto treze: Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2006: apreciação e 

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

----------Ponto catorze: Inspecção Ordinária Sectorial ao Município de Odemira: apreciação e 

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

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

----------Pelas dezassete horas e vinte minutos, o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

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

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

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

Francisco Mendes Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Eduardo Guerreiro da Silva, 

Augusto Inácio Maria, Carlos José Martins Cortez, Dinis Manuel Campos Nobre, Diogo 

Castanheira Vilhena, Dulce Loução de Matos Raposo, Fernando José Romão Silva Valério, 

Fernando Silvestre da Encarnação, Filipa Alexandra Gonçalves Oliveira, Helena Maria 

Theodora Loermans, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João 

Miguel Nobre Rebelo dos Reis, Joaquim Pedro da Silva Soares Parreira, Joaquina Maria 

Eduarda Bernardino, José da Silva Ribeiro, José da Silva Valério, José Manuel Gonçalves 

Guerreiro, José Manuel Reis Guerreiro, José Vieira Ramos, Leonel Nunes Rodrigues, Manuel 

António Dinis Coelho, Manuel José Pereira Guerreiro Martins, Maria da Piedade Grego Dias 

Sobral Barradas, Maria Luísa Vilão Palma, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, 

Mário Neves Páscoa Conceição, Paula Cristina dos Santos Custódio, Raul José Pinto de 

Albuquerque Tomás, Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Telma Cristina 

Felizardo Guerreiro, Tito Silvestre Nobre Palma, Valdemar Pacheco Silvestre e Vanda Maria 

dos Santos Benito da Silva Ribeiro, e as ausências dos senhores António Manuel de Oliveira 

Rita Viana, Presidente da Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar e José Manuel Guerreiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias.----------------------------------------------------------- 

----------Do executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes os senhores 

António Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto 

Candeias Guerreiro, Carlos Alberto Silva Oliveira e Hélder António Guerreiro, Vereadores 
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eleitos pelo Partido Socialista e Cláudio José dos Santos Percheiro, Vereador eleito pela 

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

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

Assembleia Municipal informou que, relativamente à primeira reunião de funcionamento da 

Assembleia Municipal de Odemira, realizada no dia três de Novembro do ano de dois mil e 

cinco, apenas se tinha verificado a ausência do senhor Diogo Castanheira Vilhena, que não 

tinha tomado posse naquele dia.----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que formulou votos de um 

Bom Natal e um excelente ano para todos os presentes e respectivas famílias.----------------------

-----Disse também que a presente sessão seria experimental em termos de horário e vinha no 

seguimento do seu alvitre aquando da tomada de posse. Informou que a sessão iria decorrer das 

dezassete às vinte horas e que haveria uma pausa de uma hora e meia para jantar. Sugeriu 

também que antes do período da Ordem do Dia, se desse logo oportunidade do público intervir, 

durante trinta minutos sem prejuízo de, no final, tal como constava em edital, o pudessem fazer 

por igual período de tempo.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Ribeiro que apresentou o seu protesto relativamente à data da 

realização da presente sessão, nomeadamente por se tratar na antevéspera da festividade da 

família. Disse ainda que ele teria ainda de percorrer vários quilómetros para se juntar à sua 

família, pelo que discordava veementemente com a presente data.------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que informou que a presente 

data tinha sido encontrada tendo em conta a sua agenda e a do senhor Presidente da Câmara 

Municipal, bem como o prazo para a emissão atempada dos documentos em discussão.----------

-----Disse também que considerava a “data infeliz”, mas revelou que não tinha sido possível 

outra.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que também não 
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concordava com a data para a presente sessão, mas tinha sido a única possível, tendo em conta 

as agendas de ambos os Presidentes.-----------------------------------------------------------------------

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

se iria proceder à tomada de posse do senhor Diogo Vilhena Castanheira, membro eleito pelo 

Partido Socialista, cuja acta ficará arquivada na pasta de arquivo correspondente à instalação 

dos novos Órgãos Municipais para o presente mandato.------------------------------------------------ 

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

-----------Ponto um: ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E CINCO E ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE 

FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO MANDATO DE DOIS MIL E 

CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE, REALIZADA NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DO 

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

exemplares fotocopiados das actas em epígrafe, que foram previamente enviadas com a restante 

documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a leitura e imediatamente submetidas à 

discussão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A) ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE TRINTA DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E CINCO: Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação daquela acta, 

a qual foi aprovada por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, cinco abstenções dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Por 

Odemira, quando estavam presentes trinta e quatro membros da Assembleia Municipal.----------

----------A senhora Maria da Piedade Barradas, eleita pela Coligação Democrática Unitária, 

apresentou uma Declaração de Voto, referindo que se tinha abstido na votação porque não 

pertencia à Assembleia Municipal no mandato anterior.------------------------------------------------
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----------O senhor Fernando Encarnação, eleito pela Coligação Por Odemira, apresentou uma 

Declaração de Voto, referindo que se tinha abstido na votação porque não pertencia à 

Assembleia Municipal no mandato anterior.--------------------------------------------------------------

----------B) ACTA DA PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO MANDATO DE DOIS MIL E CINCO BARRA DOIS MIL E NOVE, 

REALIZADA NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E CINCO: Não 

havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação daquela acta, a qual foi aprovada por 

maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, onze votos a 

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

eleitos pela Coligação Por Odemira e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal------------- 

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

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

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

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

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

----------Seguidamente, fez uma chamada de atenção para os seguintes documentos recebidos 

na Assembleia Municipal:-----------------------------------------------------------------------------------

-----a) Entrada número duzentos e vinte e oito, datado de onze de Novembro do ano de dois mil 

e cinco, sobre “Encontro de Eleitos Locais”, enviado pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses;---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Entrada número duzentos e trinta e dois, datado de onze de Novembro do ano de dois 

mil e cinco, sobre “Ofício enviado ao Conselho de Gerência da CP – Comboios de Portugal”, 

enviado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira;-----------------------------------

-----c) Saída número duzentos e vinte e um, datado de vinte e oito de Outubro do corrente ano, 
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sobre “Agradecimento a Directores, Chefes e demais Funcionários da Câmara Municipal, pela 

colaboração prestada”, enviado ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Odemira;---------

-----d) Saída número duzentos e vinte e quatro, datado de quatro de Novembro do corrente ano, 

sobre “Funcionamento dos Serviços dos CTT no Município de Odemira”, enviada ao 

Presidente do Conselho de Administração da ANACOM.---------------------------------------------- 

----------Não havendo qualquer intervenção, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

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

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

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

----------A senhora Maria da Piedade Barradas desejou a todos as Boas Festas e lamentou 

também o facto da presente sessão se realizar na data em causa, pois sentia-se um pouco lesada 

na preparação da sua consoada.-----------------------------------------------------------------------------

-----Quanto aos CTT, considerou que se tratava de uma situação catastrófica. Revelou que tinha 

estado trinta minutos à espera de selar seis envelopes, uma vez que a máquina de selos que se 

encontrava no exterior não funcionava.--------------------------------------------------------------------

-----Relembrou também que a Sede do Concelho vinha assistindo consecutivamente ao 

encerramento de alguns serviços, tais como a EDP, TELECOM, a privatização do Notariado, 

com custos elevados para os utentes em relação aos anteriormente praticados, ao encerramento 

do serviço de autópsias, entre outros.----------------------------------------------------------------------

-----Disse também: “Agora, estamos um pouco preocupados com a questão do Estabelecimento 

Prisional de Odemira, porque soubemos da intenção de encerramento do mesmo, aberto há 

cerca de dez anos, com a previsão de ampliar e remodelar o estabelecimento prisional de 

Olhão. Segundo uma recolha que fiz, a maioria das reclusas são oriundas do Alentejo, 

encontram-se quinze professores a leccionar naquele estabelecimento, há mais de cinquenta 

postos de trabalho de funcionários que estão em perigo.”-----------------------------------------------
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-----Considerou ainda que o estabelecimento prisional tinha contribuído para o incremento do 

comércio local que ficaria mais debilitado, a concretizar-se essa intenção.--------------------------

-----Por último, disse: “Numa época de vacas magras, em que se pede tanta contenção nas 

despesas, quando foram congeladas as progressões nas carreiras dos funcionários públicos, 

quando há um ataque cerrado à questão das aposentações, quando foi aumentada a taxa do IVA 

para vinte e um por cento, com as pesadas consequências para os bolsos dos Portugueses, qual 

é a moralidade do Governo ao deitar fora mais de duzentos mil contos que foram gastos 

naquela obra, há cerca de dez anos, para investir em novas obras em Olhão”.-----------------------

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

encerramento do Estabelecimento Prisional de Odemira se tratava de um problema que estava a 

preocupar todas as pessoas. Relembrou também que os senhores Vereadores da Coligação 

Democrática Unitária tinham dirigido um protesto à Assembleia Municipal sobre o tema, o qual 

constava da correspondência recebida.---------------------------------------------------------------------

-----Disse ainda que o senhor Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar do PCP, na 

Assembleia da República, tinha feito uma interpelação directa ao Governo, onde formulou uma 

série de perguntas, cujo documento constava da correspondência recebida.-------------------------

-----Seguidamente apresentou a Moção que se transcreve na integra:---------------------------------

------------------------------------------“MOÇÃO------------------------------------------------------------ 

----------A Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária no dia 23/12/2005, 

debateu a anunciada intenção do Governo de fechar o Estabelecimento Prisional de Mulheres 

em Odemira e deliberou o seguinte:------------------------------------------------------------------------ 

----------1–Manifestar o seu repúdio pela forma como essa intenção foi anunciada sem que 

previamente tivessem sido ouvidos quer a Câmara Municipal de Odemira quer a Assembleia 

Municipal de Odemira.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------2–Declarar a sua oposição à intenção do Governo Português de proceder ao 

encerramento daquele Estabelecimento Prisional pelo seguinte conjunto de razões:---------------- 

-----a) O fecho do Estabelecimento é incompreensível porque funciona bem e está instalado 

num edifício que foi reconstruído recentemente e que dispões de condições de funcionamento 

adequadas.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----b) O fecho do Estabelecimento afecta os agregados familiares das reclusas oriundas do 

Alentejo que são cerca de metade do total e que, segundo as explicações do Sr. Ministro da 

Justiça, passariam a ter de cumprir pena no Estabelecimento Prisional de Olhão.------------------- 

-----c) O fecho do Estabelecimento altera de forma relevante a vida dos funcionários prisionais 

e respectivos agregados familiares que entretanto se radicaram no concelho de Odemira e aqui 

fizeram investimentos, tais como a aquisição de casa própria.----------------------------------------- 

