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----------ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE DE DEZEMBRO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:---------------------------------------------------------------- 

----------Aos vinte dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e nove, realizou-se, 

no salão da Junta de Freguesia de São Teotónio, uma sessão ordinária 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 

quadragésimo nono 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:------------------------------------------- 

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

----------1. Discussão e votação das actas das reuniões das sessões ordinária de 27/09/99 e 

extraordinária de 29/10/99;----------------------------------------------------------------------------------

----------2. Leitura de expediente;--------------------------------------------------------------------------- 

----------3. Apreciação de assuntos de interesse para o concelho.-------------------------------------- 

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

----------1. Cumprimento do disposto na alínea e) do nº 1 do artº. 53º da Lei nº 169/99 de 18/09: 

apreciação;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Opções do Plano da Câmara Municipal de Odemira para o ano de 2000: apreciação e 

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

----------3. Orçamento da Câmara Municipal de Odemira para o ano de 2000: apreciação e 

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

----------4. Alteração ao Regimento dos Membros da Assembleia Municipal do Concelho de 

Odemira: apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------------ 
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----------5. Declaração da Assembleia Municipal de Valença, sobre “Pela Modernização e 

Dignificação das Assembleias Municipais”: apreciação e deliberação;------------------------------- 

----------6. Processo de Averiguações solicitada pelo Presidente da Assembleia Municipal: 

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

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

----------------------------------------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 

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

tardias, a presença de trinta e três membros, a saber os senhores 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, José da Silva Valério, José 

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

José Manuel Guerreiro Ferreira 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, 

Rogério Manuel Bagarrão Teixeira, Rui Boura Xavier e Sérgio Brigido Martins, e ausentes os 

senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, Humberto Inácio da Encarnação, Presidente da 

Junta de Freguesia de Salvador e Jorge Martins Parreira.----------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que à sessão ordinária realizada no dia vinte e sete de 
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Setembro de mil novecentos e noventa e nove, não haviam justificado as faltas os senhores 

Filipe José Guerreiro Palma, Manuel José Silva Correia, Presidente da Junta de Freguesia de 

Sabóia e Rogério Manuel Bagarrão Teixeira. À sessão extraordinária realizada no dia vinte e 

nove de Outubro de mil novecentos e noventa e nove, não haviam justificado as faltas os 

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

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

Palma e Maria Manuela Silva Soares Guerreiro.---------------------------------------------------------

----------Finalmente, à sessão extraordinária realizada no dia trinta de Novembro de mil 

novecentos e noventa e nove, não haviam faltas injustificadas.----------------------------------------  

----------Seguidamente, informou os presentes sobre o ofício vinte mil cento e noventa e quatro 

enviado no dia dez de Dezembro a esta Assembleia Municipal, pelo senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira, no qual solicitava a aprovação dos seguintes Regulamentos: 

Regulamento Municipal sobre a Instalação e Funcionamento de Espectáculos e Divertimentos 

Públicos; Regulamentos e Tabela de Taxas dos Estabelecimentos Hoteleiros, Meios 

Complementares de Alojamento e Parques de Campismo e Regulamento de Instalação e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração e Bebidas.-------------------------------------

-----Dado que o presente ofício foi recebido após o envio da convocatória para a sessão e, uma 

vez que considerava demasiado “carregada” a presente Ordem de Trabalhos, apesar de não ser 

muito extensa, colocou à consideração dos presentes a inclusão, no Período da Ordem do Dia, 

dos Regulamentos em causa.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que os regulamentos deviam de ser 

debatidos noutra altura.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que, caso não fosse urgente, não se 

deveria incluir os regulamentos na presente sessão.-----------------------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação da inclusão destes documentos 
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na Ordem de Trabalhos, tendo-se obtido o seguinte resultado: dez votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quatro abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, nove 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro independente, 

quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia. De acordo com o artigo 

octogésimo terceiro da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, não havendo pelo menos dois terços do número legal dos membros que 

concordassem com a inclusão destes documentos, foram os mesmos rejeitados.--------------------

----------Ainda antes de se iniciar a discussão dos assuntos agendados para a presente sessão, o 

senhor Presidente da Assembleia informou os presentes, que a acta da reunião da sessão 

ordinária de vinte e sete de Setembro do corrente ano, tinha sido fotocopiada incorrectamente, 

pelo que propôs que apenas fosse discutida e aprovada, quando todos os  presentes tivessem na 

posse da citada acta, devidamente fotocopiada.---------------------------------------------------------- 

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

----------Ponto um: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DAS 

SESSÕES ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE SETEMBRO DE MIL NOVECENTOS E 

NOVENTA E NOVE E EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE:----------------------------------------------------------------

----------A) ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE VINTE E NOVE DE OUTUBRO 

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

----------Interveio o senhor António Roberto que relativamente ao envio das actas e dos 
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documentos para as sessões, solicitou que houvesse mais cuidado no envio dos mesmos, porque 

algumas vezes não eram recebidos atempada e correctamente.----------------------------------------

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

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

Socialista, dez 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 duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam 

presentes vinte e oito membros da Assembleia.---------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que o documento número dez do mapa da 

correspondência expedida, não deveria ser remetido pelo Chefe do Gabinete da Senhora 

Ministra da Saúde, mas sim este seria o destinatário, para que o mesmo fizesse sentido.----------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que, no cabeçalho do mapa 

da correspondência expedida, devia ler-se destinatário, em vez de remetente.----------------------- 

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

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

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

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

----------O senhor António Roberto referiu que a zona entre as Brunheiras e os Alagoachos, em 

Vila Nova de Milfontes, era extremamente perigosa para o trânsito, devido à forma como 

tinham ficado os acessos ao Bairro dos Alagoachos, tendo inclusivamente se registado 
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acidentes graves no local. Face ao exposto considerou que se deveria oficiar a Direcção de 

Estradas de Beja, no sentido de ser colocada sinalização adequada.-----------------------------------

-----Por último, questionou em que situação se encontrava a criação do Conselho Municipal de 

Segurança de Odemira e a criação das freguesias da Boavista dos Pinheiros e de Longueira e 

Almograve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Sérgio Martins, eleito pela Coligação Democrática Unitária, apresentou o 

Requerimento que seguidamente se transcreve na íntegra. Para mais esclarecimentos, solicitou 

ainda que fosse facultada a palavra à pessoa em causa, uma vez que se encontrava presente.----- 

-----------------------------------------------REQUERIMENTO ------------------------------------------

----------“RECUSA DE MATRICULA PELA ESCOLA PROFISSI ONAL DE ODEMIRA 

A UM MUNICIPE DESTE CONCELHO -------------------------------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU tiveram conhecimento, com grande indignação, da recusa de 

matricula na Escola Profissional de Odemira, do munícipe Nuno Miguel Santos Silva, natural e 

residente nesta freguesia (S. Teotónio) sem que para o facto tenha sido dada qualquer 

justificação escrita ou verbal.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Assim sendo, os eleitos da CDU vêm por este meio requerer, ao abrigo do regulamento 

desta Assembleia Municipal, para que o executivo camarário através do senhor Presidente da 

Câmara Municipal, mande instaurar um inquérito através das estruturas da Escola Profissional, 

para o apuramento de toda a verdade sobre este caso, no mais curto espaço de tempo possível.-- 

-----------------------------------S. Teotónio, 20 de Dezembro de 1999---------------------------------- 

--------------------------------------------Os eleitos da CDU”----------------------------------------------- 

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

Milfontes, que considerou que o presente assunto era de extrema gravidade, pelo que solicitou 

uma explicação prévia.---------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o problema dos 
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Alagoachos, tinha sido exposto à Direcção de Estrada de Beja, assim como a questão do 

Encalhe, Boavista dos Pinheiros e de Relíquias. O único sitio que iria levar semáforos seria o 

Encalhe, enquanto que os outros, a Direcção de Estradas de Beja, considerava que não eram 

locais perigosos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Conselho Municipal de Segurança de Odemira, informou que aguardavam a 

publicação no Diário da República.------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao requerimento apresentado pelo senhor Sérgio Martins, informou que a 

Escola Profissional de Odemira não pertencia ao sector da educação da Câmara Municipal, ela 

era uma entidade autónoma que se geria a si mesma e apenas por inerência o Presidente da 

Câmara era Presidente da Direcção da citada escola. Relativamente ao problema do aluno, 

referiu que iria reunir com a direcção da escola para ver o que se passava e informou que talvez 

tivesse relacionado com a questão do ensino especial.--------------------------------------------------

-----Por último, convidou o proponente do requerimento a estar também presente na citada 

reunião.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que as Escolas Profissionais à 

semelhança das da rede pública, não podiam ter alunos que pertenciam ao ensino especial. 

