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

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE 

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

----------Aos trinta dias do mês de Novembro 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 quinquagésimo da 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:------------------------------------------- 

----------PONTO ÚNICO: PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ODEMIRA: apreciação e 

deliberação.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Pelas dez horas e vinte 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 senhor 

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

tardias, a presença de trinta e quatro membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto 

Fernando Silva Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, 

António Augusto Fernandes Alves Paulino, António Carlos da Silva 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, 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 Manuel Guerreiro, José 
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Manuel Guerreiro Ferreira da Silva, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel 

Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Manuel da Luz 

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

Silva Soares Guerreiro,  Mário Neves Páscoa Conceição, Raúl Manuel Carrilo da Silva 

Vicente, Rui Boura Xavier e Sérgio Brigido Martins e, ausentes os senhores Humberto Inácio 

da Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de Salvador e Rogério Manuel Bagarrão 

Teixeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------PONTO ÚNICO: PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE ODEMIRA: Ao dar-se 

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

porquê da apresentação da proposta que seguidamente se transcreve:--------------------------------  

----------“PLANO DIRECTOR  MUNICIPAL  DE ODEMIRA:-  Foi presente, para análise e 

discussão o Plano Director Municipal de Odemira que, anteriormente, havia sido facultado, sob 

a forma de cópia, aos Senhores Vereadores.--------------------------------------------------------------

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

generalidade, o Plano Director Municipal  passando, seguidamente, à discussão do articulado 

do Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------b) – Os Senhores Presidente e Vereadores concordaram, na globalidade, com a 

redacção de todos os artigos do Regulamento com excepção da  dos artigos 22º e 49º, pelo que 

se procedeu à necessária votação, tendo as disposições contidas naqueles artigos sido aprovadas 

por quatro votos a favor dos Senhores Eleitos pelo Partido Socialista e três votos contra dos 

Senhores Eleitos da CDU.-----------------------------------------------------------------------------------

----------c) Em sede de votação global do Plano Director Municipal para o Concelho de 

Odemira, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Plano bem como, 

nos termos do disposto nas alíneas a) e b)  do nº.3 do artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de 

Setembro, remetê-lo à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo ser 
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solicitada, ao Exmº. Presidente da Assembleia Municipal a convocação de uma reunião da 

sessão extraordinária a realizar, de preferência, no próximo dia 30 de Novembro do corrente, 

com o fim único de apreciar e deliberar sobre o referido Plano.”--------------------------------------

-----Referiu ainda que o Plano Director Municipal, resultava do esforço e do trabalho de várias 

pessoas, funcionários ou não da Câmara Municipal, durante os últimos catorze anos. Disse 

também que era urgente a aprovação deste documento, para que os perímetros urbanos 

enquadrassem os futuros planos gerais de urbanização e os planos de pormenor, bem como para 

que pudessem ter acesso às verbas do novo Quadro Comunitário de Apoio.-------------------------

-----Considerou ainda que, após catorze anos, não seria este documento, o que realmente 

satisfazia para o concelho de Odemira, necessitando de ser revisto após aprovação.---------------

----------Interveio o senhor António Roberto que alertou os presentes para o facto de, na Lei do 

Estatuto do Direito de Oposição, referir que os partidos políticos representados nos órgãos 

deliberativos das autarquias e que não faziam parte dos órgãos executivos, tinham o direito de 

ser ouvidos ou consultados, o que não tinha acontecido com o Partido Social Democrata, 

relativamente ao Plano Director Municipal.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que solicitou aos elementos da equipa 

técnica do Plano Director Municipal, que fizessem uma explicação técnica do mesmo.-----------

----------Interveio o senhor Arquitecto Francisco Duarte, Director do Departamento Técnico da 

Câmara Municipal de Odemira, que considerou que seria difícil sintetizar o documento em 

causa. Informou que o Plano Director Municipal vinha desde mil novecentos e oitenta e quatro 

e na altura estava em vigor um decreto-lei que configurava os Planos Directores Municipais a 

documentos mistos de ordenamento de território e de desenvolvimento. Com a entrada em 

vigor do Decreto-Lei número sessenta e nove barra noventa, de dois de Março, os mesmos 

passaram apenas a ser planos municipais de ordenamento físico.--------------------------------------

----------Informou ainda que o território do município tinha sido dividido em três faixas (litoral,  



-4- 
30-11-99 

 

central e interior), sendo estabelecidas várias áreas e classes de espaços, conforme era referido 

no sétimo artigo do regulamento.---------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que o PROTALI e a área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina eram os condicionantes gerais na divisão dos espaços.------------------------------

