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----------ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

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

ANO DE DOIS MIL E TRÊS:------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ao vigésimo sétimo dia do mês de Novembro do ano de dois mil e três, realizou-se 

uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Manuel António 

Dinis Coelho, secretariado apenas pelo senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade 

(Primeiro Secretário), e convocada pelo primeiro ao abrigo da alínea a) do número um do artigo 

quinquagésimo 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 DA ORDEM DO DIA :---------------------------------- 

----------Ponto um: Empréstimo médio/ longo prazo, no montante de € 1.527.000: apreciação e 

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

----------Ponto dois: Quinta Revisão ao Orçamento de 2003: apreciação e deliberação.----------- 

----------Ponto três: Regulamento sobre o Licenciamento das Actividades Diversas: apreciação 

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

----------Ponto quatro: Regulamento Municipal de Utilização de Veículos de Transportes 

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

----------Ponto cinco: Alteração do Regulamento do Mercado Municipal de Odemira: 

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

----------Ponto seis: Regulamento Municipal para Licenciamento de Actividades de Campismo 

Ocasional e Caravanismo no Concelho de Odemira: apreciação e deliberação.---------------------  

----------------------------------------ABERTURA DA SESSÃO----------------------------------------- 
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----------Pelas vinte horas e quarenta e cinco minutos, o senhor Presidente da Assembleia 

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

ao Primeiro Secretário que procedeu à chamada, tendo-se verificado a presença de trinta e dois 

membros da Assembleia Municipal, a saber os senhores Amâncio Francisco Mendes Piedade, 

António Amaro Freire Marreiros Figueira, António Eduardo Guerreiro da Silva, Alberto José 

Jesus Santos (em substituição do senhor António Manuel de Oliveira Rita Viana, Presidente da 

Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar), Arménio Salgado Silvestre, Augusto Inácio Maria, 

Carlos José Martins Cortez, Dinis Manuel Campos Nobre, Dulce Loução de Matos Raposo, 

Francisco Aleixo Silveira, Helder António Guerreiro, Hélia Maria dos Anjos Guerreiro Lino 

Patrício, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria 

Salvador, Joaquina Maria Eduarda Bernardino, José Alberto Silva de Almeida, José da Silva 

Valério, José Manuel dos Reis Guerreiro, José Manuel Gonçalves Guerreiro, José Manuel 

Guerreiro, José Maria Joana, Leonel Nunes Rodrigues, Luís Ventura Mendonça, Manuel 

António Dinis Coelho, Manuel Augusto Piegas Marcos, Maria Luísa Vilão Palma, Maria 

Virgínia Constanço Botica, Mário Neves Páscoa Conceição, Paulo Jorge Dias Reis, Raúl 

Manuel Carrilo da Silva Vicente e Vanda Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro, e não 

compareceram os senhores António Maria Guerreiro, Fernando José Romão da Silva Valério, 

José Vieira Ramos, Presidente da Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, Justino Augusto 

Baptista Abreu dos Santos, Manuel da Silva Cruz e Manuel José da Silva Correia, Presidente 

da Junta de Freguesia de Sabóia.---------------------------------------------------------------------------- 

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

António Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal e António Manuel Viana 

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

----------Através do ofício número dezanove mil quinhentos e quarenta e dois, datado de vinte 

de Novembro do ano de dois mil e três, da Câmara Municipal de Odemira, foi solicitado que 
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fosse retirado da Ordem de Trabalhos da presente sessão, o quinto ponto, com o título: 

“Alteração do Regulamento do Mercado Municipal de Odemira: apreciação e deliberação”. A 

presente solicitação teve como base a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Odemira, realizada no dia dezanove de Novembro do corrente ano, que adiou a 

discussão do projecto de Regulamento em causa, tendo em conta o adiantado da hora e a 

necessidade de rever os conceitos básicos do Mercado Municipal.------------------------------------ 

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

----------Ponto um: EMPRÉSTIMO MÉDIO/ LONGO PRAZO, NO MONTANTE DE € 

1.527.000: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Câmara que explicou a razão da apresentação da proposta, que seguidamente se transcreve na 

íntegra:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------“EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO:- Foi presente a Informação n.º30/2003, 

datada de 2003/11/13, da Divisão Financeira, dando conhecimento que, na sequência da 

aprovação do pedido de empréstimo, na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 

05/11/03, foram dirigidos convites a cinco instituições de crédito, tendo estas apresentado as 

suas propostas e, tendo-se constatado que as condições apresentadas pela Caixa de Crédito 

Agrícola Mútuo de São Teotónio foram, as que reuniam maior interesse para a Autarquia, 

propondo-se assim, à referida entidade, a adjudicação do contrato de empréstimo, no montante 

de 1.527.000 € (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL EUROS).---------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e bem assim, remeter à 