Considerou ainda que a Escola Profissional de Odemira, poderia não ter as condições para 

receber alunos com determinados níveis de deficiência, e bem assim informou que para esse 

tipo de problemas existiam protocolos com a Segurança Social e o Ministério da Educação.-----

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que informou que a questão tinha sido encaminhada 

para a Direcção Regional de Educação do Alentejo e até à data não tinham obtido qualquer 

resposta. Por fim disse que, conhecia o aluno em causa e sabia que ele tinha capacidades para 

ingressar na Escola Profissional de Odemira, dado que a grande dificuldade dele era motora e 

não mental.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que qualquer que fosse o 
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assunto, merecia sempre uma resposta. Por fim, perguntou se a Câmara Municipal tinha 

competências, dentro da Lei, para questionar sobre essa falta de resposta.---------------------------

----------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins que considerou inaceitável que no final 

do século vinte, existisse uma pessoa válida em termos da sua capacidade mental e intelectual e 

não existisse uma instituição que nem teve a preocupação de analisar com detalhe a situação e 

de promover medidas no sentido de tentar integrar o aluno. Informou ainda que, também não 

aceitava a ausência de resposta.-----------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que aceitava a proposta do senhor Presidente da Câmara para estar 

presente na reunião com a direcção da escola e propôs ainda que fossem convidados também, 

caso estivessem interessados, um representante de cada força política da Assembleia 

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

----------Interveio novamente o senhor António Roberto que considerou que estava em causa 

jovens com necessidades educativas especiais e isso implicava a alteração de curriculos e até 

definições de objectivos mínimos diferentes dos outros,  o que não impedia a resposta ao 

interessado, por parte da escola.----------------------------------------------------------------------------

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

eleito pelo Partido Socialista, que informou que ninguém estava indiferente a uma situação 

destas. O problema tinha sido apresentado à Escola Profissional de Odemira, em Setembro, 

tendo sido canalizado para a Direcção Regional de Educação do Alentejo. Disse também que a 

escola poderia ter recusado logo o pedido, uma vez que tinha os cursos cheios, porém não o 

tinha feito, preferindo analisar primeiro a situação.------------------------------------------------------

-----Quanto ao ensino especial, disse que pretendiam assinar protocolos com a Direcção 

Regional de Educação e a Segurança Social, para ajudarem esse tipo de crianças.------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou a cada força política 

representada no órgão, se pretendiam integrar a comissão para a reunião com a direcção da 
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Escola Profissional de Odemira, para analisarem o problema exposto. Pelo que foi deliberado 

que, a citada comissão seria composta pelos seguintes elementos: senhor José Manuel dos Reis 

Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, representante do Partido 

Socialista; senhor Sérgio Brigido Martins, representante Coligação Democrática Unitária;  

senhor António Carlos da Silva Vilhena Roberto, representante do Partido Social Democrata e 

o senhor Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes, membro independente.----------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente colocou à votação o presente Requerimento, o qual foi devidamente 

aprovado por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, treze 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.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor António Eduardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, 

relativamente ao saneamento básico no Campo Redondo, informou que há cerca de dois anos 

que os ramais dos esgotos estavam feitos e a estação de tratamento de águas residuais ainda não 

tinha projecto aprovado. As redes de água estavam praticamente concluídas, mas o depósito 

elevatório tinha sido adjudicado recentemente. Face ao exposto, considerou que estas situações 

eram caricatas, dado que as obras eram construídas pela metade.-------------------------------------

-----Por último, disse que haviam muitos problemas com as fossas em Colos e que os mesmos 

se tinham agravado com a abertura da Escola Básica Integrada.---------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins, eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, que apresentou a proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------- 

------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------- 

----------“CONSTRUÇÃO DE RAÍZ DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. TEOTÓNIO ----- 
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----------1. Tendo conhecimento que estão em curso obras para algumas melhorias da extensão 

de saúde de S. Teotónio, no valor global de 5.000 contos, contemplando apenas alguns aspectos 

do conforto das instalações que de há muito vinham sendo reclamadas por quem lá trabalha e 

pela Direcção do Centro de Saúde de Odemira;---------------------------------------------------------- 

----------2. Que, embora se reconheça tratar-se duma pequena mais valia, as referidas obras não 

irão acrescentar ou expandir o edifício de modo a proporcionar mais espaços de atendimento e, 

por isso, melhor funcionalidade como uma unidade de saúde à dimensão e necessidades 

sentidas por esta populosa freguesia;----------------------------------------------------------------------- 

----------3. Havendo terreno disponibilizado pela Junta de Freguesia de S. Teotónio para a 

construção da nova unidade. -------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU da Assembleia Municipal de Odemira, reunidos em sessão 

ordinária, propõe o seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Sensibilizar a Sub-Região de Saúde de Beja ou a própria A.R.S. Alentejo, de quem 

aquela depende, para a disponibilização de verba do OGE que contemple, pelo menos o 

arranque da construção da nova extensão de saúde de S. Teotónio;----------------------------------- 

----------b) Que a referida unidade de saúde disponha de espaços destinados ao cumprimento 

integral dos cuidados primários de saúde, incluindo a valência de atendimento permanente;----- 

----------c) Que no âmbito desta solução se enquadre a criação duma sub-extensão em local do 

litoral da freguesia, a estudar, dando assim também satisfação ao legado de Amália Rodrigues à 

Junta de Freguesia de S. Teotónio.-------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------S. Teotónio, 20/12/99--------------------------------------------- 

--------------------------------------------Os eleitos pela CDU”--------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou em que situação se encontrava o 

pedido do senhor António Matias, que adquiriu um café em Vila Nova de Milfontes e em 

Setembro tinha solicitado à Câmara Municipal autorização para instalação de uns filtros de 
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purificação de fumos, porém até à presente data aguardava aprovação.------------------------------

-----Por fim informou que uma munícipe em Vila Nova de Milfontes, pretendia fazer uma 

pequena loja, tipo comércio familiar, de um compartimento da sua casa. Tinha sido informado 

que não era possível fazer naquele local nenhum tipo de comércio, porém já lá existia algum. 

Face aos exposto, perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava 

esta questão.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José Geraldo que questionou em que situação se encontrava a 

construção das barragens da Gema e Água Branca.------------------------------------------------------

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

que manifestou o seu apoio em relação à proposta apresentada pelo senhor Sérgio Martins. 

Informou ainda que tinha falado com o senhor Director do Centro de Saúde de Odemira, sobre 

o assunto e inclusivamente tinha cedido um terreno para a construção de uma nova extensão de 

saúde, porém tinha sido informado que iriam remodelar a actual extensão de saúde, com a 

verba de cinco mil contos. Face ao exposto considerou que apesar das citadas obras de 

remodelação, serem necessárias, a melhor solução seria a construção de uma nova extensão de 

saúde em São Teotónio.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse ainda que concordava com a construção da sub-extensão de saúde no Brejão. Por 

último, relativamente ao testamento da senhora Amália Rodrigues, disse que o mesmo era 

muito complicado, dado que ela tinha deixado à Junta de Freguesia de São Teotónio, quinze 

por cento dos lucros de uma fundação que ainda haveria de ser criada.-------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação 

Democrática Unitária, que apresentou a proposta que seguidamente se transcreve na íntegra:---- 

------------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------- 

-----------“RECLAMAÇÃO DA MELHORIA DAS ESTRADAS NACIONAIS E D A--------

---------------------------------------CONSTRUÇÃO DO IC4-------------------------------------------- 
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----------Considerando:--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------1. O mau estado do piso e as respectivas bermas, em grande extensão das estradas 

nacionais (E.N.) que atravessam o nosso concelho, nomeadamente: E.N. 390; E.N. 262; E.N. 

