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

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE 

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

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

realizou-se, na sala de sessões da Câmara Municipal de 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 da alínea a), do número 

um do artigo trigésimo sétimo do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e 

nove de Março, conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto 

do respectivo Regimento, com a seguinte Ordem de Trabalhos:--------------------------------------- 

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

----------1. Regulamento Municipal de Publicidade: apreciação e deliberação;----------------------

----------2. Regulamento Municipal do Serviço de Abastecimento de Água: apreciação e 

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

----------3. Derrama a lançar no ano de 1999 e pagável em 2000: apreciação e deliberação;-------

----------4. Contribuição Autárquica aplicável ao ano de 1999 e pagável em 2000: apreciação e 

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

----------5. Autorização de realização de obras por administração directa até ao montante de 

120.000.000$00 (Cento e vinte milhões de escudos): 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 trinta membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto Fernando 
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Silva Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António 

Augusto Fernandes Alves Paulino, António Carlos da Silva Vilhena Roberto, António Eduardo 

Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, 

Dominic Robin Cross, Dulce Loução de Matos Raposo, 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 da Silva 

Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da Silva, José 

Maria Joana, Manuel Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José 

Silva Correia, Emídia José Gomes da Silva, Mário Neves Páscoa Conceição, Raúl Manuel 

Carrilo da Silva Vicente, Rogério Manuel Bagarrão Teixeira e Rui Boura Xavier e, ausentes os 

senhores José Manuel Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias, José Manuel 

Guerreiro Ferreira Silva, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, José Manuel Reis 

Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, Manuel Bartolomeu Afonso da 

Palma, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro e Sérgio Brigido Martins.------------------------

----------Antes de se iniciar a discussão dos assuntos da Ordem do Dia, interveio o senhor 

Presidente da Assembleia que propôs aos presentes que os pontos números três e quatro, 

passassem para primeiro e segundo pontos do referido período, passando a Ordem de Trabalhos 

a ficar do seguinte modo:------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----------1. Derrama a lançar no ano de 1999 e pagável em 2000: apreciação e deliberação;-------

----------2. Contribuição Autárquica aplicável ao ano de 1999 e pagável em 2000: apreciação e 

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

----------3. Regulamento Municipal de Publicidade: apreciação e deliberação;----------------------

----------4. Regulamento Municipal do Serviço de Abastecimento de Água: apreciação e 

deliberação;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------5. Autorização de realização de obras por administração directa até ao montante de 

120.000.000$00 (Cento e vinte milhões de escudos): apreciação e deliberação.--------------------- 

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

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

----------Ponto um: DERRAMA A LANÇAR NO ANO DE 1999 E PAGÁVEL EM 2000: Ao 

dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem do Dia, interveio o senhor Presidente da 

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

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

----------“DERRAMA A LANÇAR NO ANO DE 1999 PAGÁVEL EM 2.000:- Foi  presente 

um documento subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara propondo o lançamento de uma 

derrama à taxa de  10% sobre a colecta do imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas 

que proporcionalmente corresponde ao rendimento gerado na área do Município, por sujeitos 

passivos que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola, destinada a acorrer ao financiamento de investimentos.-------------------------------------- 

----------A Câmara  Municipal, no uso da competência que lhe é conferida pela alínea a),  do 

nº.3, do artº.51º., do Decreto-Lei nº.100/84, de 29 de Março, com a redacção que lhe foi dada 

pela Lei nº.18/91, de 12 de Junho, deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, 

para efeitos da alínea p), do nº.2, do artº.39º., do mesmo diploma, que seja autorizado o 

lançamento de uma derrama nos termos propostos cujo produto, será destinado  a fazer face aos 

enormes investimentos que se estão a prosseguir em todos os domínios e que, com  a entrada 

em vigor, no próximo ano, do Quadro Comunitário de Apoio em que, embora existam apoios 

aos investimentos, o Município terá de assegurar sempre uma previsível comparticipação 

mínima de 25%.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Mais foi deliberado, por unanimidade, solicitar ao Senhor Director de Finanças do 

Distrito de Beja que seja autorizada a liquidação e cobrança da referida derrama, conjuntamente 
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com a colecta do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas”.-----------------------------

