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

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE DE 

NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E UM:--------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte dias do mês de Novembro do ano de dois mil e um, realizou-se, no auditório 

da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, uma sessão extraordinária da Assembleia 

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

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

(Segundo Secretário) e convocada pelo primeiro ao abrigo do número um, do artigo 

quinquagésimo da Lei 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:------------------------------- 

----------1. Apreciação e aprovação das actas das reuniões das sessões ordinária de 28/09/2001 e 

extraordinária de 23/10/2001;------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------1. Segunda Revisão às Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2001: apreciação e 

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

----------2. Empréstimo de médio e longo prazos: apreciação e deliberação;------------------------- 

----------3. Proposta de Associação à APAC (Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos): 

apreciação e deliberação.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

tardias, a presença de vinte e nove membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto 
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Fernando Silva Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, 

António Eduardo Guerreiro Silva, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dulce Loução de Matos 

Raposo, Filipe José Guerreiro Palma, Horácio de Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da 

Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício 

Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, José Campos da Silva, José David Fernandes Geraldo, 

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

Júlio Rosa de Oliveira, Secretário da Junta de Freguesia de S. Teotónio, em substituição do 

senhor José Manuel Reis Guerreiro, Presidente da citada Junta de Freguesia, José Maria Joana, 

José da Silva Valério, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel da Luz Guerreiro, 

Manuel José Silva Correia, Maria Emídia José Gomes da Silva, Maria Manuela da Silva Soares 

Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, Oliveiros Maria da Silva e Raúl Manuel Carrilo da 

Silva Vicente e, ausentes os senhores António Augusto Fernandes Alves Paulino, Presidente da 

Junta de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, António Maria de Jesus Guerreiro, Dominic Robin 

Cross, José Henrique Lopes, Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Pedro Miguel Campos 

Rodrigues e Rui Boura Xavier.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Do executivo da Câmara Municipal de Odemira, esteve presente o senhor António 

Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira e o senhor Carlos 

Alberto Silva Oliveira, Vereador eleito pelo Partido Socialista.--------------------------------------- 

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

----------Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DAS 

SESSÕES ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

UM E EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

UM:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------A) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E OITO DE 

SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se encontravam 
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de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente enviada com a 

restante documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente 

submetida à discussão.---------------------------------------------------------------------------------------

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

devidamente aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos 

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

Unitária, um voto a favor do membro independente e duas abstenções dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e dois membros da Assembleia;--------------- 

----------B) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E TRÊS 

DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se 

encontravam de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente 

enviada com a restante documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e 

imediatamente submetida à discussão.---------------------------------------------------------------------

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

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

Socialista, oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, cinco 

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

pela Coligação Democrática Unitária e uma abstenção do membro independente, quando 

estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia.------------------------------------------------ 

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

----------Ponto um: SEGUNDA REVISÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

PARA O ANO DE DOIS MIL E UM: 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:-------------------------------------------------------------------- 

----------“SEGUNDA REVISÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO 
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DE DOIS MIL E UM:- Procedeu-se à apreciação da Segunda Revisão às Opções do Plano para 

o ano de 2001, nos termos do artigo 4º. do Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de Julho.-----------------

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

de 2001, nos termos do artigo 31º. do diploma acima referido, que apresentava os seguintes 

valores:- RECEITA – REFORÇOS -  € 1.993.196,40 (UM  MILHÃO, NOVECENTOS E 

NOVENTA E TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E SEIS EUROS E QUARENTA 

CÊNTIMOS) – 399.600.000$00  (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE MILHÕES E 

SEISCENTOS MIL ESCUDOS); - ANULAÇÕES - € 84.795,64 (OITENTA E QUATRO 

MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS E SESSENTA E QUATRO  

CÊNTIMOS) - 17.000.000$00 (DEZASSETE MILHÕES DE ESCUDOS); - DESPESA – 

REFORÇOS E INSCRIÇÕES - €  2.620.085,59 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE 

MIL, OITENTA E CINCO EUROS E CINQUENTA E NOVE CÊNTIMOS) - 525.280.000$00 

(QUINHENTOS E VINTE E CINCO MILHÕES, DUZENTOS E OITENTA MIL ESCUDOS) 

– ANULAÇÕES – €  711.684,84 (SETECENTOS  E ONZE MIL, SEISCENTOS E OITENTA 

E QUATRO EUROS E OITENTA E QUATRO CÊNTIMOS) - 142.680.000$00 (CENTO E 

QUARENTA E DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA MIL ESCUDOS);- TOTAL 

DA SEGUNDA REVISÃO - €  2.704.881,24 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E QUATRO 

MIL, OITOCENTOS E OITENTA E UM EUROS E VINTE E QUATRO CÊNTIMOS) - 

542.280.000$00 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS MILHÕES, DUZENTOS E 

OITENTA MIL ESCUDOS).-------------------------------------------------------------------------------

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

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

los, 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 apreciação da Exmª. 

Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea c), do nº.2, do artº. 64º., da Lei 



-5- 
20-11-2001 

 

nº.169/99, de 18 de Setembro.------------------------------------------------------------------------------- 

---------- ELEITOS DA CDU - DECLARAÇÃO DE VOTO:- Os Senhores eleitos pela CDU-

Coligação Democrática Unitária, apresentaram a Declaração de Voto que, seguidamente, se 

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

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

----------Ao apreciarmos a 2ª. Revisão do Plano e Orçamento do ano de 2001, pensámos que o 

Senhor Presidente iria corrigir o “atropelo” que fez quando da 1ª. Revisão ao utilizar, 

indevidamente, 315.000.000$00 consignados por protocolo assinado em Julho do ano de 2000 

na FACECO, com pompa e circunstância e na presença do então ministro Jorge Coelho.---------

----------Aceitou o Senhor Presidente proceder à reparação de 4 Estradas Nacionais, da 

competência do Governo e à revelia das conclusões do último Congresso da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses.----------------------------------------------------------------------

----------Aceitou-as e depois utilizou o dinheiro para outros fins.--------------------------------------

----------O parecer emitido, a pedido da CDU, pela CCRAlentejo, veio dar razão ao voto contra 

dos eleitos da CDU. Hoje a gestão socialista continua a remar contra a maré querendo cometer 

novas irregularidades, não repondo, por um lado a verdade e cometendo outras irregularidades.- 

Vejamos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------1- Nesta altura inventa reforços de impostos directos no valor de 92.000.000$00, 

esquecendo que alguns desses impostos já foram liquidados, cobrados e entregues, no momento 

certo, nos cofres municipais (e já gastos pela gestão socialista), mas como isso por si só não 

bastasse prevêem ainda receber 77.000.000$00  de imposto de sisa nos próximos dois meses, 

quando inicialmente previam receber 250.000.000$00 dos quais só foram ainda recebidos 

230.000.000$00.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Será que se prevê a aquisição de parte do nosso concelho por algum multimilionário? 

Talvez... os multimilionários estão na moda.-------------------------------------------------------------
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----------2- Prevê-se, por outro lado. Que se arrecadem mais 10.000.000$00 de multas até ao 

final do ano. Dez mil contos de multas? Serão estes valores receita da construção de casas 

clandestinas?---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Mas nem tudo é um desastre...--------------------------------------------------------------------

----------3- Prevê a gestão socialista receber mais 10.000.000$00, pasme-se, de juros de 

depósitos em bancos nestes dois meses que faltam até ao final do ano.-------------------------------

----------4- Tudo corre sobre rodas. Como tal, lá vão contrair mais um empréstimo de médio e 

longo prazo previsto  nesta revisão de 272.600.000$00, para o qual não existe qualquer 

processo em apreciação nem foi feita qualquer proposta. Como aconteceu com o empréstimo, 

com carácter de urgência há mais de 2 anos no valor de 472.515.000$00 e do qual, ainda nesta 

data não foram utilizados cerca de 100.000.000$00 (e as obras estão por fazer) tudo nos leva a 

crer que a técnica utilizada vai ser a mesma: “faz que faz... mas não faz”----------------------------

----------5- Por outro lado, verificamos que a gestão socialista continua “a dar com uma mão e 

tirar com a outra”, pois é o que acontece quanto à previsão de despesas em Caminhos Públicos 

Diversos. Compreende-se... aproximam-se as eleições autárquicas, há que arranjar alguns 

caminhos pois há mais de 2 anos que não se reparam, as queixas dos nossos cidadãos são 

evidentes e ainda há as queixas de alguns alugadores de máquinas cujos compromissos estão 

por cumprir. As máquinas e o pessoal da Câmara, por um lado desgastam-se, consomem 

gasóleo, óleos, pneus, etc. e os trabalhadores municipais ganham horas extraordinárias e podem 

enriquecer. Assim é melhor mais prático e eficiente não ter esses incómodos e os “chatos” dos 