393 e a E.N. 389, importantes para o desenvolvimento económico do município e da região do 

Litoral Alentejano.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Nestes importantes eixos rodoviários transitam obrigatoriamente (por inexistência de 

quaisquer outras vias alternativas) o tráfego de veículos pesados de e para o Complexo 

Petroquímico de Sines que se dirige para o Sul do País e da totalidade de tráfego rodoviário que 

durante todo o  ano e em especial no Verão trazem até ao Litoral Alentejano e ao concelho de 

Odemira os cidadãos Portugueses e estrangeiros que em crescente número nos visitam e 

procuram.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3. Sabendo que as condições de segurança dependem directamente das condições do 

piso, do traçado, do estado e dimensões das bermas e respectiva sinalização e visibilidade dos 

acessos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU da Assembleia Municipal de Odemira, reunidos em sessão ordinária 

de 20/12/99, propõe:------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------a) Que o executivo camarário, por si só ou em estreita colaboração com os municípios 

vizinhos directamente interessados, designadamente o de Santiago do Cacém e  de Ourique, 

pressione(m) o Ministérios do Equipamento e o IEP, no sentido de priorizar a melhoria 

significativa daquelas estradas de modo a beneficiá-las no seu traçado com eventual 

alargamento das faixas de rodagem e das bermas bem como o reforço dos respectivos pisos, 

para fazer face ao crescente tráfego rodoviário registado nos últimos anos.-------------------------- 

----------b) Desencadear o lançamento dum amplo movimento de pressão (“lobby”), tendo 

como base as autarquias locais (Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia 

e Assembleias de Freguesia) do Litoral Alentejano e do Barlavento Algarvio, suficientemente 
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mobilizador de vontades e opiniões de pessoas singulares ou colectivas (Associações 

empresariais, sindicais, agentes culturais, colectividades, etc...) que sob as mais variadas formas 

(abaixo-assinados, tomadas de posição, acções de rua, conferências de imprensa, envolvimento 

dos deputados eleitos pelo Alentejo na Assembleia da República, etc), confluíssem e 

influenciassem a decisão do Ministério do Equipamento e Conselho de Ministros no sentido do 

arranque da construção do IC4, com a maior brevidade possível.------------------------------------- 

----------------------------------------------S. Teotónio, 20/12/99------------------------------------------- 

----------------------------------------------Os eleitos pela CDU”-------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente às questões colocadas, 

informou que tinham tido alguns problemas com a elaboração dos projectos do saneamento 

básico do Campo Redondo, bem como de outras obras.-------------------------------------------------

-----Quanto à extensão de saúde de São Teotónio, informou que as questões apresentadas já 

tinham sido colocadas ao Director do Centro de Saúde de Odemira, à Direcção Regional de 

Saúde do Alentejo e ao Ministério da Saúde. Em relação ao testamento da senhora Amália 

Rodrigues, informou que o mesmo era destinado ao funcionamento e não à construção da 

extensão de saúde. Disse também que iria verificar o que se passava com as questões colocadas 

pelo senhor António Roberto, relativamente aos estabelecimentos comerciais.---------------------

-----Quanto às barragens da Gema e Água Branca, disse que ainda aguardavam o estudo de 

impacto ambiental. Ainda em relação às obras de remodelação da extensão de saúde de São 

Teotónio, referiu que a verba de cinco mil contos era destinada praticamente para a compra de 

equipamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que subscrevia inteiramente a proposta apresentada pelo senhor 

Sérgio Martins, sobre a melhoria das Estradas Nacionais.----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro que relativamente ao pedido do 

senhor António Matias, para o extractor de fumos no seu estabelecimento comercial, em Vila 
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Nova de Milfontes, informou que o processo vinha na sequência de um embargo devido à 

colocação de uma coluna exterior que atravessava as paredes dos vizinhos. Foi então solicitado 

autorização para a colocação do extractor de fumos, porém como o equipamento proposto 

nunca tinha sido anteriormente utilizado nesse tipo de obras, foi solicitado um parecer técnico 

que permitisse uma melhor avaliação do processo, o que originou o atraso na emissão do 

parecer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que colocou à votação a proposta 

apresentada pelo senhor Sérgio Martins, eleito pela Coligação Democrática Unitária, sobre 

“Construção de raiz da Extensão de Saúde de São Teotónio”. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quinze 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 trinta e três membros da Assembleia.---------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que relativamente à sua proposta sobre a melhoria 

das Estradas Nacionais, considerou que deveria ser criada uma Comissão de Trabalho, 

composta por um elemento ou mais de cada força política, representada na Assembleia 

Municipal, que elaborasse os traços estratégicos, para melhor andamento do processo.-----------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que revelou que concordava com a 

criação da citada comissão e propôs que ela integrasse um número de membros proporcional 

aos lugares de cada partido político na Assembleia Municipal.----------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que referiu que a proposta em causa era o retrato 

evidente da actual situação das acessibilidades no concelho de Odemira. Considerou que se 

deveriam preocupar com o progresso do Litoral Alentejano, nomeadamente derivado ao 

desenvolvimento do Porto de Sines, e bem assim que deveriam ter em atenção que as 

acessibilidades eram fundamentais para a evolução do concelho de Odemira.-----------------------
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-----Por último, concordou com a criação da Comissão de Trabalho e propôs que fosse 

escolhida mediante o “método de Donte”, para que fosse mais eficaz e representativa.------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referiu que o Porto de Sines, sendo dos locais 

onde as águas eram as mais profundas de todo o país, iria se transformar num grande interposto 

comercial, pelo que Odemira, como concelho vizinho deveria se precaver. Propôs ainda uma 

conferência com os responsáveis do Porto de Sines, os representantes industriais do concelho e 

os empresários que tivessem experiência nessa área, para que se consciencializassem as pessoas 

para esta questão, nomeadamente quais eram as necessidades do concelho de Odemira.----------

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que o senhor Jorge Parreira, membro 

eleito pelo Partido Social Democrata, já tinha apresentado uma proposta nesse sentido. 

Considerou que não interessava apenas a melhoria das estradas nacionais, tinham que também 

se preocupar com as estradas municipais, até porque eram os acessos às primeiras.----------------

-----Por último, relativamente à criação da comissão, disse que não concordava com a escolha 

do método de Donte e propôs que a citada comissão fosse constituída do seguinte modo: dois 

representantes do Partido Socialista, dois representantes da Coligação Democrática Unitária, 

um representante do Partido Social Democrata e o membro independente.--------------------------

----------Interveio novamente o senhor Filipe Palma que informou que concordava com a 

constituição da  comissão, como o senhor António Roberto tinha referido, à excepção dos 

membros representantes do Partido Socialista serem três em vez de dois.----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que solicitou às forças partidárias 

representadas na Assembleia Municipal que o informassem posteriormente do nome dos 

elementos que integrariam a Comissão de Trabalho. Propôs ainda que o fizessem no máximo 

de oito dias, para que a comissão pudesse reunir na primeira quinzena de Janeiro do próximo 

ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Cláudio Percheiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 
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eleito pela Coligação Democrática Unitária, que informou que a comissão deveria reunir 

rapidamente para que a proposta pudesse ser incluída nas propostas para o orçamento de 

Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que colocou à votação a proposta 

apresentada pelo senhor Sérgio Martins, sobre “Reclamação da melhoria das Estradas 

Nacionais e da Construção do IC4”, a qual foi devidamente aprovada por unanimidade, 

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

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 trinta e três membros da Assembleia.--------------------------------------

----------Atendendo ao avanço da hora, pelas treze horas, interrompeu-se a sessão para dar lugar 

ao período habitualmente reservado ao almoço.----------------------------------------------------------

----------Pelas quinze horas, depois de verificado o quorum, retomaram-se os trabalhos, dando-

se continuidade ao tratamento dos assuntos da Ordem de Trabalhos.---------------------------------

----------B) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E SETE DE 

SETEMBRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE: Uma vez que todos os 

presentes já se encontravam de posse de exemplares devidamente fotocopiados da acta em 

epígrafe, foi dispensada a sua leitura e imediatamente submetida à discussão.----------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referindo-se à vigésima sexta folha, na décima 

sétima linha, onde se lê: “...terrenos iriam ser subvalorizados,” devia ler-se: “...terrenos iriam 

ser sobre valorizados,”.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Unitária, um voto a favor do membro independente, duas abstenções dos membros eleitos pela 
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Coligação Democrática Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social 

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

----------Ainda em relação aos assuntos que constam da acta, interveio o senhor António 

Eduardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, que informou que tinha estado 

presente numa reunião na Assembleia Distrital de Beja, onde tinha sido abordada a construção 

das Barragens da Gema e Água Branca, tendo sido informado que iriam fazer as diligências 

possíveis para a resolução do problema.-------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