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

foi aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos membros eleitos 

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

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

favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e cinco membros da 

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

----------Ponto dois: CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA APLICÁVEL AO ANO DE 1999 E 

PAGÁVEL EM 2000: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto, interveio o senhor Presidente 

da Câmara que explicou o porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve 

na íntegra:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------“CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA APLICÁVEL AO ANO DE 1999 PAGÁVEL 

EM 2.000:- Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente um documento propondo a 

aplicação de uma taxa de 1% relativamente à Contribuição Autárquica aplicável ao ano de 1999 

e a cobrar no ano de 2.000  bem como, em caso de aprovação, a sua apresentação para 

apreciação na próxima reunião da sessão da Assembleia Municipal.----------------------------------

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

proposta apresentada e submeter o assunto à apreciação da Assembleia  Municipal.”-------------- 

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

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

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

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

membro independente e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

----------Ponto três: REGULAMENTO MUNICIPAL DE PUBLICIDADE: Ao dar-se início ao 



-5- 
29-10-99 

 

tratamento deste ponto, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da 

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

----------“ REGULAMENTO  MUNICIPAL DE PUBLICIDADE – PROPOSTA:- Foi presente 

a Proposta do Regulamento Municipal de Publicidade, apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara e que fora anteriormente facultada sob a forma de cópia a todos os Senhores 

Vereadores,  para análise.------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos pelo Partido 

Socialista e dois votos contra dos eleitos da Coligação Democrática Unitária, Cláudio José dos 

Santos Percheiro e António Maria Viana da Costa, que disseram votar contra, por discordarem 

do conteúdo de vários artigos do Capítulo IV, V e VI, por desrespeito da legislação em vigor e 

agravamento para os Munícipes,  aprovar o presente Regulamento com as alterações 

introduzidas devendo, o mesmo ser presente à Assembleia Municipal para apreciação e 

aprovação.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O Senhor Presidente da Câmara apresentou o Protesto àquela  declaração de voto que 

foi subscrita pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista que a seguir se transcreve:---------

--------------------------------------------“PROTESTO------------------------------------------------------

----------Protesto a declaração feita pelos Vereadores da CDU relativamente ao Regulamento 

Municipal de Publicidade já que a meu ver, ela determina apenas e só, razões políticas que nada 

acrescentam, ajudam ou propõem à referida proposta. Pelo seguinte:---------------------------------

------------a) – Os Vereadores da CDU não fazem uma declaração formal de voto, porque a não 

podem fazer, por ausência de proposta alternativa, embora tenham em seu poder para análise e 

recolha de contributos, há cerca de uma semana, a proposta de Regulamento.----------------------

------------b) – Afirmam não haver respeito pela legislação em vigor, não dizendo as normas 

desrespeitadas, nem atendendo às razões da referida proposta ter sido elaborada por um grupo 

de Técnicos, entre os quais um jurista e o próprio  vereador do pelouro. Porque não invocam as 
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normas desrespeitadas que mais não fosse para se aferir do que se trata?----------------------------

------------c) – Invocam ainda, haver agravamento para os munícipes. Onde, pergunta-se e 

como...----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A proposta de regulamento tem como base principal a Lei em vigor, a análise de vários 

regulamentos já publicados, contactos com outras câmaras e ao nível de taxas é relativamente 

baixo face aos exemplos consultados.----------------------------------------------------------------------

----------Não vale a pena regulamentar e cobrar taxas que pelo baixo valor, mais estabelecem 

disciplina do que trazem receitas?--------------------------------------------------------------------------

----------Veja-se a propósito o valor das receitas deste tipo nas várias contas de gerência da 

Câmara Municipal. São irrisórias para um município como Odemira.--------------------------------

----------Acrescente-se que foi verificado que ao longo dos anos, houve taxas que jamais foram 

cobradas, embora  estivessem previstas.-------------------------------------------------------------------

--------Pode afirmar-se que nestes casos, ainda que a cobrança fosse agora de um escudo, 

haveria sempre agravamento.--------------------------------------------------------------------------------