----------Interveio o senhor José Valério,  Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare, 

que referindo-se ao vigésimo quinto artigo, sobre industrias transformadoras, disse que vinham 

mencionadas algumas zonas preferenciais, porém não referia Luzianes-Gare. Face ao exposto e 

uma vez que na sua freguesia já existiram algumas fábricas, questionou se isso iria inviabilizar 

a construção de futuras industrias ligeiras.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Arquitecto Francisco Duarte que informou que as zonas que vinham 

referidas não implicavam o aparecimento de industrias localizadas individualmente noutros 

locais, desde que compatíveis com o estabelecido no regulamento.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que apesar de serem referidas 

zonas potenciais, para a industria transformadora, não implicaria qualquer iniciativa do género 

noutro local.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que relativamente às áreas destinadas à construção 

de industrias, perguntou se a competência para licenciar seria exclusivamente da Câmara 

Municipal ou dependeria também da Comissão de Coordenação Regional ou de outra entidade 

ligada à administração central que tutelava essa área.---------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que deveria ser criado um parque 

industrial em Vila Nova de Milfontes. Considerou ainda que o Plano Director Municipal não 

contemplava a central de passageiros na citada vila, bem como o bairro dos Alagoachos. 

Quanto ao parque desportivo, perguntou se já existia aprovação relativamente à alteração da 

localização do campo de futebol de Vila Nova de Milfontes.------------------------------------------

-----Por último, considerou que o artigo vigésimo nono era muito genérico e relativamente ao 
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artigo trigésimo, questionou se apenas existia o património mencionado.----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que era intenção criar um 

parque industrial na zona das Pousadas, em Vila Nova de Milfontes, e bem assim que o bairro 

dos Alagoachos vinha contemplado no artigo sexagésimo quarto do regulamento.-----------------

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

manifestou satisfação por estarem a deliberar sobre o Plano Director Municipal de Odemira. 

Considerou que se tratava de um documento complexo e apesar de ir votar a favor, haviam 

aspectos com os quais discordava, nomeadamente nos aglomerados urbanos, na primeira 

categoria, não concordava que visse mencionado o Almograve e não viesse Colos. Considerou 

que se comparassem ambas as localidades, Colos estaria melhor a nível de população e de 

serviços prestados, do que o Almograve. Considerou ainda que, novamente, o interior do 

concelho ficava esquecido em detrimento do litoral.-----------------------------------------------------

-----Quanto ao artigo trigésimo, informou que no museu nacional de arqueologia estavam 

expostas algumas peças em ouro que pertenciam ao antigo museu de Colos. Informou ainda 

que, a nível de arte sacra, possuíam duas imagens do século catorze e quinze, que estavam a ser 

recuperadas para integrarem uma exposição internacional na Alemanha. Face ao exposto, 

questionou o porquê das citadas peças não constarem da lista do património arqueológico do 

concelho, uma vez que pertenciam ao nacional.----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Arquitecto Francisco Duarte que informou que estava em discussão 

apenas uma parte do Plano Director Municipal, havendo uma serie de volumes que referiam o 

património existente, nomeadamente as peças descritas pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Colos.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que na classificação dos 

aglomerados populacionais havia um desequilíbrio no tratamento das zonas interiores do 

concelho para as do litoral, dado que na terceira categoria eram incluídas localidades da faixa 
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litoral, que ainda não tinham infraestruturas básicas e deixavam de fora povoações como o 

Campo Redondo, Fornalhas Velhas, Aldeias das Amoreiras, Nave Redonda, Ribeira do Seissal 

e Corte Malhão.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referindo-se ao vigésimo segundo artigo, questionou se as pessoas que tivessem terrenos já 

ocupados dentro dessa área e se os quisessem legalizar, se o poderiam fazer com base na 

presente legislação. Por último, apresentou a Declaração Política que seguidamente se 

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

----------------------“DECLARAÇÃO POLÍTICA DOS ELEITOS DA CDU --------------------- 

------------------------SOBRE A APROVAÇÃO DO PDM DE ODEMIRA ------------------------ 

----------Os eleitos da CDU neste órgão autárquico, apesar de concordarem e votarem, na 

generalidade, favoravelmente a presente proposta de PDM, aliás, em concordância com os 

princípios que determinaram a sua realização há 14 anos pela C.M. de Odemira, então sob 

administração CDU, não podem deixar passar esta oportunidade para chamar a atenção para 

alguns aspectos que, a seguir enunciamos, a saber:------------------------------------------------------ 