Assembleia Municipal acompanhado da restante documentação para apreciação e deliberação 

da autorização, nos termos do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 53.º da Lei n.º 169/99, de 

18 de Setembro, na nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro”.-----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que questionou se já tinha sido 

adjudicado à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Teotónio, algum contrato de 
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empréstimo.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que este contrato de 

empréstimo seria o primeiro a ser adjudicado aquela instituição bancária.--------------------------- 

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

devidamente aprovada por unanimidade, com vinte e três votos a favor dos membros eleitos 

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

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

estavam presentes trinta e dois membros eleitos pela Assembleia.------------------------------------ 

----------Ponto dois: QUINTA REVISÃO AO ORÇAMENTO DE 2003: Ao dar-se início ao 

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

apresentação da proposta, que seguidamente se transcreve e que irá ficar arquivada no maço de 

documentos da presente sessão.-----------------------------------------------------------------------------

----------“QUINTA REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA PARA O 

ANO DE 2003; QUINTA REVISÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

PARA O ANO DE 2003: Procedeu-se à apreciação da 5ª Revisão ao Orçamento da Receita e 

da Despesa, da 5ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos ambos para o ano de 2003, 

elaboradas nos termos do Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de Fevereiro (POCAL), que 

apresentavam os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------------

----------Orçamento da Despesa: Inscrições/Reforços - € 187.950 (CENTO E OITENTA E 

SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA EUROS); Diminuições/Anulações - € 187.950 

(CENTO E OITENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA EUROS).---------------- 

----------Plano Plurianual de Investimentos: Inscrições/Reforços – € 75.000 (SETENTA E 

CINCO MIL EUROS); Diminuições/Anulações - € 75.000 (SETENTA E CINCO MIL 

EUROS).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

protocolo estabelecido com a Rodoviária Nacional, referido na informação datada de treze de 

Novembro do corrente ano, da Divisão Financeira, da Câmara Municipal de Odemira.------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que o protocolo com a 

Rodoviária Nacional era referente aos passes sociais dos alunos das escolas.----------------------- 

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

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

Socialista, oito votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e uma 

abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta 

e dois membros eleitos pela Assembleia.------------------------------------------------------------------

----------Ponto três: REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DAS ACTIVIDADES 

DIVERSAS: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Câmara que explicou a razão da apresentação da proposta, que seguidamente se transcreve e 

que irá ficar arquivada no maço de documentos da presente sessão.----------------------------------

----------“REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DAS ACTIVIDADES 

DIVERSAS – PROJECTO:- Foi presente o Projecto de Regulamento sobre o Licenciamento de 

Actividades Diversas, distribuído, para análise, aos Senhores Vereadores na reunião ordinária 

realizada no dia 05/11/03.------------------------------------------------------------------------------------

----------Depois de apreciado o projecto e, usando da competência que lhe é conferida pela 

alínea a) do n.º 7 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada 

pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a 

abstenção dos Senhores Vereadores da CDU, aprovar o presente Projecto de Regulamento, 
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devendo o mesmo ser enviado à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos 

termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do art.º 53º. da Lei n.º 169/99, de Setembro, na nova 

redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.”------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referindo-se ao décimo 

quinto e ao vigésimo oitavo artigos do Regulamento em causa, perguntou sobre o porquê da 

obrigatoriedade do seguro de responsabilidade civil, bem como sobre o montante do mesmo. 

Questionou ainda sobre a razão da redacção dos artigos não estar igual, uma vez que o primeiro 

refere: “...danos causados a terceiros no exercício e por causa da sua actividade” e o segundo 

refere: ”...danos causados a terceiros no exercício da sua actividade”.--------------------------------

-----Por último, referindo-se ao quadragésimo artigo, considerou que a distância estabelecida 

entre os locais de exploração de máquinas de diversão e os estabelecimentos de ensino básico e 

secundário, era insuficiente.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que não havia 

montante estipulado para o seguro de responsabilidade civil, para possibilitar a opção de 

escolha entre o requerente e a companhia de seguros. Quanto ao artigo quadragésimo, referiu 

que o número dois permitia à Câmara Municipal excepcionar.----------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador António Afonso que informou que a distância aplicada era 

a mínima estabelecida por Lei.------------------------------------------------------------------------------

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

Milfontes que, referindo-se ao artigo sexagésimo primeiro do Regulamento em causa, 

questionou se o pedido de licenciamento de queimadas teria de ser tratado na Câmara 

Municipal, uma vez que passaria a ser aplicada uma taxa de cinco euros.----------------------------