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

----------É por este conjunto de questões que consideramos que esta 2ª. Revisão está feita em 

cima do joelho, não tem qualquer estratégia financeira, de desenvolvimento, de aproveitamento 

de recursos, de aproveitamento correcto dos dinheiros públicos e nem de amor ao nosso 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Por todas estas razões nós, eleitos da CDU, votamos contra.---------------------------------

------------------------------Os Eleitos da CDU na Câmara Municipal de Odemira--------------------

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

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

------------------------------a) António Manuel Viana Costa.”--------------------------------------------

----------Os Senhor Presidente da Câmara, apresentou o documento, que seguidamente se 

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

----------“REVISÃO”-----------------------------------------------------------------------------------------

----------“Mais uma vez a CDU vota contra a revisão ao Orçamento e Plano de Actividades.-----

----------Desde sempre neste mandato o fez o que atesta o espírito e prática da sua actuação de 

“bota abaixo” e de tentativa de contrariar o andamento e o lançamento das acções de 

investimentos dos Planos e Orçamentos.------------------------------------------------------------------

----------Veja-se a argumentação na previsão da receita a arrecadar. O que foi feito foi encontrar 

a média mensal e corrigir o valor anual. Apenas isto!---------------------------------------------------

----------Apesar disso, afirma que são apenas dois meses no ponto 1 da sua declaração de voto. 

Nada mais errado porque faltam ainda 3 ou 4 meses de impostos e a média estimada é 

exactamente aquela que indicamos.------------------------------------------------------------------------

----------No ponto 2, na ânsia de votar contra, nem viu que o valor de contra-ordenações já 

cobrado, já ultrapassa o orçamentado. E só por isto a correcção deveria ser feita. E claro que 

acha demais, porque no seu mandato não multou ninguém e o resultado foi haver construção 

clandestina a granel, com hábitos de anos nas zonas clandestinas de Vila Nova de Milfontes e 

que o PS está a procurar resolver. Com técnicos e planos, coisa que jamais aconteceu antes!-----

---------Quanto aos juros, é outra falácia. Os juros já lá estão e é necessário corrigir. A CDU 

sabe disso mas entretanto faz que não sabe e atira umas bocas rasteiras.-----------------------------

----------Nem vale a pena comentar mais o empréstimo já que noutro documento já definimos a 
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posição e estratégia para a sua contracção, de resto prevista no Orçamento e Plano de 

Actividades, mas que a CDU esqueceu!-------------------------------------------------------------------

----------Por tudo isto o protesto veemente dos Eleitos do Partido Socialista, já que a CDU 

desde o início do mandato assumiu uma posição contra tudo e contra todos, ainda que isso, se 

pudesse ter valido como maioria, tivesse custado uma maré de desenvolvimento ao Concelho. 

Felizmente que existem maiorias e assim os eleitos do PS puderam esforçar-se, mostrar que a 

esperança existe e o concelho pode ter futuro. Viu-se nestes quatro anos o que pode ser feito e 

que contrasta com o estado de sub-desenvolvimento e marasmo vivido até final de 1997. Pela 

Gestão Comunista.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Odemira, 07 de Novembro de 2001-------------------------------------------

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

-----------------------------a) – Subscrevo--------------------------------------------------------------------

-----------------------------António Manuel Viana Afonso-------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Partido Socialista, um voto a favor do membro independente, seis votos contra dos membros 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária, cinco abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social 

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

----------Ponto dois: EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS: Ao dar-se início ao 

tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que 
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explicou a razão da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:-------- 

----------“POCAL – EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO:- Foi analisada a 

Informação nº.534/2001, de 05/11/01, da Divisão Financeira dando conhecimento que, na 

sequência da entrada em vigor, no próximo ano económico, do POCAL, irão verificar-se 

modificações no respeitante à gestão financeira das autarquias já que existe uma 

obrigatoriedade prévia de demonstrar as origens financeiras face às aplicações inscritas no 

Plano Plurianual de Investimentos e no competente Orçamento.--------------------------------------

----------Tendo em consideração os  investimentos previstos, nomeadamente o 

C.M.1229/E.M.552, o Pavilhão dos Alagoachos, as bancadas do Estádio Municipal, as Piscinas 