DO ARTIGO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO DA LEI NÚMERO CENTO E SESSENTA E 

NOVE BARRA NOVENTA E NOVE DE DEZOITO DE SETEMBRO: Neste ponto 

registaram-se as seguintes intervenções:-------------------------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Câmara informou que haviam alguns erros no relatório, 

nomeadamente na quarta folha, onde refere Rede de Esgotos Domésticos em Corte Malhão e 

Nave Redonda, sessenta milhões, setecentos e noventa mil e setecentos escudos, devia ler-se: 

dez milhões duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e dezanove escudos; na sétimo folha, o 

último ponto estava incorrecto, porque não tinha sido revogada a deliberação de cinco de 

Fevereiro de mil novecentos e noventa e sete;------------------------------------------------------------

-----O senhor José Geraldo referindo-se à folha número nove, perguntou onde seriam 

construídas as quatro barragens para apoio a incêndios florestais, bem como o custo das 

mesmas. Disse ainda que discordava que fosse a Câmara Municipal a construí-las;----------------

-----A senhora Dulce Raposo referindo-se à sétima folha do relatório, na questão das 

electrificações, perguntou se a revogação da deliberação não teria de vir à Assembleia 
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Municipal, para aprovação;----------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Sérgio Martins referindo-se à terceira folha, perguntou no que consistia a 

remodelação das Estações de Tratamento de Águas de Vila Nova de Milfontes, Boavista dos 

Pinheiros/ Odemira e Santa Clara/ Sabóia.----------------------------------------------------------------

-----Por último, relativamente à quarta folha perguntou no que consistia o apoio da Câmara 

Municipal ao lançamento das obras dos Centros de Dia;------------------------------------------------

-----O senhor António Eduardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, disse que o 

presente relatório era o último do ano e ainda não constava nenhuma verba para apoio às 

comemorações dos Quinhentos Anos da Vila de Colos. Considerou também que pela 

importância do evento e uma vez que a Câmara Municipal tinha sido informada 

atempadamente, não concordava que não existisse qualquer apoio.-----------------------------------

-----Por último, disse que a Comissão Fabriqueira de Colos, tinha recebido da Câmara 

Municipal um subsídio de cinquenta mil escudos para a realização da procissão, enquanto que a 

de Odemira recebeu um subsídio de oitocentos mil escudos para a comemoração do Feriado 

Municipal. Tratando-se de duas Comissões Fabriqueiras, discordava que existisse uma 

divergência tão elevada de valores atribuídos;------------------------------------------------------------

-----O senhor Manuel Palma relembrou que tinha apresentado a proposta relativa à situação dos 

familiares que visitavam os reclusos no Estabelecimento Prisional de Odemira, que não tinham 

uma sala de espera ou casas-de-banho. Face ao exposto questionou em que situação se 

encontrava esse problema;-----------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor António Maria Guerreiro informou, relativamente à construção das barragens 

para apoio a incêndios florestais, que seriam financiadas pela Comunidade Europeia e seriam 

construídas no Reguengo e Varjeira, em São Luís, Espinhaça, em São Martinho das Amoreiras 

e Alturas, em Sabóia.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Presidente da Câmara informou que a construção deste tipo de barragens era um 
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procedimento que vinha dos anos anteriores. Quanto à questão das electrificações, informou 

que a deliberação continuava válida, sendo restituído apenas a verba a quem já tinha pago. 

Como não podiam generalizar a situação, deliberaram que todas as electrificações que 

surgissem a partir desta data, seriam levadas à reunião da Câmara Municipal para analisarem 

caso a caso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à remodelação das Estações de Tratamento de Água, disse que se tratava 

basicamente da substituição dos filtros.-------------------------------------------------------------------- 

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Sérgio Martins que considerou que 

não se deveria tratar apenas da substituição dos filtros, mas sim da remodelação do próprio 

sistema de filtragem.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que informou que tinham sido 

efectuadas análises à água da barragem de Santa Clara-a-Velha, que indicavam alguma falta de 

qualidade. Foram também alertados para o facto dos canais possuírem uma grande extensão e 

de estarem a “céu aberto”, muito expostos à pressão humana, o que levava à alteração da 

qualidade da água.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que estavam a substituir os filtros, porque alguns não possuíam areias 

próprias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente ao lançamento das obras 

dos Centros de Dia, informou que a Câmara Municipal dava apoio administrativo, 

nomeadamente na elaboração dos cadernos de encargo e dos respectivos concursos, porém os 

donos da obra seriam sempre as Associações.------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Carlos Oliveira, Vereador da Câmara Municipal de Odemira, eleito 

pelo Partido Socialista, que relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Colos, considerou que não havia muita justiça nas afirmações feitas. Quanto à 

verba atribuída às Comissões Fabriqueiras, disse que o valor atribuído a Odemira vinha na 
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sequência de conversações havidas com a Câmara Municipal. Nunca a Comissão Fabriqueira 

de Colos se tinha dirigido à Câmara Municipal para o efeito, ou a Junta de Freguesia de Colos 

tinha “oscultado” a autarquia acerca do subsídio para o programa cultural das Comemorações 

dos Quinhentos Anos da Vila de Colos.-------------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre este assunto, informou que a autarquia tinha tentado dignificar as citadas 

comemorações, através do lançamento do livro sobre Colos, cujo valor global tinha importado 

em cerca de dois mil contos, e bem assim tinham oferecido um espectáculo de jogos 

medievais.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que em relação ao Estabelecimento Prisional 

de Odemira, informou que estava em fase de conclusão o projecto da zona envolvente. Disse 

ainda que tinham solicitado à Direcção Geral de Serviços Prisionais, apoio para a construção da 

obra, uma vez que eram parte interessada, porém tinham sido informados que não iriam 

financiar o projecto.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Maria Guerreiro que questionou aos presentes se alguém já 

tinha verificado para onde corriam os esgotos de Santana da Serra, uma vez que tinha 

conhecimento que os mesmos corriam para uma linha de água da Barragem de Santa Clara-a-

Velha.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que o problema levantado pelo 

senhor António Maria Guerreiro, era bastante grave e que afectava toda a população do 

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

-----Relativamente ao relatório, referindo-se à décima sétima folha, na Associação para o 

Desenvolvimento da Região do Mira, perguntou qual era a verba atribuída, se seria duzentos e 

cinquenta mil escudos ou dois milhões e quinhentos mil escudos.-------------------------------------

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

Teotónio, que alertou os presentes para o problema que tinha sido levantado pelo senhor 
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António Maria Guerreiro, relativamente aos esgotos de Santana da Serra.---------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que manifestou a sua estranheza perante 

este problema e informou os presentes que iria verificar realmente para onde eram despejados 

os esgotos de Santana da Serra.-----------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que informou os presentes que, na 

primeira reunião do Conselho de Bacia, tinham colocado o problema dos esgotos de Santana da 

Serra, tendo inclusivamente ficado redigido em acta. A questão ficou de ser analisada em 

profundidade pelo INAG (Instituto Nacional da Água) e a Direcção Regional do Ambiente e 

Recurso Naturais do Alentejo, porém nunca remeteram qualquer resposta.--------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Eduardo Silva, Presidente 

da Junta de Freguesia de Colos, que revelou que discordava com o senhor Vereador Carlos 

Oliveira, quando referiu que a Câmara Municipal não tinha tido conhecimento do que a Junta 

de Freguesia pretendia fazer nas Comemorações dos Quinhentos Anos da Vila. Sobre o assunto 

informou que no dia dezanove de Outubro do ano transacto, tinha enviado um ofício à Câmara 

Municipal, informando qual o programa de espectáculos que pretendiam.---------------------------

-----Por último, agradeceu novamente a publicação do livro sobre Colos.----------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que referiu 

que tinha dito que a Câmara Municipal não tinha sido consultada, porque quando recebeu o 

ofício da Junta de Freguesia já mencionava o programa pretendido.----------------------------------

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

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

----------Ponto Dois: OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

PARA O ANO DE 2000: 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 integra:--------------------------------------------------------------- 
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----------“OPÇÕES DO PLANO PARA O ANO 2000:-  Pelos Senhores Vereadores eleitos pela 

CDU-Coligação Democrática Unitária, foram apresentadas as Propostas, que seguidamente se 

transcrevem:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------“PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO 2000---------------------------- 

---------------------------------------------PROPOSTAS-----------------------------------------------------

----------1. TRANSFERÊNCIAS  FINANCEIRAS PARA AS FREGUESIAS----------------------

---------------- - Com a aplicação efectuada na distribuição de dinheiros para Reparação de 

Caminhos verifica-se que 4 freguesias (BICOS; PEREIRAS-GARE; VALE DE SANTIAGO E 

ZAMBUJEIRA DO MAR) recebem menos dinheiro que no ano de 1999.--------------------------- 

---------------- - Se as transferências correntes do Artº.64º. nº.6-b) da lei nº.169/99 relativamente 

a 1999 têm um aumento de 6,55%, propomos que nenhuma freguesia no total  receba menos do 

que recebeu no ano de 1999 acrescido de 6,55% de aumento.------------------------------------------ 

----------2. DESPORTO E TEMPOS LIVRES ...............................................................90.000 C. 