-----d) O fecho do Estabelecimento vem empobrecer o concelho de Odemira a diversos níveis, 

sobretudo na vertente económica e na de recursos humanos, pois que existem localmente 

prestadores de serviços, fornecedores de bens e outros profissionais que são gravemente 

afectados pelo seu eventual encerramento.---------------------------------------------------------------- 

-----e) A Assembleia Municipal de Odemira manifesta a sua disponibilidade para se associar ao 

Executivo Camarário e a outras entidades públicas ou privadas com a finalidade de se organizar 

e liderar um movimento e um conjunto de diligências no sentido de evitar o encerramento do 

Estabelecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3 – Enviar a presente moção às seguintes entidades:------------------------------------------- 

---------- - Presidente da República------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Presidente da Assembleia da República------------------------------------------------------- 

---------- - Primeiro Ministro--------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Ministro da Justiça------------------------------------------------------------------------------- 
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---------- - Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República de todos os 

partidos--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Direcção do estabelecimento Prisional de Odemira----------------------------------------- 

---------- - Ás cadeias de televisão e de rádios e aos jornais--------------------------------------------- 

---------- - A todas as Assembleias Municipais e Câmaras Municipais do Alentejo-----------------

----------Interveio o senhor Fernando Encarnação que saudou os presentes e desejou as Boas 

Festas e Votos de um Santo Natal.-------------------------------------------------------------------------

-----Considerou ainda que a qualidade de vida no concelho de Odemira estava cada vez mais 

pobre, nomeadamente com o encerramento e posterior transferência para Santiago do Cacém, 

da Zona Agrária, do Tribunal de Círculo, das Autópsias. Disse que tinham assistido também ao 

encerramento dos serviços da PT, da EDP, havendo em relação ao último, um ponto em 

Odemira a funcionar nos Bombeiros Voluntários de Odemira, graças à boa vontade da Junta de 

Freguesia de Santa Maria que pagava a funcionária.-----------------------------------------------------

-----Por último, referiu que não entendia o porquê de terem transferido as autópsias para 

Santiago do Cacém, quando o Gabinete Médico-Legal em Odemira tinha excelentes condições 

para a realização de autópsias, após um grande investimento efectuado pela Câmara Municipal 

e o Ministério da Justiça.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Em face do exposto, apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra:--------

-------------------------------------------“MOÇÃO----------------------------------------------------------- 

---------- - Considerando que em Odemira, sempre se realizaram autópsias quando necessárias;- 

---------- - Considerando que a Casa Mortuária de Odemira, mercê do investimento feito pelo 

Município de Odemira e pelo Ministério da Justiça, dispõe actualmente de excelentes 

condições para a realização de autópsias;------------------------------------------------------------------ 

---------- - Considerando a distância que separa a Casa Mortuária de Odemira, do Gabinete 

Médico-Legal de Santiago do Cacém (70 Km);---------------------------------------------------------- 
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----------A Assembleia Municipal de Odemira, em reunião ordinária realizada em 2005/12/23, 

deliberou:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Protestar veementemente contra a decisão de transferir as autópsias a realizar em 

Odemira para o Gabinete Médico-Legal de Santiago do Cacém, porquanto, tal decisão é 

atentatória dos interesses da população deste concelho, na medida em que para além dos 

traumas que tal provoca nos familiares dos falecidos, igualmente provoca um acréscimo nos 

custos dos respectivos funerais.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Entende-se que o Estado deve estar ao serviço das populações que pagam os seus 

impostos e não o contrário.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------Se aprovada, enviar para:-------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Ministério da Justiça----------------------------------------------------------------------------- 

---------- - Ministério da Saúde------------------------------------------------------------------------------ 

---------- - Gabinete Médico-Legal de Santiago do Cacém”---------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que recordou que tinha sido 

acordado que nenhuma Junta de Freguesia deveria aceitar qualquer acordo com a EDP ou os 

CTT, para que pudessem fazer um “forcing” junto dessas entidades. No entanto, referiu que 

várias Juntas de Freguesia tinham “furado esse acordo” e tinham sido as primeiras a “abrir a 

porta a essa situação”, em nome da defesa e do interesse da população, levando a que as coisas 

chegassem ao ponto que estão actualmente.---------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Estabelecimento Prisional de Odemira, revelou que os Órgãos do Município de 

Odemira tinham tomado conhecimento do eventual encerramento do mesmo através de uma 

notícia do jornal. Informou também que já tinha pedido uma audiência com o senhor Ministro 

ou Secretário de Estado da Justiça, para falar sobre esse assunto e também sobre a questão das 

autópsias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Considerou inacreditável que se acabasse com um investimento de quase trezentos mil 



-12- 
23-12-2005 

contos, para irem investir outro tanto em Olhão. Referiu ainda que o Estabelecimento Prisional 

Regional de Odemira era novo, considerado dos melhores em Portugal, para além de ser muitas 

vezes utilizado como base de passagem das reclusas que vinham de Lisboa para o Algarve.-----

-----Por último, informou que tinha questionado sobre a nova utilização do edifício em causa.---

----------Interveio o senhor Leonel Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-

Gare, que desejou as Boas Festas a todos os presentes. Referiu também que no acesso à ponte 

dos caminhos de ferro, eram necessários alguns postes de iluminação, porque de noite não 

havia visibilidade nenhuma.---------------------------------------------------------------------------------

-----Questionou ainda para quando estava previsto o alcatroamento da terceira fase das ruas de 

Pereiras-Gare.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal disse que a maneira como tinham 

noticiado o encerramento do Estabelecimento Prisional de Odemira, sem uma palavra a quem 

representa os interesses da população de Odemira, era considerado uma ofensa para o 

Município de Odemira e mais genericamente à sua população.----------------------------------------

-----Referiu ainda: “Se estamos ofendidos temos de nos manifestar. Eu acho que o Executivo da 

Câmara Municipal, se assim o entender e se isso reunisse o consenso de todas as forças, deveria 

liderar um movimento, nem que fosse à frente do estabelecimento com uma ou duas 

televisões”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Fernando Encarnação que, relativamente à nova tabela de taxas do 

cemitério, chamou a atenção para o facto de antigamente existir diferenciação de preço, entre as 

sepulturas perpétuas e as temporárias, justificada pelo trabalho que os funcionários tinham em 

desmontar as campas. Referiu ainda que actualmente, com a nova tabela de taxas, existia uma 

verba própria para desmanchar as campas, pelo que não entendia o porquê de continuar a existir 

diferenciação de preços entre o coval temporário e o perpétuo.----------------------------------------

-----Considerou também absurdo que o horário de funcionamento do cemitério fosse igual ao 
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das oficinas da Câmara Municipal, pelo que sugeriu que alterassem o mesmo, uma vez que era 

inadmissível que encerrassem às dezasseis horas. Revelou também que os funerais que se 

realizassem ás dezassete horas, já tinham de pagar mais cinquenta euros de reabertura do 

cemitério, o que considerava absurdo.---------------------------------------------------------------------

-----Por último, sugeriu que criassem horários de Verão e de Inverno para o cemitério, à 

semelhança do que era praticado em São Brás de Alportel. Saudou também os senhores 

Presidentes das Juntas de Freguesia pelos cuidados que tinham com os seus cemitérios.----------

----------Interveio o senhor Aníbal Simão que desejou as Boas Festas a todos os presentes, e 

disse: “Passados quatro anos regresso aqui, lamentando que pouca coisa tenha sido feita na 

localidade de Pereiras-Gare”. Disse também que em orçamento para o ano dois mil e seis 

vinham inscritas verbas para o alcatroamento de ruas, mas não especificava se seria alguma em 

Pereiras-Gare.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu também que as electrificações de Taipas e Valinhos tinham verbas em orçamento, 

pelo que solicitou ao senhor Presidente da Câmara Municipal para não ficarem no 

esquecimento. Por último, perguntou em que situação se encontrava o Bairro Municipal de 

Pereiras-Gare.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

recebido um ofício do senhor Presidente da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, no 

qual propunham a realização de uma sessão publica conjunta das Assembleias Municipais do 

Litoral Alentejano, para debater questões relacionadas com “Cuidados de Saúde no Litoral 

Alentejano”. Em face do exposto colocou à consideração dos presentes o assunto em questão.--

-----Por último, colocou também à consideração dos presentes o ofício enviado pela Taipa, 

sobre “Atrasos no pagamento de pedidos de saldo final e pedido de adiantamento”.---------------

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que referindo-se ao Protesto apresentado pelo 

senhor Manuel Cruz, na sessão ordinária realizada no dia trinta de Setembro do corrente ano, 
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apresentou um desmentido ao assunto em questão, uma vez que tinha integrado o Secretariado 

Concelhio do Partido Socialista, aquando da campanha.------------------------------------------------

-----Disse ainda que: “o próprio Presidente da Câmara, nessa mesma Assembleia Municipal, 

disse que deveria ser provado, não bastava ser dito, mas como sei que isto vai cair no 

esquecimento e está escrito, gostava que ficasse o desmentido também escrito”.-------------------

-----Referiu que quando falavam no Protesto do uso abusivo de documentos internos da Câmara 

Municipal em jornais eleitorais, gostaria que tivessem sido mais explícitos na acusação, porque 

se se estivessem a referir às fotografias, muitas que apareciam no Boletim do Município eram 

fornecidas por particulares. Ainda em relação a este tema, sugeriu que junto das fotografias que 

eram colocadas no Boletim Municipal, fosse indicada a fonte.-----------------------------------------

-----Quanto à viatura municipal usada para transportar materiais de propaganda política, 

considerou que se tinha tratado de uma “desatenção muito grave” de quem elaborou o protesto, 

uma vez que o senhor Manuel Cruz fazia parte do Conselho de Administração da Fundação 

Odemira e deveria saber que, ela se encontrava ao serviço da Fundação Odemira através de um 

protocolo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último e quando era referido no protesto “a postura do eu quero posso e mando”, “ a 

desorientação” e “a falta de respeito pelos cidadãos do nosso concelho”, disse que 

provavelmente se estariam a referir às tarjas que tinham sido por eles distribuídas aquando das 

eleições e que ainda não tinham sido retiradas.-----------------------------------------------------------

-----Disse ainda que o rigor também em campanha eleitoral deveria ser cumprido e a palavra 

“votem” nas tarjas não poderia ser utilizada em qualquer período da campanha.--------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que em relação à intervenção do 

senhor Aníbal Simão, considerou que Pereiras-Gare não tinha sido prejudicada em relação às 

outras freguesias do concelho. Relembrou algumas obras nessa freguesia, tais como a ponte 

sobre a linha férrea, um investimento de vinte anos, que tinha sido deixado cair, com uma 
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candidatura com vários anos e que tinham conseguido recuperar, a mudança do Jardim de 