Municipais e o Cine-Teatro Odemirense, que orçam € 6.484.372,66 (SEIS MILHÕES, 

QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS 

EUROS E SESSENTA E SEIS CÊNTIMOS), 1.300.000.000$00 (UM BILIÃO E 

TREZENTOS MILHÕES DE ESCUDOS), a que acrescem as indemnizações concernentes aos 

processos de expropriação da  Marginal de Milfontes, Alagoínha e Loteamento da Azenha do 

Mar que se cifram em cerca de € 1.246.994,74 (UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E 

SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO EUROS E SETENTA E QUATRO 

CÊNTIMOS), 250.000.000$00 (DUZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE ESCUDOS) 

propõe-se, dada a capacidade de endividamento da Autarquia e o cumprimento simultâneo do 

disposto no nº.3 do artº. 24º. da Lei nº.42/98, de 06/08, a contracção de um empréstimo de €  

3.815.803,91 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E TRÊS 

EUROS E NOVENTA E UM CÊNTIMOS),765.000.000$00 (SETECENTOS E SESSENTA E 

CINCO MILHÕES DE ESCUDOS).----------------------------------------------------------------------

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a 

favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e três votos contra dos Senhores Vereadores 

eleitos pela C.D.U., aprovar a contracção de um empréstimo no valor de €  3.815.803,91 
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(TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E QUINZE MIL, OITOCENTOS E TRÊS EUROS E 

NOVENTA E UM CÊNTIMOS), 765.000.000$00 (SETECENTOS E SESSENTA E CINCO 

MILHÕES DE ESCUDOS), devendo ser consultadas as entidades bancárias nos termos que a 

Lei dispõe devendo ainda o processo ser presente à Assembleia Municipal para autorização.---- 

----------PROPOSTA:- Os Senhores Vereadores eleitos da CDU, apresentaram a proposta que 

seguidamente se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------“Proposta-----------------------------------------------------------

----------A proposta apresentada sobre a possibilidade de ser contraído um empréstimo de 

médio e longo prazo no valor de 765.000.000$00, pelo facto da Autarquia possuir capacidade 

de endividamento e cumprir com a legislação em vigor, é por um lado um absurdo e por outro 

enferma de uma visão curta sem qualquer base ou fundamento e demonstra claramente o 

desconhecimento total da legislação com que se regem as Autarquias Locais.----------------------

----------Vejamos:---------------------------------------------------------------------------------------------

----------1. Invocar a entrada em vigor do POCAL no próximo ano de 2002 e omitir que o Plano 

Plurianual de Investimentos e Orçamento competente, nos termos da legislação actual e em 

vigor, quando não compete a este Executivo Municipal a sua preparação (mas caberá isso sim 

ao novo Executivo Municipal que resultar do próximo acto eleitoral de 16 de Dezembro) é um 

absurdo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A não referência a esta base de partida, ou é má fé ou ignorância.--------------------------

----------2. Invocar a obrigatoriedade prévia de serem demonstradas as origens financeiras face 

às aplicações inscritas no Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento competente, é 

verdade e a legislação assim o dita.-------------------------------------------------------------------------

----------Que demonstração é feita das origens financeiras na presente proposta?-------------------

----------Esqueceram-se ou é má fé?------------------------------------------------------------------------

----------3. Como é dito e bem é necessária e obrigatória a inscrição no Plano Plurianual de 
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Investimentos das obras a realizar, devidamente individualizadas com o seu custo real e 

respectiva programação física.------------------------------------------------------------------------------

----------Qual a razão de, na presente proposta, ser ocultada essa informação?----------------------

----------4. Invoca-se o pagamento de indemnizações diversas em processos de expropriação de 

terrenos no valor de cerca de 250.000.000$00.-----------------------------------------------------------

----------Quais os valores, caso a caso, dessas expropriações?------------------------------------------

----------Que receitas financeiras podem advir das operações de loteamento resultantes dessas 

expropriações?-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Em nosso entender, a proposta apresentada não tem base nem fundamentos legais para 

ser apreciada  nem votada, pelo que propomos o seu arquivamento, puro e simples.---------------

------------------------------Os eleitos da CDU na Câmara Municipal de Odemira---------------------

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

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

------------------------------a) – António Maria Viana Costa.”--------------------------------------------

----------Rejeitada, por maioria, com os votos contra dos Eleitos do Partido Socialista, no 

número de quatro e os votos a favor da CDU, no número de três.------------------------------------- 