---------------------ESPAÇOS DESPORTIVOS----------------------------------------------------------- 

---------------- - Propomos o reforço da verba apresentada de forma que todas as sedes de 

freguesia tenham um espaço desportivo (polidesportivo).----------------------------------------------

----------3. EDUCAÇÃO – JARDINS DE INFÂNCIA...................................................10.000 C. 

---------------- - Construção de Jardim de Infância em São Luís......................................10.000 C. 

----------4. ACÇÃO SOCIAL...........................................................................................20.000 C. 

---------------- - Apoio ao Centro de Dia de Bicos ...........................................................10.000 C. 

---------------- - Apoio ao Centro de Dia de Vila Nova de Milfontes...............................10.000 C. 

----------5. HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO.............................................................120.000 C.        

---------------- . Construção de habitação social em Azenha do Mar...............................25.000 C. 

---------------- . Urbanização do Loteamento Municipal de Bicos...................................25.000 C. 

---------------- . Urbanização do Loteamento Municipal de Alagoachos – ---------------------------- 
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reforço da  verba inscrita para acerto com os depósitos dos moradores.......................+ 17.801 C. 

---------------- . Arruamentos em:---------------------------------------------------------------------------- 

------------------Rua da Parreira – VALE DE SANTIAGO----------------------------------------------

------------------Ruas diversas    - BICOS-------------------------------------------------------------------

------------------Ruas diversas   - S. LUÍS------------------------------------------------------------------ 

------------------Passeios           - PEREIRAS-------------------------------------------------------------- 

----------6. SANEAMENTO E SALUBRIDADE........................................................200.0000 C. 

---------------- . Redes domiciliárias de água em:---------------------------------------------------------

----------Casa Nova da Cruz, Várzea Carvalho   -  S.TEOTÓNIO------------------------------------- 

----------Ribeira do Salto, Barranco da Venda, Pereiro Grande  -  RELÍQUIAS--------------------- 

----------Foros da Caiada, Foros dos Vales, Fornalhas Novas  -  BICOS------------------------------ 

----------Brunheiras,  Freixial  Galeados, Lagoa das Gansas  -  VILA N. MILFONTES------------    

---------------- . ETA – ETAR – REDES ÁGUAS, ESGOTOS, PLUVIAIS EM :------------------- 

------------------------Monte da Estrada – RELÍQUIAS--------------------------------------------------- 

------------------------Zambujeira, Vale Bejinha  -  S. LUÍS----------------------------------------------  

------------------------Ribeira do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo  - COLOS---------- 

------------------------Vale Juncal   - S. TEOTÓNIO------------------------------------------------------ 

-------------------------Ribeira da Azenha  - VILA N. MILFONTES------------------------------------ 

----------------Rede domiciliária de esgotos---------------------------------------------------------------- 

--------------------Bairro dos Pinheiros, Zona de Entrada  -  VALE DE SANTIAGO----------------                                                             

----------ELECTRIFICAÇÕES......................................................................................150.000 C. 

----------------Cascalhosa, Hortinha   -  SANTA MARIA------------------------------------------------ 

----------------Raciadas, Ribeira de Telhares, Fitos -  PEREIRAS-GARE----------------------------- 

----------------Zambujeira Velha  -  SALVADOR--------------------------------------------------------- 

----------------Fontaínhas, Caeiro, Poldreiros, Arrudão -  S. LUÍS-------------------------------------- 
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----------------Conqueiros Maravilhas, Rochinha  - S. MARTINHO DAS AMOREIRAS---------- 

----------------Pipinhas, Casinha, Benavide, Assude, Serro das Pedras, Padrona, Vale da Trave, 

Vale Gonçalves, Estacas, Bailadouro   -   LUZIANES-GARE----------------------------------------- 

----------------Foz das Casinhas     -    SABÓIA----------------------------------------------------------- 

----------------Serro da Vinha, Estação, Seladas, Várzea, Pomba,  Samouqueiro, Taliscas               

- S. TEOTÓNIO----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------Saltinho, Furadouro, Chaíça da Madriz, Poço Mouro, Franciscos, Barranco 

Totenique   -  RELÍQUIAS---------------------------------------------------------------------------------- 

----------8. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES......................................................200.000 C. 

---------------- . Alargamento da E.M. 532 – S. Luís – Monte da Estrada – Relíquias;-------------- 

---------------- . C.M. 1077 – Vale de Santiago a Bicos-------------------------------------------------- 

---------------- . C.M. 1190 – Ribeira de Telhares e Viradouro------------------------------------------ 

---------------- . Acesso à Aldeia Bogaga da E.N. 390 (Pavimentação)-------------------------------- 

---------------- . Acesso de Malhadinhas ao Parque de Campismo de Vila Nova de Milfontes                                                                       

(Pavimentação)------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- . Pavimentação da  estrada (C.Vicinal) do pontão da Zambujeira do Mar ao 

Pontão do Carvalhal até ao C.M. 1185.--------------------------------------------------------------------

---------------- . Pavimentação da estrada (C. Vicinal) de Alcaria do C.V. de Zambujeira do 

Mar/Carvalhal.-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- . Construção de Pontões/Barranco da Pereira – V. N. MILFONTES---------------------- 

---------------- . Construção de Pontão no Porto Ruivo – SABÓIA------------------------------------- 

-------------------------------------ODEMIRA 99.12.02-----------------------------------------------------

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

-------------------------------------a) - António Maria Viana da Costa------------------------------------

-------------------------------------a) - Manuel da Silva Cruz.”--------------------------------------------- 
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----------Depois  de devidamente apreciadas e discutidas, mereceram a seguinte votação:---------

---------------Primeiro ponto da proposta, relativamente às verbas a transferir para as Juntas de 

Freguesia, quanto à reparação de caminhos, foi aceite que nenhuma Junta receba uma verba 

inferior a 1.500 contos;---------------------------------------------------------------------------------------

----------Foram aceites os pontos 3,  4, no que se refere ao centro de Dia de Bicos, 5, no que se 

refere à Urbanização do Loteamento Municipal de Bicos, que passa a ter rubrica específica e 

Urbanização do Loteamento Municipal dos Alagoachos, 6, no que se refere às Redes 

Domiciliárias de Esgotos do Bairro dos Pinheiros e  Zona de Entrada em Vale de Santiago.------

----------Quanto aos Pontos restantes, uns já se encontravam contemplados, outros não foram 

aceites por serem incomportáveis para o orçamento do ano 2000.------------------------------------- 

----------Seguidamente procedeu-se à apreciação e análise das Opções do Plano para o ano 

2000, tendo a Câmara Municipal deliberado, por maioria, com 4 votos a favor dos eleitos pelo 

Partido Socialista e 3 abstenções dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar o 

referido documento, que vai ficar arquivado no maço de documentos, respeitante à presente 

acta e bem assim, propor a sua apreciação e aprovação à Assembleia Municipal, conforme 

determina a alínea b), do nº.2 do artigo 53º., da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro”.--------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que referindo-se à primeira página, na designação 

“Cultura, Desporto e Tempos Livres”, referiu que ao comparar a verba atribuída a cada acção a 

desenvolver dentro da citada rubrica, considerava pouca, a importância prevista para o 

Complexo Desportivo de Vila Nova de Milfontes.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Aníbal Simão, Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, 

que questionou onde estavam inscritas as seguintes obras: Estrada Municipal número mil cento 

e noventa; Passagem Superior de Nível, e o calcetamento dos passeios das ruas de Pereiras-