----------Concluindo, não colhem em meu entender quaisquer das razões invocadas pelos 

Vereadores da CDU, pela simples razão de que não tem argumentos para melhorar o projecto, 

antes o contestam por falta deles.---------------------------------------------------------------------------

----------------Odemira, 13 de Outubro de 1999.----------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referiu que, tinha lido o protesto apresentado 

pelos senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária, que tinham votado contra o 

regulamento em causa, por discordarem do conteúdo de alguns artigos e por ele desrespeitar a 

legislação em vigor. Face à entrada em vigor da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro e uma vez que estava presente o senhor Vereador 

Cláudio Percheiro, solicitou que explicasse o porquê de terem votado contra o Regulamento 

Municipal de Publicidade.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pela Coligação Democrática Unitária, que informou que tinham sugerido a criação de um 

grupo de trabalho para elaboração dos regulamentos, antes de serem submetidos à apreciação 

da Câmara Municipal, no qual os Vereadores da Coligação Democrática Unitária teriam uma 

participação activa, porém essa sugestão nunca tinha sido tomada em consideração.---------------

----------Relativamente, ao presente regulamento informou que tinham votado contra por razões 

políticas e técnicas. Disse que para além de existir um agravamento muito significativo das 

taxas para os munícipes, haviam também vários artigos com os quais discordavam, 

nomeadamente: no quarto capítulo, no número um do artigo décimo sétimo, referia que a 

distância mínima entre os suportes publicitários, não poderia ser inferior a dois ou três metros, 

o que no concelho de Odemira, seria quase impossível, dado que em alguns casos existiam 

comércios “porta com porta”; no número dois do artigo vigésimo existia um lapso de redacção; 

no artigo vigésimo quinto, referiam as dimensões e distâncias dos pendões, porém  não 

definiam os materiais dos mesmos; no quinto capítulo, nas coimas, não distinguiam a diferença 

entre pessoas singulares e colectivas, bem como desrespeitavam a legislação obrigatória que 

referia que o valor mínimo das coimas seria de duzentos escudos e não cinco mil escudos, 

como era referido no artigo trigésimo sétimo; por último, no capítulo sexto, o quarto número, 
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do artigo quadragésimo sexto contrariava, em termos de indeferimento, o número três, do artigo 

décimo terceiro, quando referiam os “candeeiros ou postes”.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que o número três, do artigo 

décimo terceiro era referente a candeeiros e postes de iluminação pública.--------------------------

----------Interveio o senhor José Alberto Candeias, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

eleito pelo Partido Socialista, que informou que a lei obrigatória estabelecia o valor mínimo 

para as coimas, o que queria dizer que não poderiam praticar valores inferiores ao estabelecido, 

porém poderia aplicar valores superiores e no presente caso seria cinco mil escudos.--------------

----------Interveio novamente o senhor Vereador Cláudio Percheiro que relativamente ao 

Regulamento em causa, informou que ainda existiam palavras incorrectas ou erros 

dactilógrafos, que em alguns casos mudavam o sentido das frases.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou, se as questões levantadas 

pelo senhor Vereador Cláudio Percheiro não tinham sido apresentadas na reunião da Câmara 

Municipal, quando esteve em discussão o presente regulamento.--------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os regulamentos municipais 

eram entregues aos Vereadores com alguns dias de antecedência da reunião, para que pudessem 

ser lidos atempadamente e alterados.-----------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que 

informou os presentes, que num regulamento tinham apresentado algumas alterações que 

tinham sido aceites, porém por uma questão política votaram contra e pelo facto foram mal 

tratados pelo senhor Presidente da Câmara. A partir desse momento, decidiram que nunca mais 

apresentariam qualquer alteração, enquanto não houvessem reuniões preparativas dos 

regulamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que nunca tinham maltratado 

nenhum Vereador e relativamente ao regulamento referido disse que, tinham aceite as vinte e 
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duas alterações que os Vereadores da Coligação Democrática Unitária tinham proposto e no 

final tinham votado contra, o que discordou totalmente e considerou que não eram atitudes 

coerentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que os regulamentos eram entregues aos senhores Vereadores com a 

antecedência de quinze dias, pelo que se existissem alterações, elas deveriam ser apresentadas 

na reunião da Câmara Municipal e não na Assembleia Municipal, após o mesmo já ter sido 

aprovado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Candeias que referiu que o regulamento tinha 

sido distribuído antecipadamente para que fosse discutido e nunca tinha sido posta em cauda, 

qualquer alteração que fosse necessária fazer. Referiu ainda que, não fazia sentido criar um 

grupo de trabalho para elaboração de um regulamento com pessoas que afirmavam que por 

principio eram contra o documento, por motivos políticos.---------------------------------------------