----------PEDIDO DE EMPRÉSTIMO:- O Senhor Presidente apresentou o documento que 

seguidamente se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------

----------“PEDIDO DE EMPRÉSTIMO”------------------------------------------------------------------

----------Não se compreendem  as razões  que levam a CDU a votar contra a contracção do 

empréstimo de 765.000 contos hoje proposta ao executivo. Por isso é demagógica, de má fé e 

completamente desprovida de sentido de solidariedade para o povo do Concelho de Odemira a 

sua conduta. Que diga-se  já era esperada porque a CDU sabe que o empréstimo é para obras 

que estão em execução ou para outras que são absolutamente essenciais como o Cine-Teatro de 

Odemira, as Piscinas Municipais, o Centro de Artes, a Estrada Boavista-Sabóia etc, etc.----------
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----------Não se lembra a CDU que foi aprovada no Orçamento e Plano de Actividades, a 

contracção de um empréstimo de 492.000 contos, dos quais já parte utilizado em obras que 

estão a correr ou já terminaram? Então está aprovado e agora que é preciso executar já não lhe 

convém?--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Porquê? Tem medo, como sempre teve, de fazer obras e permitir que o concelho se 

desenvolva? Quer prolongar o atraso em que durante 20 anos deixou o Concelho? Ou têm 

medo de correr riscos com um empréstimo deste valor quando a capacidade de endividamento 

do Município é de 4 ou 5 milhões de contos? Não quer utilizar os Fundos Comunitários em 

pleno, indo buscar o dinheiro que é de sua contrapartida e que tornará o concelho mais 

desenvolvido e com melhor futuro para velhos e novos?------------------------------------------------

----------Esquece ainda que neste empréstimo estão vários pagamentos de indemnizações a 

pessoas a quem expropriou terrenos, a quem  ocupou propriedades com equipamentos 

municipais e até ao pagamento de terrenos para execução de planos de urbanização, ou, 

finalmente aquisição de terrenos para bairros Municipais? Esquece que só na expropriação 

inacreditável do Bairro Municipal da Alagoinha em Vila Nova de Milfontes, vão ter de ser 

pagos em indemnização ao proprietário 155.000 contos? E ao proprietário do terreno da 

Avenida Marginal de Vila Nova de Milfontes cerca de 17.000 contos? E ao proprietário de 

parte da propriedade da Azenha do Mar, para o Bairro Social cerca de 15.000 contos? E aos 

proprietários dos terrenos do Plano de Urbanização de Algoceira cerca de 38.000 contos? Isto 

só para citar algumas das indemnizações e pagamentos a fazer por coisas que a CDU fez, mal 

na maior parte dos casos e que o Partido Socialista agora tem de pagar, se calhar à custa de 

obras essenciais para a população que poderão sofrer adiamentos, se não fossem tomadas 

medidas financeiras que protegessem esses cidadãos que tem direito a ter arruamentos, águas e 

esgotos, electricidade, jardins e estradas!------------------------------------------------------------------

----------Ou seja, à excepção dos 254.000 contos de indemnizações e pagamentos a que o 
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Município está obrigado, embora sejam da responsabilidade dos comunistas e da CDU em 

mandatos anteriores e que o Partido Socialista tem agora de pagar, toda a outra verba do 

empréstimo estava e está prevista no Orçamento e Plano de Actividades de 2001 e aprovado no 

final do ano 2000 quer pela Câmara Municipal, quer pela Assembleia Municipal.-----------------

----------Todo esse dinheiro significa obras e acções para desenvolver o concelho e deu melhor 

qualidade de vida à população e a CDU está contra.-----------------------------------------------------

----------Claro! Toda a gente sabe porquê e melhor do que ninguem os habitantes do Concelho 

não quer o desenvolvimento, tem-lhe horror e disso há prova que chegue nos seus mandatos à 

frente do Município.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Os eleitos do Partido Socialista não tem medo de promover o desenvolvimento e 

sempre que o bem estar da população estiver em causa não recuarão em propor medidas 

financeiras ou outras que resolvam este atraso estrutural.-----------------------------------------------

----------A população merece-o e sente hoje que valeu a pena apostar no PS e nos seus autarcas 

porque, finalmente, Odemira está a sair do marasmo de tantos anos. São arruamentos, estradas, 

electricidade, águas e esgotos, espaços verdes, lotes para habitação e uma presença constante, 

pela positiva, na comunicação social.----------------------------------------------------------------------