Gare.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente à intervenção do senhor 
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Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare, informou que as obras referidas estavam 

todas previstas no Plano, algumas podiam não estar especificadas, mas sim dentro de uma 

rubrica global, tal como “arruamentos em diversas povoações”.---------------------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que questionou sobre o jardim de Vila Nova de 

Milfontes, uma vez que estava prometido há bastante tempo. Perguntou também que tipo de 

modalidades se iriam desenvolver no Complexo Desportivo de Vila Nova de Milfontes. Por 

último, considerou que se deveria apoiar mais a prática desportiva e relembrou que em Vila 

Nova de Milfontes, o clube de canoagem encontrava-se na Primeira Divisão Nacional, porem 

não via qualquer incentivo a esse tipo de desporto, nomeadamente através da melhoria das suas 

condições ou de um cais de desembarque.----------------------------------------------------------------

-----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que o Clube de Canoagem 

de Vila Nova de Milfontes tem vindo a ser apoiado nas suas despesas correntes, nomeadamente 

nas deslocações a provas, reparação das carrinhas, organização de provas, entre outras.----------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que estavam a debater dois documentos 

importantíssimos e considerou que se dividiam em duas vertentes, a política e a técnica, 

considerando a última difícil de entender. Face ao exposto solicitou que o senhor Presidente da 

Câmara fizesse uma explicação técnica, dado que não entendia o porquê de existirem obras 

anteriormente iniciadas, porém nas Opções do Plano, vinham com início de execução, no ano 

de dois mil. Por último, desejando as Boas Festas a todos os presentes e ao executivo 

municipal, informou que iria votar favoravelmente os documentos em causa e referiu que 

esperava, que no próximo ano, o executivo da Câmara Municipal fizesse cumprir o presente 

plano, para o progresso do concelho de Odemira.--------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu, que esperava que o documento definisse 

de uma forma mais clara, as opções da Câmara Municipal para um concelho com tantas 

assimetrias e situações dispares.----------------------------------------------------------------------------
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-----Referiu que na generalidade o documento não explicava correctamente a distribuição dos 

investimentos. Chamou ainda a atenção para o facto do Hospital de Rectaguarda de Odemira 

ter inscrita uma verba de quarenta mil contos, desdobrável em dois anos, considerando que o 

investimento não justificava esse desdobramento, até porque o projecto estava quase concluído. 

-----Perguntou ainda do que se tratava a elevada verba inscrita para o Complexo Desportivo de 

Odemira e o porquê da divisão no tempo de oitenta mil contos e depois cem mil contos.---------

-----Por último, considerou que em Vila Nova de Milfontes estavam previstas diversas obras, 

porém não via qualquer iniciativa no sentido de ser criada a central de transportes públicos de 

passageiros. Referiu ainda que a rubrica da Rede Viária e Sinalização tinha uma elevada verba 

prevista, com uma distribuição por várias zonas do concelho, porém deveria estar melhor 

documentada, nomeadamente através de um plano de prioridades bem definido.-------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que considerou que cada vez tinham um orçamento 

mais ambicioso. Referiu que estavam previstas uma série de infraestruturas, porém muitas 

vinham sendo repetidas dos anos anteriores.-------------------------------------------------------------- 

-----Considerou também que o documento: “Proposta de Opções do Plano e Orçamento para o 

ano de dois mil”, era bastante interessante, diferente dos anos anteriores.---------------------------- 

-----Referindo-se à décima nona página do citado documento, questionou do que se tratava o 

folheto destinado aos agentes turísticos locais. Quanto à questão informática e havendo cada 

vez mais a necessidade de desburocratizar os serviços públicos, sugeriu que fosse criada uma 

página na Internet ou a deslocação de uma “carrinha do cidadão” que iria ter com as pessoas 

para resolver os problemas administrativos mais simples, tais como a renovação de uma 

licença.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Interveio o senhor Joaquim Maurício, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, 

que relativamente à rubrica de Acção Social, perguntou o que se tratava o apoio ao Centro 

Social de Vale de Santiago.----------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio a senhora Dulce Raposo que questionou sobre a estrada da Casa Nova da 

Cruz para Monte Sobreiro. Referiu ainda que tendo o concelho de Odemira um elevado número 

de pessoas analfabetas, não concordava que não existisse uma verba destinada ao ensino 

recorrente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que o ensino recorrente não 

era da competência da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------

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

que referiu que não iria falar sobre o projecto da Junta de Freguesia, das electrificações e da 

estrada de Corte Brique e considerou que não deviam continuar com “as costas” voltadas para a 

serra e de frente para o litoral, porque na serra também existiam grandes belezas.------------------

-----Questionou também para quando estava previsto o Bairro Municipal de Luzianes-Gare, 

obra de extrema importância para o desenvolvimento daquela localidade, pois era um meio de 

fixar as pessoas à terra.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que relativamente ao abastecimento público de água, continuavam a 

ter problemas com a captação de águas subterrâneas e com os furos, pelo que considerava 

urgente a construção da barragem da Gema.--------------------------------------------------------------

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

que considerou que haviam poucos investimentos novos na sua freguesia. Referindo-se aos 

arranjos urbanísticos, questionou do que se tratava pois considerava a verba inscrita demasiado 

pequena para Colos.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à rede viária, perguntou se a estrada municipal número quinhentos e dezoito era a 

que tinha um projecto bastante antigo, com quase onze anos, ou tratava-se de um projecto 

novo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referindo-se à rubrica da Protecção Civil, 

considerou que as intempéries de Novembro de mil novecentos e noventa e sete, tinham uma 
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verba bastante elevada. Ainda em relação à protecção civil, referiu que a assistência a situações 

de acidentes nas praias do concelho de Odemira, nomeadamente o transporte de acidentados 

para o Centro de Saúde de Odemira era bastante fraca, devendo de ser reformulado todo o 

sistema de apoio  às praias. Informou ainda que por diversas vezes ficavam dependentes de 

uma ambulância que ficava em Odemira.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que era prática no 

município de Odemira, os orçamentos com previsões ambiciosas, e bem assim que os 

documentos apresentados eram sucintos sobre as fontes financeiras do orçamento. Referiu 

ainda que não via diferença entre a organização do actual orçamento com o do ano anterior, 

apesar da entrada em vigor da nova legislação.-----------------------------------------------------------

-----Por último, considerou que deveria ser estabelecido um plano para o desenvolvimento do 

município e depois paralelamente estabeleciam um suporte financeiro para esse plano.-----------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que relativamente aos prazos de 

execução, existia uma coluna que referia de um modo global a verba que vinha dos anos 

anteriores. Informou ainda que o orçamento vinha sobre valorizado devido ao Quadro 

Comunitário, dado que o que o que não estivesse orçamentado não poderia ser candidatado. 

Referiu também que no próximo ano o orçamento seria mais rigoroso, devido à entrada em 

vigor do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, dado que só poderia 

ter duas revisões anuais para a inclusão de novas obras.------------------------------------------------

-----Quanto à questão da Internet, informou que tinham adquirido o equipamento e iam 

contratar uma pessoa para fazer exclusivamente a página da Câmara Municipal de Odemira, 

onde constaria entre outros assuntos, as actas para consulta pública.----------------------------------

-----Disse também que a verba que constava no Hospital de Rectaguarda de Odemira era a 

comparticipação da Câmara Municipal na obra, enquanto que a verba que vinha no Complexo 

Desportivo de Odemira era destinada à construção das bancadas do Estádio Municipal.----------
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-----Na Protecção Civil, informou que no apoio às praias, a Câmara Municipal pagava todos os 

anos, os nadadores-salvadores, quando não era da sua responsabilidade fazê-lo. Quanto à 

ambulância, informou que, com o actual número de efectivos nos Bombeiros Voluntários e as 

deslocações que tinham de fazer era impossível destinar uma ambulância exclusiva para fazer o 

apoio de praias.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou que o folhetim turístico seria 

para distribuição no litoral do concelho e Santa Clara-a-Velha. Quanto “à carrinha do cidadão”, 

informou que tinha havido uma experiência piloto com a distribuição pelas Juntas de Freguesia 

de uma disquete com todas as minutas que existiam na Câmara Municipal, bem como a 

deslocação de dois funcionários para resolverem alguns problemas aos munícipes, sem estes 

terem de se deslocar à sede do concelho.------------------------------------------------------------------