-----Por último, referiu que a emissão dos pareceres para o licenciamento das queimadas 

demorava mais de dois meses e geralmente definia datas e horários inconvenientes.---------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, relativamente à aplicação da 
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taxa, que iriam estabelecer um protocolo. Por último concordou com a intervenção 

relativamente ao atraso na emissão dos pareceres por parte de algumas entidades e aos horários 

definidos. Informou ainda que a morosidade na emissão dos pareceres deve-se em grande parte 

ao Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.-----------------------------------------

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

que concordou a intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes e informou que esteve à espera da emissão de uma licença para a realização de uma 

queimada, a qual demorou dois meses para ser emitida e quando isso aconteceu, estava 

agendada para o fim-de-semana.---------------------------------------------------------------------------- 

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

Regulamento, a qual foi aprovada por maioria, com vinte e três votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e oito abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

quando estavam presentes trinta e dois membros eleitos pela Assembleia.---------------------------

----------Ponto quatro: REGULAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS 

DE TRANSPORTES COLECTIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA: Ao dar-se 

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

razão da apresentação da proposta, que seguidamente se transcreve e que irá ficar arquivada no 

maço de documentos da presente sessão.------------------------------------------------------------------

----------“REGULAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE 

TRANSPORTES COLECTIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA – 

PROJECTO:- Foi presente o Projecto de Regulamento de Utilização de Veículos de 

Transportes Colectivos da Câmara Municipal de Odemira, distribuído, para análise, aos 

Senhores Vereadores na reunião ordinária realizada no dia 05/11/03.--------------------------------

----------Depois de apreciado o projecto e, usando da competência que lhe é conferida pela 
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alínea a) do n.º 7 do artigo 64º. da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projecto de Regulamento, devendo o mesmo 

ser submetido à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 2 do art.º 53º. da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela 

Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro”.-----------------------------------------------------------------------

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

que perguntou se o presente Regulamento era extensivo à utilização das máquinas cedidas pela 

Câmara Municipal às Juntas de Freguesia. Questionou ainda como iriam proceder com o 

pagamento aos motoristas e manobradores de máquinas que trabalhavam ao fim-de-semana.----

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que a Lei era referente apenas 

ao Regulamento de Transportes, porém estavam a elaborar também o Regulamento de 

Utilização dos Equipamentos.------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Vereador António Afonso que informou, que estavam a elaborar o 

Regulamento de Utilização dos Equipamentos, bem como a revisão do Regulamento das Taxas 

e Licenças.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara que informou que, em tempos 

existiu um Regulamento de utilização das máquinas para uso exclusivo das Juntas de Freguesia, 

no entanto esse regulamento tinha caído em desuso e deixado de ser aplicado.---------------------

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

Regulamento, a qual foi aprovada por unanimidade, com vinte e três votos a favor dos 

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

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

quando estavam presentes trinta e dois membros eleitos pela Assembleia.--------------------------- 

----------Ponto quinto: REGULAMENTO MUNICIPAL PARA LICENCIAMENTO DE 

ACTIVIDADES DE CAMPISMO OCASIONAL E CARAVANISMO NO CONCELHO DE 
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ODEMIRA: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da 

Câmara que explicou a razão da apresentação da proposta de Regulamento, que seguidamente 

se transcreve e que irá ficar arquivada no maço de documentos da presente sessão.----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou se já estavam definidos os 

locais para prática de caravanismo referidos no décimo terceiro artigo.------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os locais seriam definidos 

após aprovação do presente regulamento.-----------------------------------------------------------------

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

que informou que até à presente data, a zona entre a Zambujeira do Mar e a Praia do Carvalhal, 

era autentico caos em relação a este tipo de actividades. Em face do exposto, perguntou sobre o 

tipo de fiscalização que iria permitir o cumprimento do presente regulamento. Referiu ainda 

que deveria ser contactada a Guarda Nacional Republicana para fazer cumprir o regulamento 

em causa, uma vez que considerava que se sentia cada vez que mais, um decréscimo de 

segurança por parte daquelas autoridades.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o modo de fiscalização do 

presente Regulamento estava consagrada no seu vigésimo primeiro artigo.--------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referindo-se ao vigésimo segundo 

artigo, propôs que fosse acrescentado o seguinte texto: “...sem prejuízo da responsabilidade dos 

progenitores ou responsáveis pela actividade em causa.”-----------------------------------------------

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

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do texto definitivo da presente 

proposta de Regulamento, o qual foi aprovado por unanimidade, com vinte e dois votos a favor 

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

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

Democrata, quando estavam presentes trinta e um membros eleitos pela Assembleia.------------- 
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--------------------------------------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, correspondendo a 

vinte e três votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a favor dos 

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

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes trinta e dois membros da 

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

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

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

a sessão, pelas vinte e duas horas.-------------------------------------------------------------------------- 

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

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelo Primeiro Secretário.-------------------------------- 

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

 

 

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

 

 

 