----------Considerou também que não existia um grande agravamento das taxas, existiam sim 

algumas alterações ao anterior regulamento que tinha mais de dez anos.-----------------------------

-----Por último, disse que o presente regulamento, a nível de aplicação de coimas, ainda era 

inferior ao dos outros municípios, cuja coima mínima era doze mil escudos.------------------------

----------Interveio novamente o senhor Vereador Cláudio Percheiro que referiu que não 

considerava que os cinco mil escudos de valor mínimo da coima, fossem elevados, a lei é que 

obrigava que fosse duzentos escudos. Referiu ainda que quem aplicasse a coima é que poderia 

escolher um valor dentro do limite estabelecido, conforme fosse a gravidade do acto.-------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Candeias, que informou que após a 

aprovação da Assembleia Municipal, o regulamento iria para consulta pública e posteriormente 

teria de voltar novamente à Assembleia Municipal, para aprovação definitiva. Referiu ainda 

que durante esse período, ira consultar um jurista da Comissão de Coordenação da Região do 

Alentejo, sobre a questão do valor da coima.-------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor António Roberto que perguntou se existiam condições objectivas 

para que o regulamento fosse cumprido.-------------------------------------------------------------------

-----Por último, manifestou descontentamento pela discussão existente entre os senhores 

Presidente da Câmara e Vereador Cláudio Percheiro, pois considerava que eram assuntos que 

deviam ter sido debatidos na reunião da Câmara Municipal e não deveriam ser transportados 

para a Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que questionou sobre alguns artigos do presente 

regulamento, nomeadamente na alínea d) do terceiro artigo referia apenas a via de trânsito, pelo 

que questionou relativamente à colocação de pendões nas galerias privadas; na alínea h), do 

sétimo artigo, considerou que deveria ser acrescentada a expressão “... e demais liberais...”, a 

seguir à palavra “advogados”; quanto à alínea d) do artigo décimo primeiro, questionou quem é 

que fornecia a planta topográfica de localização, e bem assim se a mesma poderia ser 

substituída por um croqui; no artigo décimo oitavo, referiu que mencionava a altura inferior em 

relação ao solo, porém não referia do que se tratava, bem como não mencionava os casos em 

que os suportes eram colocados perpendicularmente à via de trânsito.--------------------------------

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

Milfontes, que referiu que faltava a folha que continha os artigos vigésimo quinto ao vigésimo 

nono.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que durante dez anos não tinha 

havido qualquer actualização das coimas do presente regulamento, e bem assim considerou que 

quando o bem, não era de primeira necessidade, o custo do serviço prestado, deveria ser pago. 

Informou ainda que, no regulamento em causa, quando a lei geral não se conseguia aplicar, 

tinham tentado adaptá-la, o mais possível à realidade do concelho de Odemira.--------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que sugeriu, relativamente ao artigo trigésimo 

nono, no número um, onde se lia: “Se se verificar a afixação ou colocação de publicidade...”, 
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devia se ler: “Se se verificar a afixação, colocação ou distribuição de publicidade...”, dado que 

iria abranger também os panfletos que eram jogados indiscriminadamente na via pública.--------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, questionou se alguém desejava 

acrescentar alguma alteração ao presente regulamento, relembrando que o mesmo iria ser 

objecto de discussão pública e voltaria novamente à Assembleia Municipal para aprovação 

definitiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

um voto a favor do membro independente, seis votos contra dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quatro abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

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

----------Ponto quatro: REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE ABASTECI-