Infância e a Estrada de Fitos.--------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Bairro Municipal de Pereiras-Gare informou que a Lei não permitia que uma 

zona destinada a verde urbano fizesse parte de um lote para habitações.-----------------------------

-----Por último, em relação a Pereiras-Gare, disse que nos documentos previsionais para o ano 

dois mil e seis estavam contempladas as electrificações das Taipas e Valinhos, pelo que 

considerou que não se tinham esquecido assim tanto daquela freguesia, como tinha sido 

afirmado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação à intervenção do senhor Ricardo Cardoso e nomeadamente à utilização do 

veículo da Fundação Odemira, considerou que as outras forças políticas deveriam ter utilizado 

também a gráfica da Fundação, pois seria uma forma de ajudar aquela entidade a ultrapassar a 

sua situação financeira.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Vanda Ribeiro que perguntou se o estudo sobre os parques infantis 

nas Escolas já estava concluído. Relembrou que o citado estudo tinha sido feito havia pelo 

menos dois anos.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que saudou os novos elementos da 

Assembleia Municipal e desejou as Boas Festas a todos.-----------------------------------------------

-----Referiu que o estudo dos parques infantis datava de mil novecentos e noventa e oito e 

tinham sido elaborados projectos para cerca de quarenta parques, num total de duzentos e 

quarenta mil contos. Revelou que, na altura, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

da Região do Alentejo tinha concordado com a iniciativa, mas não tinha havido verba para 

dotar as escolas do concelho de parques infantis de harmonia com os países europeus.------------ 

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

à consideração dos presentes, os documentos apresentados neste ponto da Ordem de Trabalhos, 

nomeadamente:------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------a) Moção, apresentada pela Mesa da Assembleia Municipal, sobre “Estabelecimento 

Prisional de mulheres em Odemira”. Esta Moção foi aprovada por consenso;-----------------------

----------b) Moção, apresentada pelo senhor Fernando Encarnação, eleito pela Coligação Por 

Odemira, sobre “Casa Mortuária de Odemira”. Esta Moção foi aprovada por consenso;----------

----------c) Ofício número quinhentos e vinte e nove, datado de doze de Dezembro do corrente 

ano, da Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, sobre “Cuidados de Saúde no Litoral 

Alentejano”, no qual propunham a realização de uma sessão pública conjunta das Assembleias 

Municipais do Litoral Alentejano.--------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Fernando Encarnação que informou que estava inteiramente de 

acordo com a proposta em causa, porque futuramente iriam ficar dependentes do hospital de 

Santiago do Cacém.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que sugeriu que fosse 

acrescentado à lista das presenças os Órgãos Executivos Municipais dos cincos concelhos e os 

Directores dos Centros de Saúde de todos os concelhos abrangidos.----------------------------------

----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que considerou que as dificuldades de equipar o próprio hospital do Litoral Alentejano, com as 

valências tão necessárias às populações, não “auguravam” boas notícias no futuro.----------------

-----Considerou ainda que todos tinham de marcar fortemente as suas posições e demonstrar o 

seu desagrado relativamente a esse tipo de situações, que cada vez mais levavam a população a 

se afastar do concelho de Odemira.-------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que também tinham 

recebido um ofício relativamente a esse assunto, que seria submetido à apreciação na próxima 

reunião do Executivo Municipal.---------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que o Centro de Saúde de Odemira não poderia encerrar porque se situava a 

mais de sessenta quilómetros dos hospitais mais próximos. Por último, chamou a atenção para a 
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entrevista que o senhor Presidente da Ordem dos Médicos tinha dado a um jornal, na qual 

falava da situação do Hospital do Litoral Alentejano e referia que o mesmo estaria a mais, 

porque tinha sido construído não por necessidade, mas por pressão das Autarquias.---------------

----------Não havendo mais intervenções sobre este assunto, foi deliberado por consenso 

aprovar a proposta da realização de uma sessão pública conjunta das Assembleias Municipais 

do Litoral Alentejano, com a sugestão de ser alargado o convite aos Órgãos Executivos 

Municipais dos cincos concelhos e aos Directores dos Centros de Saúde de todos os concelhos 

abrangidos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------d) ofício número trezentos e oitenta e um, datado de catorze e Dezembro do corrente 

ano, enviado pela Taipa, sobre “carta enviada ao senhor Gestor do Programa Operacional 

Agricultura e Desenvolvimento Rural”. Foi aprovado por consenso, que fosse enviado um 

ofício deste Órgão ao senhor Gestor do Programa, solicitando que fosse desbloqueada a verba 

relativa ao pagamento de pedidos de saldo final e pedido de adiantamento.------------------------- 

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

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

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

----------Não se registou qualquer intervenção.----------------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA E) DO NÚMERO UM 

DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CINCO A BARRA DOIS 

MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO QUE VEIO INTRODUZIR ALTERAÇÕES À LEI 

NÚMERO CENTO E SESSENTA E NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE 

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

----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que referiu que no relatório era muito frequente aparecerem uns quadros com obras e projectos 
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que deveriam conter cores, porém nas fotocópias que recebiam apenas apareciam umas tarjas 

pretas onde não se conseguia ler nada.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que apelou a quem costumava 

elaborar o presente relatório para que houvesse um maior cuidado na elaboração do mesmo, 

considerando também que havia muita informação que tinha uma importância relativa para a 

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

-----Referindo-se à septuagésima primeira folha, considerou que a informação lá presente era 

muito vaga e imperceptível.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que disse: “Sugeria que a 

Assembleia Municipal indicasse a informação que tem interesse em saber. Tenho sempre receio 

que a falta de informação leve a pensar que não exista transparência nos processos. Aceito e 

compreendo essa dificuldade, porque é muita informação”.--------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor presidente da Assembleia Municipal que considerou que 

a informação também deveria ser melhorada. Relativamente à Divisão de Contencioso e 

Assessoria Jurídica, referiu que existiam diversas acções judiciais que tinham sido postas por 

diversas pessoas contra o Município que tinham em vista o pedido de reconhecimento de 

parcela de terreno por usucapião. Em face do exposto, solicitou esclarecimentos sobre esse 

assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria da Piedade Barradas que referindo-se à sexagésima oitava 

folha do relatório, informou que não tinha sido transcrita uma deliberação sobre a Unidade de 

Apoio Integral, tomada na reunião ordinária do Executivo Municipal, realizada no dia de 

dezanove de Outubro do corrente ano.---------------------------------------------------------------------

-----Revelou que nessa reunião ela tinha apresentado um Protesto devido a uma informação 

incorrecta que constava na página da Internet do Município, onde era dado grande destaque. 

Disse que na sessão da Assembleia Municipal tinham sido colocadas várias questões pelos 
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eleitos da Coligação Democrática Unitária, que apresentavam várias dúvidas em relação ao 

Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, relativamente à Unidade de Apoio Integrada. 

Como essas dúvidas não tinham sido esclarecidas, os eleitos da Coligação Democrática 

Unitária, abstiveram-se na votação e apresentaram uma Declaração de Voto.-----------------------

-----Revelou que na página da Internet do Município se apresentava a posição dos eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária como se tivessem votado contra e isso tinha acontecido na 

véspera de um acto eleitoral, pelo que tinha apresentado um protesto e tinha exigido que fosse 

rectificada com o devido destaque, o que nunca se tinha verificado. Por último, considerou 

lamentável essa situação, nomeadamente quando a mesma votação surgia novamente incorrecta 

na segunda edição do jornal Costa a Costa.---------------------------------------------------------------

-----Referindo-se à septuagésima oitava folha, solicitou esclarecimentos sobre a questão do 

VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação). Relativamente à folha número oitenta 

e um, solicitou esclarecimentos acerca do pedido de alteração de sinalização, uma vez que 

considerava a informação muito vaga.---------------------------------------------------------------------

-----Por fim, em relação à folha número oitenta e dois, nomeadamente à atribuição de Bolsas de 

Estudo, apelou para que houvesse rapidamente uma revisão a esse regulamento, de forma a 

reflectir mais justiça social e nomeadamente a terem em consideração a questão de mérito.------ 

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

oitava folha do relatório, informou que onde se lê “subrevivência” devia se ler “sobrevivência”. 

----------Interveio o senhor Raul Tomás que disse: “Propunha à Assembleia Municipal se 

devemos ou não aceitar este índice de exposição dos assuntos. O índice devia-se repetir ao 

longo deste quatro anos, para termos relatórios completos. A informação que vier de trás deverá 

ser minimizada e normalizada. Por exemplo nos processos de contra-ordenações que poderão 

durar anos, custa a aceitar que em todos os relatórios se repita, se não houvesse evolução 

deveriam constar só os itens e no fim surgiriam os novos processos. Nos projectos e obras, 
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entendo que deveria haver um valor total das adjudicações, para sabermos a importância 

financeira e saber percentualmente quanto é que falta executar, só assim é que nós podemos 

perceber se a execução da Câmara Municipal está a ser cumprida ou não”.--------------------------

-----Por último, disse que também seria interessante que nos projectos houvesse uma 

comparação do volume total de execução, com os anos anteriores.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que, há cerca de um 

ano, tinham começado a surgir citações pelo Tribunal para reconhecimento de parcelas de 

terreno por usucapião. Revelou que a iniciativa tinha partido de um senhor Solicitador residente 

no Norte do País que costumava passar férias em Vila Nova de Milfontes, que tinha convencido 

as pessoas, cujas benfeitorias ultrapassavam o valor arbitrado pelo próprio terreno, a recorrerem 

para o Tribunal. Ainda em relação a este assunto, informou que até à data, a Câmara Municipal 

tinha ganho todos os processos.-----------------------------------------------------------------------------

-----Disse também que desconhecia que tivesse sido publicada a votação incorrectamente, pelo 

que iria junto dos serviços verificar essa situação. Quanto ao VMER, informou que estavam a 

pressionar a Administração Regional de Saúde para tentarem resolver essa questão.---------------

-----Por último informou que o Executivo Municipal concordava em rever o Regulamento das 

Bolsas de Estudo. Disse que tinha sido feita uma grelha com a graduação da classificação de 

cada curso. Disse ainda que estava aberto a propostas para a constituição de grupos de trabalho 

da Assembleia Municipal, para tentarem verificar a questão do relatório de actividades e outras, 

de modo a contribuírem para uma mais valia na resolução dos assuntos.----------------------------- 