----------1. A nossa total discordância política com a disposição legal, em vigor, aprovada pelo 

governo PSD/ Cavaco Silva e mantida pelo actual Governo PS/ A. Guterres, que obriga os 

municípios a realizarem planos de ordenamento em vez de planos de desenvolvimento.---------- 

----------2. A sobreposição de vários planos da Administração Central, abrangendo o território 

do Município de Odemira, tais como: PROTALI; POOC (plano de ordenamento da orla 

costeira); PNSCV, mais conhecido pela designação de “paisagem protegida”; Plano de Rega do 

Mira, etc, etc, que mais não são do que constrangimentos à vontade dos munícipes e limitações 

às competências do Município em matéria do desenvolvimento do nosso concelho, que, de 

forma veemente e inequívoca, reprovamos.--------------------------------------------------------------- 

----------3. Aliás, há cerca de 4 anos, o então Presidente da C.M. Odemira,  sr. Cláudio 

Percheiro, chamava a atenção dos órgãos de soberania representados por sua Exª o sr. 
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Presidente da República e vários Ministros do Governo, e perante os órgãos de comunicação 

social do País, aquando de uma das “presidências abertas” de que este município foi objecto, 

com uma tão célebre quão feliz frase que sintetizava o estado de espírito de indignação dos 

odemirenses: “Não queremos ser uma reserva de índios”------------------------------------------- 

----------4. As necessárias, complexas e difíceis negociações entretanto encetadas pela C.M.O. 

com os diversos organismos de tutela da Administração Central, responsáveis por aqueles 

planos, constituíram o principal obstáculo à aprovação deste PDM e foi, também assim, o 

principal motivo desta tão prolongada como arreliadora demora da sua aprovação, como, de 

resto, já aqui foi reconhecido pelo actual Presidente da C.M.------------------------------------------ 

----------5. Não compreendemos como a actual gestão socialista da C. M. Odemirense, que 

supostamente em sintonia com o Governo da mesma orientação político-partidária, em vez de 

consolidar algumas conquistas negociais anteriormente conseguidas, ao invés, cedeu de tal 

forma que propostas tão importantes na área do investimento turístico ficaram, para já, 

inviabilizadas ou seriamente retardadas, e discordamos frontalmente que o desenvolvimento 

urbano de alguns lugares no interior do concelho, hoje já consolidados com infra-estruturas 

básicas, terem sido excluídos dos perímetros urbanos da classe 3 do PDM, consagrando, assim, 

flagrantes iniquidades e assimetrias entre o interior e o litoral.----------------------------------------- 

----------A CDU estará atenta e manifesta a sua disponibilidade, dentro dos prazos previstos na 

Lei, de tomar a iniciativa ou de apoiar a quem a tenha, para que no prazo mais breve possível 

seja realizada a revisão deste PDM.------------------------------------------------------------------------ 

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

--------------------------------------------Odemira, 30/11/99”----------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro que, referindo-se ao trigésimo artigo, 

informou que no concelho de Odemira estavam classificadas como património natural seis 

freixos e dois sobreiros. Informou ainda que na Herdade do Reguengo Grande, existia um 
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sobreiro com cerca de quinhentos anos e era considerado o maior sobreiro de Portugal e talvez 

o maior do mundo.--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que questionou sobre os critérios que condicionavam os 

espaços agrícolas e de protecção e valorização ambiental, e bem assim se iria existir algum 

controle ou preservação desses espaços.-------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Arquitecto Francisco Duarte que informou que a classificação 

decorria da aplicação da Lei e relacionava-se com a REN (Reserva Ecológica Nacional) e a 

RAN (Reserva Agrícola Nacional).------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou para quando estava 

previsto que o Plano Director Municipal de Odemira, produzisse efeitos no município.-----------

----------Interveio o senhor Arquitecto Francisco Duarte que informou que possivelmente dentro 

de quatro meses, o Plano Director Municipal, entraria em vigor no município.---------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Assembleia que discordou que o perímetro 

de rega do Mira, fosse considerado um constrangimento ao desenvolvimento do concelho de 

Odemira, pois tratava-se da principal actividade económica do concelho.---------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que considerou que era consensual para todos os 

presentes que, apesar das deficiências apontadas ao presente documento, se deveriam 

congratular porque, finalmente o município iria ter um instrumento que lhe permitia ultrapassar 

alguns bloqueios. Considerou também que o presente plano, após aprovação deveria ser revisto. 