----------Em 16 de Dezembro esse povo que já demonstrou saber o que quer, demonstrará quem 

tem razão. E decidirá!----------------------------------------------------------------------------------------

----------Sabemos que o fará bem, e reconhecerá concerteza o esforço, empenho e dedicação 

dos autarcas Socialistas neste mandato.--------------------------------------------------------------------

----------Por nós aceitaremos a sua decisão, com a certeza que fizemos o máximo que pudemos, 

não podendo como é obvio fazer em quatro anos o que outros não fizeram em vinte.--------------

--------------------------Odemira, 07 de Novembro de 2001.--------------------------------------------- 

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

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

--------------------------Subcrevo-----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que, grande parte da verba do presente 

empréstimo destinava-se a pagar indemnizações de expropriações. Disse também que 

desconhecia a maioria dos casos e questionou como a Câmara Municipal tinha “perdido” tantos 

processos assim.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que deveria existir uma descrição das indemnizações que totalizavam 

o montante de duzentos e cinquenta milhões de escudos, para facilitar a análise por parte dos 

membros desta Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que questionou se o montante total do empréstimo era 

de setecentos e sessenta e cinco milhões de escudos. Considerou ainda que o presente 

empréstimo iria onerar bastante a Câmara Municipal de Odemira nos próximos anos.-------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou que, a 

capacidade de endividamento era um instrumento financeiro que deveria ser sempre utilizado 

até ao limite. Considerou ainda que não estava em causa a utilização da capacidade de 

endividamento por parte da autarquia, mas sim o destino que seria dado a essa verba.-------------

----------Interveio novamente o senhor Jorge Parreira que considerou que o investimento 

deveria ser produtivo.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que considerou que, o que estava em causa era a 

contracção de um empréstimo na Caixa Geral de Depósitos, dado que tinha sido a instituição de 

crédito que tinha apresentado as melhores condições para o mesmo.---------------------------------

-----Por último, referiu que a Câmara Municipal “funcionava de uma forma transparente”, pelo 



-15- 
20-11-2001 

 

que não haveria problema de ser remetido à Assembleia Municipal, a título informativo, 

documento onde constasse a verba dos duzentos e cinquenta milhões de escudos, devidamente 

descriminada.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

eleitos pelo Partido Social Democrata, e onze abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e nove membros da Assembleia.----------

----------Ponto Três: PROPOSTA DE ASSOCIAÇÃO À APAC (ASSOCIAÇÃO 

PORTUGUESA DOS AMIGOS DOS CASTELOS): Ao dar-se início ao tratamento deste 

ponto as Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da 

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

----------“PROPOSTA DE ASSOCIAÇÃO À APAC:- Foi presente a Informação nº.444, datada 

de 27/08/01, proveniente dos Serviços de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Acção 

Social Escolar, dando conhecimento  que a APAC  contactou  esta Câmara Municipal  no 

sentido de esta se fazer associada daquela Associação.-------------------------------------------------- 

----------A APAC ( Associação Portuguesa dos Amigos  dos Castelos) é uma organização não 

governamental de defesa do património e,  para um sócio normal, prevê os pagamentos de uma 

jóia no valor de € 9,98 NOVE EUROS E NOVENTA E OITO CÊNTIMOS) 2.000$00  (DOIS  

MIL ESCUDOS)  e  de uma quota  anual de € 11,97 (ONZE EUROS E NOVENTA E SETE 

CÊNTIMOS) 2.400$00/ano;  de acordo com os estatutos da APAC, as entidades associadas que 

contribuírem  anualmente com um valor  superior a vinte vezes a quota anual de € 239,42 

(DUZENTOS E TRINTA E NOVE EUROS E QUARENTA E DOIS CÊNTIMOS) 48.000$00 

(QUARENTA  E OITO MIL ESCUDOS) adquirem a qualidade de sócio protector, uma 

possibilidade que também colocam à Autarquia.---------------------------------------------------------
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----------A APAC poderá desenvolver acções comuns com a Autarquia  desde que haja 

entendimento e convergência de opiniões nas tomadas de decisão sobre preservação do 

património.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar, devendo o assunto ser 

submetido à Exmª.  Assembleia Municipal para apreciação e deliberação”.------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

----------Nos termos do artigo nonagésimo segundo da 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 dezasseis 

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

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

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

e nove membros da Assembleia.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

a sessão pelas dezasseis horas.------------------------------------------------------------------------------

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

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ---------------------------------------- 
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--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 

 

 

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

 

 

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

 

 