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

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

----------Ponto dois: REGIMENTO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA (QUADRIÉNIO 2005/ 2009): Foi presente a proposta de 

Regimento que ficará arquivada no maço de documentos da presente sessão.-----------------------
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----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que propôs a constituição de 

um Grupo de Trabalho que tentaria espelhar as representações eleitorais e com a participação 

de um membro da Mesa da Assembleia.-------------------------------------------------------------------

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

que sugeriu que fosse modernizado o cartão de membro da Assembleia Municipal.----------------

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que disse: “A proposta era começar a conseguir 

atrair para aqui cidadãos que pudessem participar nestas Assembleias Municipais. Os editais 

talvez funcionem, não costumo ver nenhum, mas podíamos criar uma Assembleia Municipal 

diferente, mais moderna, até com logótipo, com cartazes pela vila e aldeias. Dar outra imagem 

para as pessoas aderirem mais”.-----------------------------------------------------------------------------

-----Referindo-se ao vigésimo quinto artigo do regimento, considerou dois dias úteis 

insuficientes para poderem se inteirar de toda a informação enviada.---------------------------------

----------Interveio a senhora Maria da Piedade Barradas que também considerou que os dois 

dias era insuficientes, agravados ainda pelo facto dos correios funcionarem muito mal, mas era 

o que estava na lei.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao horário, considerou que as sessões deveriam se iniciar após a hora de almoço, 

durante a tarde e às sextas-feiras, por ser o dia em que as pessoas tinham mais disponibilidade e 

muitas não trabalhavam no dia seguinte.------------------------------------------------------------------

-----Considerou também que o articulado no regimento deveria sempre remeter para a lei a que 

se refere, nomeadamente na questão da perda de mandato, onde também não vinha nada a 

referir o preenchimento das vagas ou as ausências inferiores a trinta dias. Questionou também 

se na alínea h) do artigo oitavo do regimento eram considerados dias seguidos.--------------------

-----Por último, referiu que no artigo vigésimo quarto vinha mencionado o Período Antes da 

Ordem do Dia, mas nada constava relativamente ao Período da Ordem do Dia e ao Período de 

Intervenção Aberto ao Público.-----------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Raul Tomás que considerou que a informação escrita deveria chegar 

atempadamente aos membros, de modo a que conseguissem estudar os assuntos para os 

poderem defender em consciência e prestarem a sua contribuição. Considerou ainda que essa 

informação deveria ser acompanhada de acesso nos serviços respectivos, sempre que alguém 

quisesse uma informação mais detalhada. Propôs ainda que se digitalizassem os documentos e, 

bem assim, que fossem fornecidos via Internet, talvez em conjugação com as Juntas de 

Freguesia, promovendo um novo método de trabalho, onde se pouparia energia e facilitaria a 

circulação de informação.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou que seria difícil 

acertarem um horário que agradasse a todos os membros da Assembleia Municipal e por esse 

facto propôs inicialmente a criação de um grupo de trabalho que reunisse as sensibilidades das 

diversas forças políticas representadas e que criasse uma indicação tendencial.---------------------

-----Revelou também que na maioria das Assembleias Municipais, a tendência era reunirem de 

noite.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que a proposta do senhor Raul Tomás relativamente à digitalização 

da documentação seria inexequível, dado que implicaria que cada membro da Assembleia 

Municipal tivesse um computador.-------------------------------------------------------------------------

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

equacionado há algum tempo, a questão da digitalização da documentação e que existia um 

projecto da empresa pública Regi, que estava a trabalhar nessa matéria.-----------------------------

-----Revelou ainda que a ideia era criar uma base comum dos cinco Municípios, que as pessoas 

pudessem ter acesso de qualquer local e numa fase mais avançada pudessem inclusivamente 

efectuar qualquer pagamento.-------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que seria a altura ideal de introduzirem algumas melhorias e 

especificações no Regimento porque, muitas vezes, viviam mais da boa vontade da Mesa e dos 
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membros da Assembleia Municipal, do que propriamente do que estivesse tipificado.-------------

----------Não havendo mais intervenções, foi deliberado por consenso a constituição de um 

Grupo de Trabalho para a alteração do regimento em causa, que será constituído pelos 

seguintes elementos: Presidente da Assembleia Municipal; Helena Loermans, Diogo Vilhena e 

Telma Guerreiro, eleitos pelo Partido Socialista; Maria da Piedade Barradas e Maria Luísa 

Palma, eleitas pela Coligação Democrática Unitária e Fernando Encarnação, eleito pela 

Coligação Por Odemira.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Nos termos da alínea a) do número um do artigo vigésimo primeiro do Regimento dos 

membros deste órgão, o senhor Presidente da Assembleia interrompeu a sessão para intervalo 

(jantar), pelas vinte horas e quinze minutos.--------------------------------------------------------------

----------Pelas vinte e duas horas, depois de verificado o quórum, retomaram-se os trabalhos.---- 

----------Ponto três: ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE E SUBSTITUTO DOS 

PRESIDENTES DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE ODEMIRA, PARA A 

ASSEMBLEIA DISTRITAL DE BEJA: Foi presente o ofício número quatrocentos e noventa e 

oito, datado de catorze de Outubro do corrente ano, enviado pelo Presidente da Assembleia 

Distrital de Beja, no qual solicitava a eleição dos Presidentes de Junta de Freguesia (efectivo e 

substituto) para integrar a composição daquela Assembleia Distrital para o próximo quadriénio. 

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que apresentou a seguinte proposta:------------------

----------“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira vem 

propor: o Sr. José Manuel Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de S. Teotónio, 

como representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia do Concelho de Odemira na 

Assembleia Distrital de Beja, e como seu substituto no mesmo órgão, o Sr. Mário Neves Páscoa 

Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de S. M. Amoreiras”.-----------------------------------

----------A senhora Maria da Piedade Barradas, propôs em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, os seguintes elementos: a senhora Joaquina Maria Eduarda Bernardino, 
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Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, para efectiva e o senhor José da Silva Valério, 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, para substituto.----------------------------------

----------De acordo com o número três do artigo nonagésimo da Lei número cinco A barra dois 

mil e dois, de onze de Janeiro que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e 

nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, procedeu-se à votação por escrutínio 

secreto, tendo-se obtido o seguinte resultado:-------------------------------------------------------------

----------Votantes: trinta e quatro;---------------------------------------------------------------------------

----------Votos a favor da Lista do P.S.: vinte e dois votos;---------------------------------------------

----------Votos a favor da Lista da C.D.U.: doze votos.--------------------------------------------------

----------Em face do exposto foi eleito por maioria, o senhor José Manuel Reis Guerreiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, como representante dos Presidentes das 

Juntas de Freguesia do Concelho de Odemira na Assembleia Distrital de Beja, e como seu 

substituto no mesmo órgão, o senhor Mário Neves Páscoa Conceição, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Martinho Amoreiras.-------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto quatro: ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE E SUBSTITUTO DOS 

PRESIDENTES DAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE ODEMIRA, PARA A 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES: Foi presente a circular 

número cento e vinte e cinco, datada de dezassete de Outubro do corrente ano, enviada pelo 

Secretário-Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na qual solicitavam o 

nome do Presidente da Junta de Freguesia que representaria as Juntas de Freguesia do Concelho 

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

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que apresentou a seguinte proposta:------------------

----------“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira vem 

propor: o Sr. Humberto Inácio Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de S. Salvador, 

como representante dos Presidentes das Junta de Freguesia do Concelho de Odemira na 
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Associação Nacional de Municípios Portugueses. E como substituto o senhor Horácio 

Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos Pinheiros”.---------------------------

----------A senhora Maria da Piedade Barradas, propôs em nome dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, os seguintes elementos: o senhor Mário Manuel Lourenço Silva Santa 

Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria, para efectivo e o senhor Leonel 

Nunes Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, para substituto.------------- 

----------De acordo com o número três do artigo nonagésimo da Lei número cinco A barra dois 

mil e dois, de onze de Janeiro que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e 

nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, procedeu-se à votação por escrutínio 

secreto, tendo-se obtido o seguinte resultado:-------------------------------------------------------------

----------Votantes: trinta e seis;------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos, considerados abstenções: dois votos;------------------------------------------ 

----------Votos a favor da Lista do P.S.: vinte e um votos;----------------------------------------------

----------Votos a favor da Lista da C.D.U.: doze votos;--------------------------------------------------

----------Votos a favor da Coligação Por Odemira: um voto (considerado nulo por não haver 

nenhuma lista apresentada).--------------------------------------------------------------------------------- 

----------Em face do exposto foi eleito por maioria, o senhor Humberto Inácio Encarnação, 

Presidente da Junta de Freguesia de Salvador, como representante dos Presidentes das Junta de 

Freguesia do Concelho de Odemira na Associação Nacional de Municípios Portugueses e como 

substituto, o senhor Horácio Gonçalves, Presidente da Junta de Freguesia de Boavista dos 

Pinheiros.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto cinco: ELEIÇÃO DE UM CIDADÃO ELEITOR PARA INTEGRAR A 

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA: Foi presente o ofício número setenta e seis, datado de vinte e cinco de Novembro 

do corrente ano, enviada pela Presidente da Comissão da Protecção de Crianças e Jovens, no 
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qual solicitavam a indicação de outro elemento com base na alínea l) do artigo dezassete da lei 

de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo.------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que apresentou a seguinte proposta:------------------

----------“O Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira vem 

propor o cidadão: Tania Maria da Costa Guerreiro, 28 anos, licenciada em sociologia, residente 

em S. Teotónio para integrar a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Município de 

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

----------Interveio o senhor Valdemar Silvestre que informou que desconhecia a existência deste 

órgão. Disse ainda que na composição da Comissão em causa existiam quatro representantes 

indicados pela Assembleia Municipal. Pelo facto de ter desistido uma pessoa e tratando-se de 

um novo mandato da Assembleia Municipal, perguntou se não teriam de indicare novamente 

quatro pessoas para a citada comissão.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Telma Guerreiro que informou que pertencia à Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Odemira e considerava que não era necessário 

eleger novamente quatro elementos. Referiu também que as pessoas indicadas pela Assembleia 

Municipal para a Comissão continuavam e eram muito válidas.---------------------------------------

-----Por último, informou que a proposta de ser a Tânia a entrar para a Comissão tinha a ver 

com a disponibilidade que ela tinha apresentado para o efeito.-----------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que disse: “A lei é muito clara, diz que 

aquando da constituição da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens que aconteceu em 

Abril do ano de dois mil e quatro, são designados pelos órgãos da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal para um mandato de três anos, os elementos, ou seja, a Assembleia 