-----Por último, referiu que independentemente do esforço feito anteriormente, se continuassem 

na política do “tudo ou nada”, presentemente o plano não estaria em condições de ser aprovado 

e de desbloquear muitos problemas relacionados com a vida dos munícipes do concelho de 

Odemira. Relativamente á expressão “não queremos ser uma reserva de índios”, considerou que 

a postura da Coligação Democrática Unitária, cuja visão era passadista, se tinha reflectido nos 

resultados das últimas eleições no concelho de Odemira.-----------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referiu que discordava que se estivessem a 

pronunciar sobre um documento que iria orientar o município, que à partida já estava 

desactualizado, uma vez que tinha catorze anos.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que considerou, que o senhor Sérgio Martins 

antes de ter feito a declaração política, deveria ter tido o cuidado, de ter lido o conteúdo 

regulamentar do presente plano. Referiu ainda que o documento tinha mais de doze anos e se 

tivesse mantido as conquistas da Coligação Democrática Unitária, actualmente estava a ser 

“crucificado” por ter perdido parte substancial da verba do quadro comunitário.-------------------

-----Por último, relativamente às cedências, informou que apenas tinha existido “um limar de 

arestas”, e bem assim referiu que nem sempre a Câmara Municipal estava em consenso com o 

Governo por ser Socialista, estando sempre em primeiro lugar a defesa do município de 

Odemira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que na altura em que a Coligação 

Democrática Unitária tinha a maioria absoluta da Câmara Municipal, tinham tido empenho e 

esforço, para com o documento em causa, não sendo responsáveis pelo atraso na sua 

aprovação. Referiu ainda que durante essa administração autárquica, também tinham sido feitas 

várias acusações por parte do Partido Socialista.---------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que não eram passadistas e na altura, um autarca tinha tido a 

coragem de, no momento certo, sintetizar o estado de espírito dos munícipes do concelho de 

Odemira, através da expressão “não queremos ser uma reserva de índios”.--------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que o Plano Director Municipal de 

Odemira não era uma conquista Socialista, era sim o resultado do esforço de muitas pessoas, 

algumas sem partido político e exteriores à Câmara Municipal.---------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que manifestou a sua satisfação por estarem na fase da 

aprovação do Plano de Director Municipal, independente das opiniões apresentadas, naturais 
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em democracia. Considerou ainda que o presente documento tinha sido de difícil elaboração, 

dadas as características do concelho.-----------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que desde mil novecentos e oitenta e quatro tinham surgido vários 

organismos que de alguma forma tinham criado algumas dificuldades na aprovação do Plano 

Director Municipal de Odemira, apenas esperava que a partir deste momento não existisse mais 

entraves.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins que questionou sobre o modo de votação 

do presente documento e propôs que se votasse primeiro na generalidade e posteriormente na 

especialidade, uma vez que discordavam com alguns pontos.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que, uma vez que não existia 

consenso na forma de votação, colocou à consideração dos presentes a necessidade de se 

proceder à votação na especialidade. Esta forma de votação foi rejeitada por maioria, 

correspondendo a dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto 

contra dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto contra do membro 

independente, onze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e 

duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

presentes trinta e um  membros da Assembleia.----------------------------------------------------------

----------Seguidamente, procedeu-se à votação na generalidade do Plano Director Municipal, o 

qual foi devidamente aprovado por unanimidade e aclamação, correspondendo a dezassete 

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

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

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

presentes trinta e quatro membros da Assembleia.-------------------------------------------------------

----------Foram apresentadas as seguintes Declarações de Voto:---------------------------------------

-----A) Apresentada pelo senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social 
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Democrata, que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------------------------------- 

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

----------Os eleitos pelo Partido Social Democrata à Assembleia Municipal de Odemira votam 

favoravelmente o Plano Director Municipal, apesar de reconhecerem, os erros, omissões e 

alguns defeitos que o mesmo encerra, porque consideram que é absolutamente necessário que o 

município seja dotado deste instrumento e se ponha fim a uma situação que dura há 15 anos.---- 

----------Apresentam também o seu protesto por a Câmara Municipal não ter cumprido o que 

estipula a Lei nº 24/98, de 26 de Maio, artº 4, nº 1e 2 e artº 5, nº 4 “Estatutos da Oposição dos 

Eleitos Locais”, acção que consideramos redutora de uma plena participação na discussão deste 

documento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------          

----------------------------------Odemira, 30 de Novembro de 1999-------------------------------------- 

--------------------------------------------Os eleitos pelo PSD----------------------------------------------- 

------------------------------------------António Carlos Roberto-------------------------------------------- 

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

-----B) Apresentada pelo senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação Democrática 

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

-------------“DECLARAÇÃO DE VOTO DA CDU SOBRE O PDM DE ODEMIRA ----------

----------A CDU votou favoravelmente o PDM de Odemira pelas razões que a seguir indicamos: 