----------Intereveio novamente o senhor Presidente da Câmara que informou, que a estrada da 

Casa Nova da Cruz estava prevista no orçamento, tratava-se do Caminho Municipal número 

mil duzentos e vinte e nove. Disse também que o arranjo urbanístico de Colos, tratava-se do 

arranjo do largo e de alguns jardins.------------------------------------------------------------------------

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

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

Socialista, um voto a favor do membro independente, três abstenções dos membros eleitos pelo 

Partido Socialista, catorze abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam 

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

----------Ponto Três: ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA O 

ANO DE 2000:------------------------------------------------------------------------------------------------

----------“ORÇAMENTO PARA O ANO 2000:- Procedeu-se à apreciação e análise do 

orçamento para o ano 2000, elaborado de harmonia com o Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de 
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Julho, que apresentava uma receita igual à despesa na importância de 7.998.354 contos (SETE 

MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E 

QUATRO  CONTOS),  que vai ficar arquivado no maço de documentos, respeitante à presente 

acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal depois de ter apreciado e discutido o referido orçamento 

deliberou, por maioria, com 4 votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e 3 abstenções 

dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária, aprovar e propor à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal aquele orçamento, conforme determina a alínea b), do nº.2, do artigo 

53º., da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, e artigo 23º. do Decreto-Lei nº. 341/83, de 21 de 

Julho”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Esta proposta foi aprovada por maioria, correspondendo a doze votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, um voto a favor do membro independente, três 

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

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

Social Democrata, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia.----------------

----------O senhor António Eduardo Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, 

apresentou a declaração de voto que seguidamente se transcreve na íntegra:------------------------ 

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

----------“António Eduardo Guerreiro Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, eleito 

pela lista do P.S., membro por inerência desta Assembleia, faço a declaração de voto que passo 

a descrever:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------1º Como representante legítimo dos fregueses de Colos, tenho como missão trabalhar 

no sentido de melhorar as condições de vida da freguesia;---------------------------------------------

----------2º Ano após ano, a Freguesia de Colos tem sido lesada no que respeita às transferências 

de verbas e continua a ser lesada no que respeita às obras bases e elementares como (esgotos, 
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estradas, águas, electricidade, urbanização).-------------------------------------------------------------- 

----------3º É bom não esquecermos que os tempos são outros, quando estamos à entrada de 

outro milénio. Tempos passados houve, em que o Presidente da Junta de Freguesia de Colos, 

votava a favor de orçamentos da Câmara, mesmo que não contemplassem um escudo para a 

referida freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Assim a minha posição é a abstenção no Orçamento e Opções do Plano para 2000.------ 

-----------------------------------O membro da Assembleia Municipal,-----------------------------------

--------------------------------------António Eduardo Guerreiro Silva”-----------------------------------

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

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

----------Ponto quatro: ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DOS MEMBROS DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA: Foi presente o Regimento 

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

---REGIMENTO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE --

-----------------------------------------------ODEMIRA------------------------------------------------------

----------------------------------------------CAPÍTULO I ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------Secção I-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------MANDATO----------------------------------------------------

--------------------------------------------------Artº. 1º.-------------------------------------------------------

----------------------------------(Natureza e âmbito do mandato)------------------------------------------ 

----------A actividade dos membros da Assembleia Municipal visa o integral cumprimento da 

Constituição da República e demais legislação ordinária, com a observância dos princípios da 

legalidade, da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da proporcionalidade, tendo em vista a 

prossecução do interesse público e a defesa e promoção dos legítimos interesses da população 

do Concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------Artº. 2º.-----------------------------------------------------

----------------------------------------(Início e termo do mandato)-----------------------------------------         

----------O mandato inicia-se imediatamente após o acto de instalação da Assembleia eleita e 

cessa com o acto de instalação da Assembleia subsequente.--------------------------------------------

----------------------------------------------------Artº. 3º.-----------------------------------------------------

--------------------------------------------(Verificação de poderes)-----------------------------------------

----------Os poderes dos membros da Assembleia Municipal são verificados pela própria 

Assembleia, precedendo parecer da mesa e consiste na apreciação da regularidade formal dos 

mandatos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Artº. 4º.----------------------------------------------------

------------------------------------------(suspensão de mandato)--------------------------------------------

----------1 – A suspensão do mandato processa-se nos termos do artº. 77º. da Lei nº. 169/99 de 

18 de Setembro e demais legislação aplicável, mediante pedido devidamente fundamentado, 

dirigido ao Presidente da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------

----------2 – A substituição do membro processa-se nos termos do artº. 79º. da Lei referida no 

número anterior.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------3 – A convocação do membro substituto far-se-á de acordo com o disposto no nº. 4 do 

artº. 76º. da mesma Lei.--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------Artº. 5º.---------------------------------------------------

--------------------------------------------(Cessação da suspensão)----------------------------------------

----------1 – A suspensão do mandato cessa:--------------------------------------------------------------

----------a) Pelo decurso do período de substituição ou pelo regresso antecipado do membro, 

mediante comunicação dirigida ao Presidente da Assembleia;-----------------------------------------

----------b) Nos demais casos, nos termos previstos na legislação aplicável em vigor.--------------

----------2 - O membro da Assembleia retoma o exercício do seu mandato, cessando, nessa data, 
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todos os poderes do membro substituto.-------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Artº. 6º.----------------------------------------------------

-------------------------------------------(Renúncia do mandato)-------------------------------------------

----------Os membros da Assembleia Municipal podem renunciar ao mandato mediante 

declaração escrita dirigida ao Presidente da Assembleia.-----------------------------------------------

-----------------------------------------------------Artº. 7º.----------------------------------------------------

---------------------------------------------(Perda de mandato)----------------------------------------------

----------1 – Perdem o mandato os membros que:--------------------------------------------------------

----------a)  Sem motivo justificativo, não compareçam a 3 sessões ou 6 reuniões seguidas ou 6 

sessões ou 12 reuniões interpoladas;-----------------------------------------------------------------------

----------b)Nos demais casos, nos termos da Lei nº 27/96 de 1 de Agosto e demais legislação.----        

----------2 – As decisões de perda de mandato são da competência dos tribunais administrativos 

do circulo, nos termos do disposto no nº. 1 do artº. 11º. da Lei nº 27/96 de 1 de Agosto.----------        

----------3 – As acções para perda de mandato são interpostas pelo Ministério Público, por 

qualquer membro do órgão de que faz parte aquele contra quem for formulado o pedido, ou por 

quem tenha interesse directo em demandar.---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------Secção II---------------------------------------------------

--------------------------CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DO MANDATO-----------------------------

-----------------------------------------------------Artº. 8º.----------------------------------------------------

-------------------------------------------(Deveres dos membros)-------------------------------------------         

----------Constituem deveres dos membros da Assembleia:---------------------------------------------

----------a) Comparecer às sessões da Assembleia e às das comissões a que pertençam;-----------

----------b) Desempenhar os cargos na Assembleia e as funções para que sejam eleitos ou 

designados;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------c) Participar nas votações;-------------------------------------------------------------------------
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----------d) Respeitar a dignidade da Assembleia e dos seus membros;-------------------------------

----------e) Observar a ordem e a disciplina fixada no Regimento e acatar a autoridade do 

Presidente da Mesa da Assembleia;------------------------------------------------------------------------

----------f) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da 

Assembleia Municipal e, em geral, para a observância da Constituição, das Leis e dos 

Regulamentos;-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------g) Manter um contacto estreito com as populações e as organizações populares de base; 

----------h) Justificar a falta de comparência a qualquer sessão, mediante comunicação dirigida 

ao Presidente, no prazo de cinco dias a contar da mesma.----------------------------------------------

------------------------------------------------------Artº. 9º.---------------------------------------------------

------------------------------(Poderes dos membros da Assembleia Municipal)-------------------------         

----------Constituem poderes dos membros da Assembleia Municipal, a exercer singular ou 

colectivamente:------------------------------------------------------------------------------------------------

----------a) Apresentar projectos e regulamentos;---------------------------------------------------------

----------b) Apresentar propostas e moções;---------------------------------------------------------------

----------c) Apresentar reclamações, protestos e contra-protestos;--------------------------------------

----------d) Participar nas discussões e votações;---------------------------------------------------------

----------e) Fazer requerimentos;----------------------------------------------------------------------------

----------f) Propor alterações ao Regimento;---------------------------------------------------------------

----------g) Propor candidaturas para a Mesa da Assembleia Municipal;------------------------------

----------h) Propor a constituição de grupos de trabalho e das comissões necessárias ao exercício 

das suas atribuições;------------------------------------------------------------------------------------------

----------i) Requerer elementos e publicações oficiais que considerem úteis para o exercício dos 

seus cargos;----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------j) Requerer, nos prazos devidos, a discussão de quaisquer actos da Câmara Municipal 
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ou dos respectivos serviços;--------------------------------------------------------------------------------- 

----------k) Propor a criação dos serviços necessários ao exercício das atribuições dos órgãos do 

Município;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------l) Exercer os demais poderes conferidos por Lei, nomeadamente os decorrentes do artº. 