Municipal pode terminar o seu mandato que o mandato de quem foi designado para pertencer à 

Comissão mantém-se válido”.-------------------------------------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos 
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termos do número três do artigo nonagésimo da Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de Janeiro que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, tendo-se obtido o seguinte resultado:--------------------- 

----------Votantes: trinta e seis;------------------------------------------------------------------------------

----------Votos Brancos: dois votos;------------------------------------------------------------------------ 

----------Votos a Favor: vinte e cinco votos;---------------------------------------------------------------

----------Votos Contra: um voto;----------------------------------------------------------------------------

----------Votos (abstenção): oito votos.---------------------------------------------------------------------

----------Foi eleita por maioria, a senhora Tania Maria da Costa Guerreiro.-------------------------- 

----------Ponto Seis: LIMITE A ESTABELECER PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

A REALIZAÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: Ao dar-se início ao 

tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que explicou a 

razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------- 

----------“PROPOSTA N.º 9/2005-P:- Pelo Senhor Presidente da Câmara foi apresentada a 

Proposta que seguidamente se transcreve:----------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------“PROPOSTA N.º 9/2005-P--------------------------------------- 

----------1. Tendo em atenção que no mandato anterior a Câmara Municipal propôs à 

Assembleia Municipal e esta aprovou, o limite para obras por Administração Directa até ao 

montante de 150.000 contos (748.196,85 €);-------------------------------------------------------------- 

----------2. Tendo  em  atenção que tal valor se mostrou suficiente ao fim em vista, pelo que não 

se justifica que seja proposto o seu aumento, pese embora o aumento de custos verificado na 

construção;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3. Tendo em atenção que a celeridade de processos, é essencial para o bom e regular 

funcionamento dos serviços, e que a Administração Directa é muitas vezes uma forma de mais 

rapidamente responder a situações de investimentos de todo urgentes e necessários,--------------- 
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----------Proponho:------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Que a Câmara Municipal aprove e seja enviada à Assembleia Municipal como 

proposta nos termos do disposto no n.º 2 do Artigo 18.º do Decreto Lei n.º 197/99 de 08 de 

Junho, para deliberação e aprovação desta, o pedido de autorização para que o valor 

limite para lançamento de obras pela autarquia em regime de Administração Directa seja 

de 748.196,85 € (setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa e seis euros e oitenta e 

cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------Paços do Concelho de Odemira, 03 de Novembro de 2005---------------------- 

-----------------------------------“O Presidente da Câmara Municipal,----------------------------------- 

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

------------------------------------António Manuel Camilo Coelho”--------------------------------------- 

----------A Câmara Municipal deliberou , por unanimidade, aprovar nos termos propostos”.------

----------Interveio o senhor Valdemar Silvestre que propôs que para o próximo mandato 

arredondassem o valor proposto para setecentos e cinquenta mil euros, e bem assim que 

deixassem de aparecer os escudos.-------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a proposta vinha 

no seguimento de uma anterior.-----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Raul Tomás que perguntou se o limite estabelecido destinava-se 

apenas a obras. Perguntou também, se os projectos e actividades culturais tinham algum limite 

para administração directa.----------------------------------------------------------------------------------

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

jurídico das empreitadas das obras publicas, no artigo décimo oitavo, referia-se apenas e só a 

obras.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro, que referiu que a intervenção do 

senhor Valdemar Silvestre era apenas no sentido de se arredondar o valor. Disse também que o 
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Decreto-Lei número cinquenta e cinco de mil novecentos e noventa e nove, referia-se a 

aquisições, e bem assim que a presente proposta era apenas referente a obras.---------------------- 

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

aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira e uma abstenção dos membros 

eleitos pela Coligação Por Odemira, quando estavam presentes trinta e seis membros da 

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

----------Ponto sete: EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DE 

INVESTIMENTOS A REALIZAR EM 2006, NO MONTANTE DE 1.888.990 €: Ao dar-se 

início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que 

explicou a razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos da presente sessão:------------------------------------------------- 

----------“EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO PARA FINANCIAMENTO DE 

INVESTIMENTOS A REALIZAR EM 2006, NO MONTANTE DE 1.888.990 € - ANÁLISE 

DE PROPOSTAS:- Foi presente informação com análise das propostas apresentadas pelas 

Instituições de Crédito, que responderam aos convites que lhes foram dirigidos, na sequência 

da aprovação do pedido de empréstimo para financiamento de investimentos a realizar em 

2006, no montante de 1.888.990 €.-------------------------------------------------------------------------

----------Apreciada a análise técnica efectuada pela Divisão Financeira, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, a adjudicação ao Banco BPI do referido empréstimo no montante 

de 1.888.990€ (um milhão oitocentos e oitenta e oito mil novecentos e noventa euros), nos 

termos propostos pela referida Instituição Bancária: amortização no prazo de 20 anos; período 

de carência de 5 anos; taxa de juro nominal variável correspondente à média da “EURIBOR a 6 

meses”, acrescida de um “spread” de 0,10%; 1ª utilização a ocorrer até 6 meses após a data de 
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obtenção do visto do Tribunal de Contas, devendo ser submetido à apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal, no sentido de ser autorizado ou não o empréstimo”.------------------------

----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que estranhou o facto de não vir junto ao documento em causa, o mapa com as obras a que se 

destinavam os financiamentos.------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que essa informação 

constava na décima segunda folha do Plano Plurianual de Investimentos.--------------------------- 

----------Interveio novamente a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia 

de São Luís, que considerava que os empréstimos deveriam ter previamente a aprovação dos 

Órgãos Municipais, para posteriormente as verbas poderem ser inscritas em orçamento.---------- 

----------Interveio o Doutor Rui Silva, da Divisão Financeira do Município de Odemira, que 

informou que: “na elaboração do orçamento para dois mil e seis, nós resolvemos incluir uma 

nota metodológica em que explica porque é que isso é possível. A regra número um diz que os 

empréstimos podem ser incluídos em orçamento, após a sua contratação, independentemente da 

eficácia do respectivo contrato. Como ele é aqui aprovado no ponto prévio ao orçamento, 

poderá ser feito”.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda que essa justificação vinha na décima primeira folha do Orçamento e 

Grandes Opções do Plano.-----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Raul Tomás que referindo-se à décima segunda folha do Plano 

Plurianual de Investimento, disse que constava uma lista de financiamentos de uma série de 

electrificações que faziam parte do empréstimo em causa. Em face do exposto, perguntou onde 

estavam as verbas que resultavam dos loteamentos particulares feitos no concelho e que seriam 

cobradas para efeitos de equipamentos em infraestruturas.---------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que considerava que a questão 

apresentada prendia-se com o facto de constar a palavra “loteamentos” nos documentos em 
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causa. Disse ainda que os loteamentos não eram particulares, eram municipais e por esse facto 

era a Autarquia que suportava os encargos.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que disse: “o que deduzi da 

intervenção do senhor Raul é que a pergunta é: se há loteamentos privados e verbas que os 

privados pagam pelos loteamentos que fazem, onde estão essas receitas, se são ou não 

utilizadas nas electrificações e porque é que temos de estar a fazer empréstimos”.-----------------

----------Interveio novamente o senhor Raul Tomás que referiu que existiam verbas em 

orçamento, provenientes das receitas que resultavam das compensações urbanísticas, que eram 

pagas por quem construía no concelho. Disse ainda que essas verbas eram destinadas a 

infraestruturas (arruamentos, electrificações, reforços das estações de tratamento, redes de 

drenagens de águas pluviais) e não poderiam ser gastas em festas.------------------------------------

-----Em face do exposto, perguntou se as verbas que resultavam das receitas das taxas 

urbanísticas já estavam incluídas no investimento a que se referia o presente empréstimo.--------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que no 

orçamento existia receita corrente e receita de capital e, bem assim referiu que as festas eram 

pagas com a receita corrente que não tinha a ver com a cobrança das taxas.-------------------------

-----Disse ainda que as electrificações em causa, não seriam feitas sem recorrer a um 

empréstimo, uma vez que o orçamento municipal não tinha verba para as suportar.----------------

-----Por último, disse: “Parte das receitas que são cobradas servem para investimento em certas 

áreas e são utilizadas onde, a nosso ver, se justifica mais gastar aquele dinheiro”.------------------ 

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

aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira e três abstenções dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e seis membros 
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da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: DÉCIMA QUARTA MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL – DOIS MIL E 

CINCO: TERCEIRA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA: Ao dar-se início ao 

tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que explicou a 

razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos da respectiva sessão:---------------------------------------------------------------- 

----------“14.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2005: 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO 

DA RECEITA:------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Procedeu-se à apreciação da 14.ª Modificação Orçamental relativa ao ano de 2005, 

elaborada nos termos do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), consistindo na 

3.ª Revisão ao Orçamento da Receita e que apresentava os seguintes valores: ---------------------- 

----------ORÇAMENTO DA RECEITA:------------------------------------------------------------------ 

----------Inscrições/Reforços: 18.500,00 € (dezoito mil e quinhentos euros);------------------------- 

----------Diminuições/Anulações: 18.500,00 € (dezoito mil e quinhentos euros);-------------------- 

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

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

maioria, com quatro votos a favor dos Eleitos pelo Partido Socialista e três votos contra dos 

Eleitos pela Coligação Democrática Unitária, e bem assim, submetê-los à aprovação da 

Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 64.º, da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

foi aprovada por maioria, com vinte e dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira e nove abstenções dos membros 
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eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e seis membros 

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

----------Ponto nove: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE METADE DO 

LOTE NÚMERO NOVE DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE AMOREIRAS-GARE – 

JOSÉ ANTÓNIO JORGE: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor 

Presidente da Câmara Municipal que explicou a razão da apresentação da proposta que 

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

----------“PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DOAÇÃO DE ½ DO LOTE Nº. 9 DO 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DE AMOREIRAS-GARE – JOSÉ ANTÓNIO JORGE: - Foi 

presente a Informação nº. 180/05, datada de 23/11/2005, elaborada pela Divisão de 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks – Secção de Património, relativa ao pedido formulado 

por José António Jorge, no sentido de lhe ser autorizado a doação de ½ do lote nº. 9 do 

Loteamento Municipal de Amoreiras-Gare, a Elvira Maria Vieira, com quem vive 

maritalmente, para efeitos de contratação de empréstimo bancário.-----------------------------------

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

doação, devendo, posteriormente, o assunto ser remetido à Assembleia Municipal”.--------------- 

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação deste assunto, o qual foi 

aprovado por maioria, com vinte 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 pela Coligação Por Odemira e uma abstenção dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, quando estavam presentes trinta e cinco membros da Assembleia 

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

----------Ponto dez: PROJECTO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA – LICENCIAMENTO DE QUEIMADAS: Ao dar-se início 

ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira, que explicou a razão 
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da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos da respectiva sessão:-------------------------------------------------------------------------- 

----------“PROJECTO DE PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS 

JUNTAS DE FREGUESIA – LICENCIAMENTO DE QUEIMADAS:- Foi presente a 

Informação n.º 2, datada de 19/04/2005, do Gabinete de Apoio à Vereação, dando 

conhecimento que, com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de Junho, a 

realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respectiva Câmara Municipal, 

podendo delegar nas Juntas de Freguesia.-----------------------------------------------------------------

----------Existindo a necessidade de se organizar, simplificar e desburocratizar todo este 

processo de licenciamento de queimadas, torna-se urgente proceder à celebração de Protocolos 

de delegação de competências nas Juntas de Freguesia do Concelho.-------------------------------- 

----------Face ao exposto, anexa-se o projecto de Protocolo acima referido, para apreciação e 

deliberação do Executivo Municipal.----------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projecto de Protocolo e 

conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar em representação do 

Município, sendo posteriormente, remetido à Assembleia Municipal, para apreciação e 

deliberação”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que perguntou se a verba era 

toda para as Juntas de Freguesia ou se haveria alguma que ficaria na Câmara Municipal.---------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que a verba constava do 

Regulamento Municipal de Taxas e Licenças, pelo que se tratava de uma verba Municipal. 