MENTO DE AGUA: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

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

----------“REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA – PROPOSTA:- Foi presente a proposta de Regulamento Municipal do Serviço de 

Abastecimento de Água apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara e que fora 

anteriormente facultada  sob a forma de cópia a todos os Senhores Vereadores para análise.-----

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

Regulamento e enviá-lo à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação”.------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que referiu que, na alínea d) do segundo artigo do 

presente regulamento, existia um erro muito grave, dado que mencionavam como entidade 
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responsável pelo serviço de Abastecimento de Água, a Câmara Municipal de Santiago do 

Cacém.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que solicitou alguns esclarecimentos sobre alguns 

artigos do presente regulamento, nomeadamente no número quatro do quinquagésimo quinto 

artigo, referiu que as caixas de protecção eram em fibra de vidro, com abertura fácil, o que não 

permitia a máxima segurança; quanto ao artigo quinquagésimo sexto, questionou se estava 

previsto algum percentual de erro na instalação dos contadores de água; no número dois do 

artigo quinquagésimo sétimo, disse que a maioria dos contadores estavam instalados no 

exterior das habitações e nomeadamente em Vila Nova de Milfontes, estavam frequentemente 

sujeitos a vandalismo, pelo que considerou que essa questão deveria ser salvaguardada; 

relativamente ao quarto número do artigo anteriormente citado, considerou que o consumidor 

também deveria mandar proceder à verificação do contador; na alínea a) do número um, do 

artigo número cinquenta e oito, questionou se existia um período mínimo para a verificação 

periódica. Por último, referindo-se ao segundo ponto do artigo número sessenta e um, disse que 

deveriam ter mais cuidado com o envio dos avisos do pagamento da água, dado que já lhe tinha 

acontecido não receber o aviso e passados quinze dias, lhe cortarem a água.------------------------

----------Interveio o senhor José Joana que referindo-se ao artigo septuagésimo segundo, disse 

que discordava que os escalões se iniciassem sempre do zero.-----------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que a água era um bem essencial 

para a vida. Disse também que ao comparar com os dados dos preços de venda de água nos 

outros municípios, verificou que a água do concelho de Odemira era a mais cara, talvez para 

levar as pessoas a terem uma contenção nos gastos. Por último, referiu que o que o preocupava 

mais, era o pagamento de água por estimativa, porque a Câmara Municipal não tinha 

funcionários para fazer a leitura dos contadores.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que 
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considerou que a água era dos bens mais preciosos. Referiu ainda que a canalização em muitos 

locais era velha, em alguns casos com mais de trinta anos, com tubagem pequena, necessitando 

de ser renovada. Uma vez que estavam a falar em abastecimento de água, relembrou a questão 

das barragens da Gema e Água Branca, obras bastante importantes para esse efeito, uma vez 

que os furos tinham “os dias contados”.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Candeias, que informou que o que estava em 

causa neste regulamento era a água, um dos bens essenciais à vida das pessoas. Quanto às redes 

de abastecimento de água, disse que o concelho de Odemira possuía redes muito antigas, porém 

haviam muitas novas e até ao final do presente mandato seriam executadas mais. Disse ainda 

que os custos de manutenção e gestão das redes, eram elevados, porque era necessário fazer 

vários investimentos, dada a antiguidade das redes. Considerou também que não tinha havido 

um aumento muito significativo do custo da água no concelho de Odemira. Quanto aos 

escalões, informou que eles começavam do zero, devido à escassez da água e à necessidade de 

obrigarem as pessoas a fazerem uma melhor gestão da água, pois haviam casos em que a água 

tratada era utilizada na agricultura.-------------------------------------------------------------------------

-----Informou também que dos zeros aos cinco metros cúbicos, a água tinha um custo social, a 

partir desse escalão, já existia um consumo abusivo, pelo que o valor não era muito elevado. 