----------1. O PDM é um instrumento de planeamento e orientador da administração local, 

indispensável para qualquer município do País, figura jurídica que consolida a autonomia do 

poder local democrático e que enquadra numa perspectiva mais ampla a soberania do Estado 

Português sobre o território nacional.----------------------------------------------------------------------

----------2. Cumpre-me nesta data e neste acto uma obrigação legal, iniciada há cerca de 14 

anos, pela gestão CDU da C.M.O., necessária para que o Município de Odemira não seja 

prejudicado no acesso aos fundos comunitários da U.E.--------------------------------------------- 
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----------Na especialidade, votámos contra:---------------------------------------------------------------- 

----------a) O artº 22 do Regulamento porque as alíneas a), b) do nº 3 e o nº 4, são mais 

penalizadores que a legislação em vigor. Os cidadãos que quiserem construir nos terrenos 

incluídos nos perímetros de rega, para o fazerem terão de esperar muito tempo pela autorização 

do Estado e pagarem as obras que alguém implantou sem ouvir a sua opinião. Por outro lado, 

querendo os cidadãos manter a situação de rega serão obrigados a pagar água ao preço urbano.- 

----------b) O artº 42 do Regulamento porque o nº2 não permite aos cidadãos a ocupação do 

solo, mesmo respeitado os parâmetros definidos no nº1 penalizando-os. Este nº cria um poder 

arbitrário que o Presidente ou o Vereador aplicará conforme se trate de cidadão desejado ou  

indesejado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------c) Contra o artº 49 do Regulamento porque povoações como Bemposta, Fornalhas 

Velhas, Campo Redondo, Aldeia das Amoreiras, Corte Malhão, Nave Redonda, Ribeira do 

Seissal de Cima e de Baixo, Vale Ferro, Monte da Estrada, Viradouro, Portela da Fonte Santa, 

etc, etc., não é permitido um loteamento familiar ou um loteamento que legalize, situações 

existentes de antigos arrendamentos.-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------Odemira, 30/11/99------------------------------------------ 

-------------------------------Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal”----------------------------

-----C) Apresentada pelo senhor José Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-

Gare, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que seguidamente se transcreve na íntegra:-- 

---------------------------------------------“DECLA RAÇÃO ----------------------------------------------- 

----------Ao votar o Plano Director Municipal decerto que se reveste da maior importância para 

a vida de todo o nosso concelho, não posso deixar de manifestar a minha grande preocupação 

com o artº 25 sobre as Industrias Transformadoras, pelo facto de para além dos espaços 

industriais já definidos são apenas indicados algumas outras zonas industriais transformadoras.- 

----------Pelo facto de para além dos espaços já definidos são apenas indicadas mais algumas 
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outras zonas preferenciais ficando mais uma vez em esquecimento Luzianes-Gare, à qual como 

Presidente da Junta de Freguesia, não posso aceitar em consciência, nem como cidadão que 

nasce e vive naquela terra e como actual representante máximo da freguesia, sabendo como sei 

que já ali existiu  num passado recente duas fábricas de cortiça , duas moagens de farinhas de 

panificação, um lagar de azeite e que tem junto uma Estação de Caminhos de Ferro, felizmente 

ainda bem activada, no que respeita ao transporte de passageiros, etc, e uma rede viária que 

muito embora necessitando da introdução de melhoramentos.----------------------------------------- 

----------Estamos situados geograficamente no entroncamento de Estradas Nacionais e 

Municipais que nos permite manter acesa a esperança de algum desenvolvimento de 

“Luzianes”, terra que já teve, como é do conhecimento de todos nós inclusive que já foi a única 

melhor ligação com a sede do concelho.------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------Odemira, 30 de Novembro de 1999------------------------------------ 

------------------------O Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare-------------------------- 

-------------------------------------------José da Silva Valério”---------------------------------------------

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

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

----------------------PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO -----------------

----------Registou-se a intervenção do senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara 

Municipal de Odemira, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que informou que por 

muitas vezes estava presente nas reuniões da Assembleia Municipal, pelo que considerou que o 

senhor Presidente da Assembleia deveria ter a preocupação para que os elementos do executivo 

da Câmara Municipal tivessem lugar na sala.-------------------------------------------------------------

-----Por último, relativamente ao modo de votação considerou que quando uma força política 

exigisse uma determinada forma de votação, ela deveria ser respeitada.----------------------------- 

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

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

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

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

presentes trinta e quatro membros da Assembleia.------------------------------------------------------- 

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

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

a sessão pelas doze horas e quarenta minutos.------------------------------------------------------------ 

----------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,------------------------- 

 

 

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

 

 

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

 

 