Disse ainda que o Regulamento estava em remodelação, pelo que poderiam mexer nos 

quantitativos, nomeadamente porque os bombeiros voluntários tinham a intenção de vir a 

cobrar o parecer que, nos termos da lei, seria obrigatório.----------------------------------------------

-----Disse ainda: “Quem vai pagar é o utente, mas o que está pensado é conforme o que os 
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Bombeiros Voluntários cobrarem, nós criamos uma parte que será destinada aos bombeiros 

para pagamento desse parecer e outra parte, para fazer face aos custos correntes que as Juntas 

de Freguesia vão ter”.----------------------------------------------------------------------------------------

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

que referiu que era intenção dos Bombeiros Voluntários cobrar os pareceres que vierem a ser 

emitidos, relativamente a este assunto. Considerou ainda que a questão do pagamento estava 

confusa, nomeadamente em relação à receita que os Bombeiros Voluntários iriam arrecadar e à 

receita referente à Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que não se deveria cobrar nada.--------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira, que informou que a taxa devida estava 

tabelada no Regulamento Municipal respectivo. Disse ainda que as percentagens de receita para 

os Bombeiros Voluntários e para as Juntas de Freguesia, destinavam-se designadamente a 

aumentar os recursos financeiros de que tanto necessitavam e a ressarcir alguns custos que 

vierem a ter em despesas correntes.------------------------------------------------------------------------

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

Teotónio, que referiu o seguinte: “Nós recebemos muitos pedidos, mas há uma situação 

caricata. A pessoa pede uma queimada e paga os cinco euros e depois é remetido para os 

bombeiros, leva uns dias e o ofício dos bombeiros diz que tem ordem para queimar em x dias. 

O que acontece muitas vezes é que nos dias indicados chove e depois a pessoa tem de pedir 

novo requerimento e voltar a pagar os cinco euros.”-----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que informou que a taxa 

pressupunha sempre uma contrapartida, pelo que, se essa contrapartida não existisse, a taxa 

deveria ficar retida.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que a articulação 

com os Bombeiros Voluntários tinha a ver com a prevenção. Informou também que os 
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bombeiros só poderiam dar parecer para três dias, para um maior controlo dos locais das 

queimadas e possíveis denúncias de incêndios.-----------------------------------------------------------

-----Disse também que as queimas e as queimadas eram diferentes, porém o que preocupava era 

o controlo e prevenção geral da floresta, nomeadamente tentar disciplinar determinadas zonas 

do território do concelho.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que perguntou se os conceitos de queima e queimada, definidos por lei, se mantinham. 

Questionou também como procederiam relativamente às queimas.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que referiu que, do ponto de vista legal, a 

queima não necessitava de ser licenciada, porém isso viria a causar problemas ao nível de 

operacionalidade no Município. Referiu ainda que o controlo que estavam a tentar fazer sobre 

potenciais focos de incêndio, levava-os a misturar os conceitos, até porque, por vezes, 

considerava difícil distinguir a queima da queimada.----------------------------------------------------

-----Por último, disse que em prol da prevenção estavam a fazer uma interpretação da lei mais 

abrangente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

perguntou como poderiam enquadrar esta situação no orçamento da Junta de Freguesia.----------

----------Interveio o Doutor Rui Silva, da Divisão Financeira do Município de Odemira que 

informou que apenas poderiam prever as verbas em orçamento com base no protocolo 

assinado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Raul Tomás que sugeriu que fosse a Câmara Municipal a deliberar 

um calendário de queimadas, por freguesias, com uma área de intervenção conhecida.------------

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

que disse: “Este assunto é melindroso. Muitas vezes tratamos dos processos e quando a 

autorização chega, é nesse dia precisamente que chove e as pessoas não conseguem fazer a 
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limpeza do terreno. Temos de tentar desburocratizar e facilitar as situações que recaiem sempre 

em cima dos camponeses, agora com mais cinco euros.”-----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que a queima 

estava na lei por uma questão de prevenção e controlo do território.---------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação deste assunto, o qual foi 

devidamente aprovado por maioria, com dezanove votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira, duas abstenções 

dos membros eleitos pelo Partido Socialista e sete abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta e quatro membros da 

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

----------Ponto onze: INTEMPÉRIES DE NOVEMBRO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E SETE – REALOJAMENTO DE AGREGADOS EM LOTES SITOS NO 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SABÓIA: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, 

interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que explicou a razão da apresentação da 

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

----------“INTEMPÉRIES DE NOVEMBRO DE 1997 – REALOJAMENTO DE 

AGREGADOS EM LOTES SITOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SABÓIA:- Foi 

presente uma informação s/ nº., datada  de 06/10/2005 da Divisão de Planeamento e Gestão 

Urbanística, dando conhecimento que no âmbito do processo de realojamento das vítimas das 

intempéries de Novembro de 1997, a Câmara Municipal celebrou um acordo de colaboração 

com o INH para promover a construção de fogos destinados ao realojamento dos agregados 

vítimas das intempéries de Novembro de 1997, fogos estes que serão atribuídos em regime de 

renda apoiada aos agregados familiares que residiam em habitações das quais não eram 

proprietários, e que constam do levantamento efectuado pelo Município. No caso concreto do 
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Loteamento Municipal de Sabóia construíram-se sete fogos, no entanto, tendo em conta  que os 

agregados familiares de Alzira Libânia Teresa e Helder Manuel Louçâ Botelho prescindem das 

habitações, que o agregado de Joaquim Baltazar Guerreiro faleceu, e que o agregado de 

Felisbela Maria Gaudêncio  está realojado em Odemira, propõe-se que os fogos construídos nos 

lotes  28, 29 e 30 sejam atribuídos em regime de renda apoiada aos Senhores Manuel Botelho 

Maria, Joaquim Guerreiro de Matos e Jacinto José Rodrigues, respectivamente, ficando assim 

disponíveis os lotes 4, 25, 26 e 27.------------------------------------------------------------------------- 

----------Da informação supracitada consta ainda que o Município em reunião ordinária 

realizada em 06/11/2002, deliberou ceder a título gratuito, os lotes 2 e 3 do Loteamento 

Municipal de Sabóia aos agregados de José Francisco Gomes e de Maria Paula Neto País 

Tristão, respectivamente, para construírem com o apoio do INH as moradias destinadas à sua 

habitação própria. No entanto, devido às condições topográficas do lote nº. 2, causarem um 

grande acréscimo ao custo da construção, optou-se pela  execução desta no lote nº. 5. Assim 

propõe-se ceder a título gratuito o lote nº. 3 ao agregado de Maria Paula Neto Pais Tristão e o 

lote nº. 5 ao agregado de José Francisco Gomes.---------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade entregar as 

chaves dos fogos construídos nos lotes 28, 29 e 30 aos agregados de Manuel Botelho Maria, 

Joaquim Guerreiro de Matos e Jacinto José Rodrigues,  e bem assim, proceder aos respectivos 

contratos de arrendamento, nos termos estabelecidos na legislação aplicável.-----------------------  

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em reunião 

ordinária realizada em 06/11/2002, e bem assim, aprovar a cedência a título gratuito do lote nº. 

3, e do lote nº. 5 do Loteamento Municipal de Sabóia aos agregados de Maria Paula Neto Pais 

Tristão e de José Francisco Gomes, respectivamente. Devendo, no entanto, o assunto ser 

presente à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.-------------------------------------- 
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----------Foi ainda deliberado, por unanimidade, informar o Instituto Nacional de Habitação 

desta deliberação”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

devidamente aprovada por unanimidade, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

e um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira, quando estavam presentes 

vinte e nove membros da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------- 

----------Ponto doze: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA ZONA DE 

TURISMO DE ODEMIRA PARA O ANO DE DOIS MIL E SEIS: Ao dar-se início ao 

tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal, que explicou a 

razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos da respectiva sessão:---------------------------------------------------------------- 

----------“ZONA DE TURISMO DE ODEMIRA - ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO 

PLANO PARA 2006:- Procedeu-se à apreciação e análise do Orçamento e das Grandes Opções 

do Plano da Zona de Turismo de Odemira  para o  ano de 2006, elaborado de harmonia com o 

Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que apresenta uma receita igual à despesa na 

importância de 50.000,00€ (CINQUENTA MIL EUROS), que vai ficar arquivado no maço de 

documentos, respeitante à presente acta.------------------------------------------------------------------- 

----------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos Eleitos pelo 

Partido Socialista e três votos contra dos Eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar 

e submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea b), 

do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro”.----------------------------------------------------------- 

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação do presente assunto, o qual 

foi aprovado por maioria, com dezassete votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista, cinco votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um 

voto contra dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira e cinco abstenções dos membros 

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

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

----------Ponto treze: ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO DE 

DOIS MIL E SEIS: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente 

da Câmara Municipal que explicou a razão da apresentação da proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos da presente sessão:---------------------- 

----------“ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO PARA 2006: Procedeu-se à 

apreciação e análise do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2006, 

elaborado de harmonia com o Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que apresenta uma 

receita igual à despesa na importância de € 34.630.000,00 (TRINTA E QUATRO MILHÕES 