Informou ainda que a média de consumo de água era de cem litros, por habitante, por dia.-------

-----Por último, disse que a contagem era da responsabilidade da autarquia, porém o problema 

não era apenas por não serem feitas algumas leituras, mas também por negligência de algumas 

pessoas que tinham conhecimento de algumas situações de avaria e não comunicavam à 

Câmara Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que há onze anos, tinha conhecimento 

através do Ministério do Ambiente que o consumo de água num centro urbano seria cerca de 

duzentos e vinte e cinco litros, por habitante, por dia. Uma vez que actualmente as solicitações 
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a nível de consumo de água eram maiores, questionou o porquê de atribuírem uma estimativa 

de apenas cem litros, por habitante, por dia.--------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Candeias, que informou que o que se previa 

em termos de dimensionamento de redes, era entre os cem e os cento e oitenta litros, por 

habitante, por dia, nos centros urbanos, enquanto que o concelho de Odemira, andava entre os 

oitenta e os cem litros, por habitante, por dia.------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que a média referida pelo senhor Jorge Parreira era utilizada nos grandes 

centros urbanos, para as redes de esgotos.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que informou que em mil novecentos e noventa e 

quatro, a média nacional de consumo de água era de noventa e oito litros, por habitante, por 

dia, à excepção da zona de Albufeira que tinha um consumo bastante elevado, provavelmente 

durante o período de Verão. Disse ainda que o distrito de Beja tinha um consumo médio de 

água de setenta e oito litros, por habitante, por dia, já incluindo os consumos municipais (rega 

de jardins públicos), bem como os consumos industriais e comerciais. Referiu também que o 

preço da água não era elevado, tendo em conta o serviço fornecido, e bem assim, considerou 

que o mesmo não suportava os custos de investimento necessários nas redes, nomeadamente no 

concelho de Odemira que possuía uma grande rede capilar.-------------------------------------------- 

-----Por último, informou que concordava que os escalões iniciassem sempre do zero, dado que 

obrigava as pessoas a pouparem sempre a água, considerando que esse facto deveria ser logo 

tomado em conta e não apenas em situações de emergência.-------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que, no último aumento do 

fornecimento de água ao município, cerca de noventa por cento das facturas, o preço do aluguer 

dos contadores era superior ao preço da água consumida.----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, o aumento do preço da 

água não era significativo, apenas se verificava esse aumento a partir dos vinte metros cúbicos. 
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Informou ainda que tinham verificado onde se situava o consumo médio da água, por causa da 

questão social, sendo cerca de oitenta por cento, no primeiro escalão.--------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do presente regulamento, o 

qual foi aprovado por maioria, correspondendo a quinze votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

Unitária, um voto a favor do membro independente, uma abstenção dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia.-------------------------------

----------Ponto cinco: AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS POR 

ADMINISTRAÇÃO DIRECTA ATÉ AO MONTANTE DE 120.000.000$00 (CENTO E 

VINTE MILHÕES DE ESCUDOS): Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

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

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

----------“REALIZAÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA – DECRETO-LEI 

Nº.197/99, DE 8 DE  JUNHO  - PROPOSTA:- Foi presente um documento datado de 13 de 

Outubro do corrente subscrito pelo Senhor Presidente da Câmara informando que, em face da 

revogação do Decreto-Lei nº.55/95, de 29 de Março, urge, para o bom funcionamento dos 

Serviços, que a Câmara Municipal aprove e proponha à Assembleia Municipal que, nos termos 

do nº.2 do artº.18º. do Decreto-Lei nº.197/99, de 8 de Junho, autorize que a  realização de obras 

por administração directa seja até ao limite de 120.000.000$00 ( CENTO E VINTE MILHÕES 

DE ESCUDOS).-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

proposta do Senhor Presidente bem como o seu envio à Assembleia Municipal para apreciação 

e deliberação”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou positivo a Câmara Municipal poder 
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aumentar a sua capacidade para realizar obras por administração directa.----------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------Nos termos do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem barra oitenta e 

quatro de vinte e nove de Março, com a alteração introduzida pelo artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta 

todas as deliberações, tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, 

correspondendo a quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze votos 

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

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

quando estavam presentes trinta membros da Assembleia.--------------------------------------------- 

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

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

a sessão pelas dezoito 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. ---------------------------------------- 

--------------------------O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL,------------------------- 
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----------------------------------------O PRIMEIRO SECRETÁRIO,------------------------------------- 

 

 

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

 

 