SEISCENTOS E TRINTA MIL EUROS), que vai ficar arquivado no maço de documentos, 

respeitante à presente acta.-----------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos Eleitos pelo 

Partido Socialista e três votos contra dos Eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar 

e submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, conforme determina a alínea b), 

do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe foi 

dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro”.----------------------------------------------------------- 

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

questionado pela senhora Maria da Piedade Barradas acerca do modo de votação dos 

documentos em causa. Referiu que na votação anterior não tinha havido distinção entre 

Orçamento e Grandes Opções do Plano. Relativamente ao presente assunto, disse que na 

reunião do Executivo Municipal tinha sido efectuada uma votação única.---------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a dúvida em 
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questão também tinha sido levantada na última reunião do Executivo Municipal, pelo Vereador 

Cláudio Percheiro. Disse ainda que após colocarem a questão ao Tribunal de Contas e à 

Inspecção-Geral Administração do Território, tinham sido informados que o erro seria votar o 

Orçamento e as Grandes Opções do Plano em separado.------------------------------------------------

-----Por último, considerou que quem votava as Grandes Opções do Plano, implicitamente tinha 

lá o Orçamento.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou que se tratava 

de um documento que se abria em dois capítulos, e bem assim que a lógica apontava para quem 

votasse a favor do Orçamento, votaria também a favor das Grandes Opções do Plano.------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que referiu que as Grandes Opções do 

Plano eram a definição da estratégia a desenvolver nos próximos anos e tinha uma tradução 

prática em termos orçamentais apenas para um ano.-----------------------------------------------------

-----Referiu ainda que nos instrumentos que faziam parte das Grandes Opções do Plano, 

compreendia também o Plano Plurianual de Investimento que tinha uma projecção a quatro 

anos e o orçamento que traduzia a aplicação concreta em relação ao ano em questão.-------------

----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que considerou que os documentos deveriam ser 

votados em conjunto.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Vereador Cláudio Percheiro que referiu que não 

encontrava o protocolo com as Juntas de Freguesia nos documentos em causa.---------------------

----------Interveio o Dr. Salustiano Lourenço, Chefe da Divisão Financeira do Município de 

Odemira, que informou que após consulta à Inspecção-Geral da Administração do Território, 

tinha sido informado que os documentos deveriam ser votados em conjunto.-----------------------

-----Disse ainda que as Grandes Opções do Plano era um documento estratégico, mas o 

princípio orçamental da anuidade teria de ser respeitado, não podendo aprovar nada para além 

de um ano.------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que referiu que no inicio do mandato, o protocolo de delegação de competências vinha com 

uma lista de freguesias. Revelou que tinha discordado de algumas questões que considerava 

incorrectas, pelo que gostaria de saber se foi efectuada alguma correcção, uma vez que até à 

data ainda não tinha recebido nada.------------------------------------------------------------------------

-----Por último considerou que deveria ter havido uma reunião com os Presidentes das Juntas de 

Freguesia para esclarecimentos das dúvidas.--------------------------------------------------------------

----------Seguidamente o Dr. Rui Silva, da Divisão Financeira do Município de Odemira, fez a 

apresentação dos documentos em causa.------------------------------------------------------------------

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

que referindo-se à nona folha, considerou que a obra da passagem inferior rodoviária em 

Luzianes-Gare já tinha muitos atrasos e a inscrição da verba em dois mil e sete, demonstrava 

um “espaço muito alargado” de execução da obra em causa.-------------------------------------------

-----Referindo-se à décima primeira folha, nomeadamente às infraestruturas do Bairro 

Municipal em Luzianes-Gare, considerou que as obras iam ficando muitas vezes no papel. 

Perguntou ainda o que se passava com a electrificação do bairro, uma vez que as pessoas 

pediam à EDP a ligação das baixadas e era-lhes transmitido que não poderia fazer por falta de 

infraestruturas. Considerou também que havia necessidade de se criarem mais lotes no bairro e 

de se arranjarem as ruas.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou também que não via nenhuma verba para a pavimentação das ruas em Luzianes-

Gare, nem para a electrificação de Padrona de Baixo.---------------------------------------------------

-----Por último, referindo-se à folha número cento e doze, solicitou que o Polidesportivo de 

Luzianes-Gare não fosse esquecido, uma vez que há muito tempo estava prometido.--------------

----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que referindo-se às folhas número sessenta e dois e sessenta e três, disse: “Mais uma vez temos 
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que nos lamentar enquanto autarcas pelas posições da Administração Central em relação às 

autarquias. Mais uma vez a lei não vai ser cumprida, as verbas não vão ser transferidas na 

integra e com isso mais uma vez se vai prejudicar o normal funcionamento dos Municípios e 

consequentemente das Freguesias”.------------------------------------------------------------------------

-----Questionou ainda se todas as obras constantes no quadro da folha número vinte e quatro, 

tinham as candidaturas aprovadas e homologadas e se a receita em causa era garantida, 

independentemente das derrapagens nos orçamentos.---------------------------------------------------

-----Perguntou o que entendiam por “acordos de colaboração”. Disse também, relativamente ao 

Protocolos: “Cada Freguesia tinha a sua especificidade, pelo que de futuro se deveria fazer um 

levantamento dessas situações, para que comparativamente houvesse mais alguma justiça 

relativa”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referindo-se à octogésima folha, perguntou se a construção do jardim-de-infância de São 

Luís era uma intenção ou seria apenas para figurar. Perguntou também se a rede de esgotos e 

Etar de Vale Bejinha constantes na nonagésima folha e o Sistema de Abastecimento de Água 

de Vale Bejinha, constante na nonagésima primeira folha, tinham os projectos aprovados pela 

Direcção Regional do Ambiente.---------------------------------------------------------------------------

------Perguntou ainda se os trituradores de resíduos verdes, constantes na folha número noventa 

e um, seriam colocados nas freguesias. Por último, relativamente à folha número noventa e 

sete, referiu que uma munícipe lhe tinha mostrado um ofício do Município onde lhe 

informavam que a obra da Estrada Nacional número quinhentos e trinta e dois (troço da Estrada 

nacional número trezentos e noventa e um a São Luís) estaria prevista para o ano de dois mil e 

seis, porém vinha uma verba maior no ano de dois mil e sete.-----------------------------------------

-----Perguntou também qual era a localização prevista para o heliporto de Odemira e o que 

estava previsto construir junto ao mesmo.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referindo-se à 
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septuagésima oitava folha, solicitou esclarecimentos sobre “Sinergias Sociais”.--------------------

----------Interveio o senhor Augusto Maria que considerou que as Grandes Opções do Plano 

espelhavam a eficácia e o dinamismo que o Município pretendia desenvolver. Considerou ainda 

que todas as obras eram importantes, no entanto realçava a construção do heliporto de Odemira, 

nomeadamente para o combate aos incêndios e ao transporte de doentes, dada a situação 

geográfica do concelho de Odemira.-----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Parreira que referindo-se à folha número cento e catorze, 

referiu que vinha uma verba inscrita para a iluminação pública do jardim do Bairro Municipal 

de São Luís, no entanto ainda não existia qualquer jardim no Bairro em causa.---------------------

-----Por último, referindo-se à folha número cento e nove, disse que vinha inscrita uma verba 

para a rede de esgotos do Vale Bejinha. Em face do exposto, perguntou se a obra em causa 

abrangeria também a Carrasqueira e Troviscais.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Raul Tomás que referindo-se à folha número vinte um, referiu que 

era feita uma estimativa de crescimento da receita corrente na ordem do cinco virgula oito por 

cento. Dado o cenário que se vivia em Portugal que não era propriamente de crescimento, 

perguntou que investimentos seriam “postos em causa” se não se conseguissem mobilizar as 

receitas correntes previstas.----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Maria, que referiu que não via qualquer referência à sua freguesia, para além da electrificação 

do jardim junto à Caixa Geral de Depósitos.--------------------------------------------------------------

-----Revelou ainda que não vinha mencionada qualquer verba para a Etar da Bemposta, há 

vários anos prometida e aos esgotos do Bairro das Barreiras Vermelhas que estavam a correr “a 

céu aberto” directamente para o rio Mira.-----------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que a sede do Concelho também merecia alguma atenção, porque o 

“esvaziamento da vila” cada vez era maior.---------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a distribuição 

das verbas nos próximos dois anos, com maior incidência no último, era devido aos 

lançamentos dos concursos das obras que, na prática, demorariam em média seis meses. Quanto 

ao Bairro Municipal de Luzianes-Gare, informou que o problema relativamente à electrificação 

e ao pedido das baixadas, tinha a ver com o facto do bairro estar a ser abastecido por um 

gerador. Disse ainda que, como algumas casas ainda não estavam acabadas, ao serem ligadas as 

baixadas, implicaria desligar o gerador, o que deixaria algumas pessoas sem electricidade.-------

-----Referiu ainda que a pavimentação das ruas de Luzianes-Gare, seria feita quando fosse 

efectuada a do Bairro Municipal. Disse também que a electrificação da zona de Padrona, vinha 

referida na folha número cento e catorze, referente ao Plano Plurianual de Investimentos.--------

-----Quanto às candidaturas ao Quadro Comunitário de Apoio, informou que algumas 

candidaturas tinham sido devolvidas, outras estavam em análise, outras estavam para ir à 

unidade de gestão, cujas reuniões vinham sendo adiadas por falta de quórum e outras tinham 

sido devolvidas. Disse ainda que integravam a verba dos seis milhões oitocentos e oitenta mil 

quinhentos e oitenta e nove euros e sessenta cêntimos, as candidaturas que não tinham sido 

devolvidas e cuja receita ainda não era garantida.--------------------------------------------------------

-----Referiu também que acordos de colaboração era outro nome que davam aos protocolos. 

Disse ainda, relativamente à rede de caminhos: “Em tempos já alguns Presidentes das Junta de 

Freguesia tinham questionado essa questão de justiça nos caminhos e eu, nessa altura, expliquei 

que havia falta de cartografia convincente. O critério foi fazer a distribuição proporcional à área 

de cada freguesia, é injusto, mas é uma regra que permitia dar a verba. Até foi proposto haver 

um grupo de trabalho das Juntas de Freguesia, para trabalhar nisso, mas nunca o fizeram”.------

-----Relativamente ao heliporto de Odemira, informou que a ideia não era fazer apenas a placa 

que seria também iluminada para funcionar de dia e de noite, seria ainda construído um 

depósito de combustível e uma pequena instalação suficiente para que o piloto pudesse 
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pernoitar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu também que a quebra e o aumento da receita corrente não iria influenciar as obras e 

os investimentos, porque estes relacionavam-se com a receita de capital.----------------------------

-----Por último, disse que a Câmara Municipal muitas vezes era acusada pelas Juntas de 

Freguesia de investir apenas em Odemira. Disse ainda que os esgotos das Barreiras Vermelhas 

estavam contemplados no projecto da ponte pedonal sobre o rio Mira, na zona do cais em 

Odemira. Revelou ainda que a Etar da Bemposta não tinha avançado, porque o proprietário não 

cedia o terreno, pelo que estavam a tentar encontrar uma solução.------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que havia um projecto para 

o Jardim de Infância de São Luís, e bem assim informou que a actual escola tinha quatro salas, 

apesar de ter apenas duas turmas e ia ser integralmente recuperada com aproveitamento das 

zonas exteriores. Disse também que as crianças do jardim de Infância estavam numa das salas 

da escola, pelo que ainda sobrava uma sala. Em face do exposto e dado ao actual número de 

alunos em São Luís, considerava que a escola seria suficiente, e bem assim informou que o 

Jardim de Infância estava previsto em orçamento, para salvaguardar uma eventual evolução 

populacional.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro que informou que apenas estava 

previsto no Plano Plurianual de Investimentos a electrificação do jardim do Bairro Municipal, 

porque nele apenas constavam as obras que seriam realizadas por empreitada ou por aquisição 

de serviços. Disse ainda que o jardim em causa seria feito por administração directa, e bem 

assim informou que a primeira obra a ser feita, seria a electrificação e posteriormente o jardim.-

-----Quanto aos trituradores de resíduos verdes, referiu que tinha adquirido três que estavam a 

ser disponibilizados às Juntas de Freguesia que tinham capacidade para os armazenar e utilizar 

com alguma frequência. Referiu ainda que iriam adquirir mais dois trituradores que também 

seriam distribuídos por agrupamentos de Juntas de Freguesia.-----------------------------------------
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-----Referiu também que o projecto de esgotos do Vale Bejinha não incluía a Carrasqueira 

devidos às distâncias e a questões topográficas. Disse ainda que a rede de esgotos da 

Carrasqueira era muito dispendiosa, porque as habitações eram muito dispersas, com muitos 

terrenos agrícolas, caminhos muito extensos, para além de estar inserido no Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e na Rede Natura.----------------------------------------------

-----Por último, relativamente à Etar da Bemposta, em Odemira, informou que ficaria situada na 

Freguesia de Santa Maria, mas serviria também Salvador. Disse ainda que a Etar ficava situada 

na REN – Reserva Agrícola Nacional, pelo que teria de ser decretada zona de utilidade pública 

para haver uma desafectação. Considerou que este processo poderia demorar cerca três anos.---

-----Em relação ao sistema de abastecimento de água e esgotos em Odemira, informou que o 

mesmo estava incluído numa candidatura ao Fundo de Coesão.---------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Hélder Guerreiro que informou que os projectos de 

“Apoio a Projectos Educativos” e as “Sinergias Sociais”, decorriam de um outro que era a 

“Instalação da Rede Social em Odemira”. Revelou que pretendiam fazer um diagnóstico social 

do território do Concelho, que incluía as problemáticas sociais, acessibilidades, educação, e 

bem assim, apelou à participação dos senhores Presidentes das Juntas de Freguesia.---------------

-----Disse que os projectos em causa pretendiam reforçar as parcerias, e bem assim, 

implementar soluções para determinadas problemáticas, determinados planos de acção.----------

-----Por último, informou que as Sinergias Sociais pretendiam envolver todas as parcerias da 

Rede Social e tinha como objectivo identificar um projecto específico a apoiar.--------------------

----------Interveio o senhor Augusto Maria que perguntou onde se localizaria o Centro de Artes 

e Museu de Odemira.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que explicou que o Centro de Artes 

e Museu de Odemira estava projectado para o espaço que existia atrás da Igreja de Santa Maria. 



-48- 
23-12-2005 

-----Disse ainda que o terreno tinha sido negociado com a Comissão Fabriqueira e a Diocese de 

Beja.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação dos documentos em causa que 

foram aprovados por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Por Odemira, oito votos 

contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e três abstenções dos 

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

quatro membros da Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que disse: “Em relação ao protocolo 

com as Juntas de Freguesia, ficou acordado que vai ser colocado à Câmara Municipal e virá 

aqui à Assembleia Municipal, uma vez que houve essa falha. Os Presidentes das Junta de 

Freguesia não fiquem preocupados, porque continua o protocolo que está vigor até que este 

entre em vigor e depois serão feitos os acertos. Foi o que foi combinado há pouco”.---------------

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

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

----------Ponto catorze: INSPECÇÃO ORDINÁRIA SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA: Foi presente o ofício número dois mil setecentos e cinquenta e cinco, datado de 

dezassete de Outubro, enviado pelo Chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da 

Administração Local, o qual anexava o Relatório Parcelar número um, sobre a Inspecção 

Ordinária Sectorial ao Município de Odemira, que ficará arquivado no maço de documentos da 

presente sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria da Piedade Barradas que referiu que tinha dúvidas quanto ao 

presente assunto estar agendado para apreciação e deliberação, considerando que deveria vir só 

para conhecimento, uma vez que o processo estava em Tribunal.-------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referindo-se à alínea i) do 
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artigo número cinquenta e três da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de Setembro, alterada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

Janeiro, disse: “Pode-se colocar a questão de não se tratar de um relatório definitivo. Por razões 

de informação, achei que isto deveria ser trazido à Assembleia Municipal. Não vejo 

inconveniente em que se debata o assunto e que como diz a lei, se tome a posição que 

entenderem. Pessoalmente e seguindo a lógica de outras situações idênticas, o assunto está no 

Tribunal, nós podemos pronunciarmo-nos politicamente sobre isto e não sobre a legalidade ou 

ilegalidade do que quer que seja”.--------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que sinteticamente explicou, que o 

assunto estava entregue ao Tribunal, e bem assim que o Relatório era a opinião do I.G.A.T. - 

Inspecção-Geral da Administração do Território, tinha resultado de uma denúncia e 

essencialmente baseava-se na argumentação que as senhoras Inspectoras tinham desenvolvido, 

tendo por base um parecer produzido por uma Arquitecta da C.C.D.R.A. - Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo.----------------------------------------------

-----Referiu ainda que o Ministério Público tinha feito a petição inicial no dia dezoito de 

Novembro do corrente ano e a Câmara Municipal tinha apresentado a respectiva contestação no 

passado dia vinte e um de Dezembro, pelo que o processo aguardava uma decisão. Chamou 

ainda a atenção para a oitava folha do relatório onde era referido, a respeito do senhor Vereador 

José Alberto Guerreiro que, “não tinha sido culposa a ilegalidade verificada”, e bem assim, 

para a nona folha onde era indicado o mesmo entendimento, a seu respeito.-------------------------

-----Em relação à questão da ilegalidade, referiu que a opinião do I.G.A.T. não era partilhada 

por ele, nem pelo advogado que os defendia e nem pela C.C.D.R.A.---------------------------------

-----Informou também que a senhora Arquitecta da C.C.D.R.A. que até tinha participado no 

Plano Director Municipal de Odemira, entendia que o edifício da Cerca da Vitória, em Vila 

Nova de Milfontes que tinha quatro pisos virados para a marginal, violava os índices de 
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ocupação, esquecendo-se que o piso destinado à cave não contava para esse efeito.----------------

-----Por último, disse que a C.C.D.R.A. tinha corrigido o parecer técnico antes da petição inicial 

do Ministério Público. Em face do exposto, informou que não entendia o porquê do Ministério 

Público do Tribunal de Beja ter efectuado a acusação, mesmo tendo conhecimento do ofício 

enviado pela C.C.D.R.A., onde era feita a correcção.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou, face à 

documentação enviada pela C.C.D.R.A. e tratando-se de um relatório parcelar, que a posição da 

Assembleia Municipal deveria ser no sentido de aguardar a evolução do assunto por parte do 

Tribunal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que disse: “Parece-me que a proposta 

que está a fazer é correcta, até porque como disse e bem, este relatório é parcelar e como está 

na lei, não tem nada a ver com uma decisão que a Assembleia Municipal tenha de tomar, até 

porque isto já aconteceu anteriormente quando tivemos outras inspecções. No meu tempo 

tivemos quatro”.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou também que o Tribunal tinha mandado a Câmara Municipal embargar a obra em 

causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que disse que o advogado do 

construtor deveria lhe ter dado instruções para parar a obra, aquando da citação dos 

interessados do processo, uma vez que essa citação equivalia ao embargo. Revelou também que 

factualmente isso não tinha acontecido, pelo que receberam um fax do Ministério Público do 

Tribunal de Beja, para efectuarem o embargo da obra.-------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, foi deliberado por consenso, aguardar a evolução do 

assunto em Tribunal, tendo em atenção tratar-se de um relatório parcelar e em face da 

comunicação proferida pela C.C.D.R.A.------------------------------------------------------------------- 

-----------------IV – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO: --------------- 
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----------Interveio o senhor Ricardo Cardoso que referiu que em conversa com os elementos do 

Grupo do Partido Socialista, tinham decidido propôr a realização de sessões extraordinárias da 

Assembleia Municipal para debaterem várias temáticas que tinham interesse para o concelho.---

-----Referiu que tinham uma proposta para o primeiro tema que seria “Ambiente” e propunham 

também que fosse o Vereador José Alberto Guerreiro a fazer a respectiva apresentação.----------

-----Por último, disse que a data da realização da sessão extraordinária seria a definir.------------

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

Ricardo Cardoso que lhe fizesse chegar essa proposta por escrito.------------------------------------

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

sugeriu que nessa reunião fosse abordado o tema da Empresa Litáguas, nomeadamente o que 

iria trazer de novo, que benefícios traria aos munícipes, para que todos pudessem ter 

consciência da realidade das coisas que eram aprovadas pela Assembleia Municipal.-------------

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

que realçou o gesto bonito feito pela Caixa de Crédito Agrícola de São Teotónio, ao entregar na 

última semana, duas ambulâncias, uma aos Bombeiros Voluntários de Odemira e outra aos 

Bombeiros Voluntários de Aljezur.------------------------------------------------------------------------- 

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

este Período da Ordem de Trabalhos.---------------------------------------------------------------------- 

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

----------Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove 

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

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

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

Coligação Democrática Unitária e dois votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Por 
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Odemira, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia Municipal.-------------- 

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

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

a sessão pelas três horas e quinze minutos.----------------------------------------------------------------

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

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

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

 

 

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

 

 

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

 