53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro.---------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 10º.----------------------------------------------------

--------------------------------------------------(Comissões)-------------------------------------------------- 

----------A Assembleia Municipal poderá constituir comissões ou grupos de trabalho, 

permanentes ou não, para o desempenho das suas atribuições.-----------------------------------------

-----------------------------------------------------Artº. 11º.--------------------------------------------------- 

--------------------------------------------(Constituição da Mesa)------------------------------------------ 

----------1 – A Mesa da Assembleia Municipal é constituída por um Presidente, um 1º. 

Secretário e um 2º. Secretário que serão eleitos, de entre os seus membros, por escrutínio 

secreto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2 – A Mesa será eleita por um período de quatro anos podendo os seus membros ser 

destituídos pela Assembleia, em qualquer altura, por deliberação de maioria absoluta em 

efectividade de funções.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3 – O Presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo 1º. Secretário e 

este pelo 2º. Secretário.--------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------Artº. 12º.-------------------------------------------------- 

--------------------------------------------(Competência da Mesa)------------------------------------------ 

----------1 – Compete à Mesa da Assembleia Municipal:------------------------------------------------ 

----------a) Relatar e dar parecer sobre a verificação de poderes dos membros da Assembleia;---- 

----------b) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia Municipal 

às respectivas sessões ou reuniões;------------------------------------------------------------------------- 
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----------c) Decidir as questões sobre interpretação e integração do Regimento;--------------------- 

----------2 – Da deliberação da Mesa cabe recurso para a Assembleia.-------------------------------- 

------------------------------------------------------Artº. 13º.-------------------------------------------------- 

----------------------------------(Funcionamento permanente da Mesa)---------------------------------- 

----------A Mesa da Assembleia funcionará com carácter permanente, assegurando o expediente 

em representação da Assembleia e o funcionamento das comissões ou grupos de trabalho.------- 

------------------------------------------------------Artº. 14º.-------------------------------------------------- 

----------------------------------------(Competência do Presidente)---------------------------------------- 

----------1 – Compete ao Presidente da Assembleia Municipal:---------------------------------------- 

----------a) Representar a Assembleia e presidir à Mesa;------------------------------------------------ 

----------b) Convocar as sessões da Assembleia;---------------------------------------------------------- 

----------c) Admitir ou rejeitar as propostas, reclamações e requerimentos, verificada a sua 

regularidade, sem prejuízo do direito de recurso dos seus autores para a Assembleia, no caso de 

rejeição;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------d) Conceder a palavra aos membros da Assembleia e assegurar a ordem dos trabalhos;- 

----------e) Limitar o tempo de uso da palavra para o bom funcionamento dos trabalhos;---------- 

----------f) Dar oportuno conhecimento à Assembleia das informações, explicações e convites 

que lhe forem dirigidos;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------g) Pôr à discussão e votação as propostas e os requerimentos admitidos;------------------ 

----------h) Zelar para que a Câmara Municipal forneça as respostas e informações pedidas 

pelos membros da Assembleia, em tempo útil;----------------------------------------------------------- 

----------i) Solicitar à Câmara os meios necessários para o funcionamento da Assembleia 

Municipal;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------j) Exercer os demais poderes que lhe sejam atribuídos por Lei e Regimento, 

designadamente os previstos no artº. 54º. da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro.-------------------- 
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----------------------------------------------------Artº 15º.---------------------------------------------------- 

--------------------------------------(Competência dos Secretários)---------------------------------------- 

----------Compete aos Secretários, em geral, coadjuvar o Presidente no exercício das suas 

funções, nomeadamente:------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Proceder à conferência nas sessões, assim como verificar, em qualquer momento, o 

quorum e registar as votações;------------------------------------------------------------------------------ 

----------b) Ordenar a matéria a submeter a votação;----------------------------------------------------- 

----------c) Organizar as inscrições dos membros da Assembleia que pretenderem usar da 

palavra;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------d) Assinar, em caso de delegação do Presidente, a correspondência expedida em nome 

da Assembleia;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------e) Servir de escrutinadores.------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------CAPÍTULO II ------------------------------------------------- 

--------------------------------------------FUNCIONAMENTO--------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Secção I----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 16º.---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------(Sessões)-----------------------------------------------------         

----------1 – A Assembleia Municipal reúne-se em sessões ordinárias e sessões extraordinárias;-         

----------2 – No respeitante à matéria do número anterior, além dos artigos seguintes, observar-

se-á o estatuído na Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, designadamente o artº. 49º. e seguintes.--- 

-----------------------------------------------------Artº. 17º.--------------------------------------------------- 

-----------------------------------------(Convocações das reuniões)---------------------------------------- 

----------1 – Salvo marcação nas sessões anteriores, as sessões ordinárias serão convocadas com 

a antecedência mínima de 8 dias;--------------------------------------------------------------------------- 

----------2 – Nos casos previstos no artº. 50º. da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, as sessões 



-39- 
20-12-99 

 

extraordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de 5 dias.----------------------------- 

------------------------------------------------------Artº. 18º.-------------------------------------------------- 

-----------(Sessões extraordinárias convocadas a requerimento de cidadãos recenseados)-------- 

----------O requerimento a que se refere o artº. 50º. Da Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, será 

acompanhado de certidões comprovativas da qualidade de cidadão recenseado na área do 

Município, passadas pela comissão recenseadora.------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------Artº. 19º.---------------------------------------------------

---------------------------------------------------(Quorum)--------------------------------------------------- 

----------1 – As sessões da Assembleia Municipal não terão lugar quando não estejam presentes 

a maioria do número legal dos seus membros;------------------------------------------------------------ 

----------2 – Passados trinta minutos, será feita nova chamada de todos os membros da 

Assembleia, não se realizando a sessão se continuar a verificar-se falta  de quorum.--------------- 

-------------------------------------------------------Artº. 20º.------------------------------------------------- 

------------------------------------------(Verificação de presenças)---------------------------------------- 

----------A presença dos membros da Assembleia será verificada no início e em qualquer outro 

momento da sessão por iniciativa do Presidente ou a pedido de qualquer dos seus membros.----- 

----------a) Será feita uma segunda chamada aos membros da Assembleia Municipal antes de se 

entrar no Período da Ordem do Dia;------------------------------------------------------------------------ 

----------b) Com a Guia de Pagamento da Senha de Presença, será entregue impresso Modelo nº. 

683 da Imprensa Nacional, para processamento de ajudas de custos e de transporte;--------------- 

----------c) Os documentos referidos na alínea anterior deste artigo, serão entregues pelo 

próprio, devidamente assinados, após a leitura e votação da minuta da Acta da sessão.------------ 

-------------------------------------------------------Artº. 21º.------------------------------------------------- 

-------------------------------------------(Continuidade das sessões)--------------------------------------- 

----------1 – As sessões não podem ser interrompidas, salvo por decisão do Presidente da 
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Assembleia, para os seguintes efeitos:--------------------------------------------------------------------- 

----------a) Intervalos;----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------b) Restabelecimento da ordem na sala;---------------------------------------------------------- 

----------c) Falta de quorum, procedendo-se a nova contagem quando o Presidente assim o 

determinar.-----------------------------------------------------------------------------------------------------         

----------2 – Os intervalos referidos na alínea a) poderão ainda ser solicitados por quaisquer 

membros, cabendo à Mesa a sua aceitação e a fixação do período necessário, que nunca poderá 

exceder 15 minutos por cada intervalo, e o máximo de 30 minutos por sessão, cabendo recurso 

para a Assembleia da decisão da Mesa.-------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Secção II----------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 22º.---------------------------------------------------- 

----------------------------(Deliberações, publicidade e actas das sessões)----------------------------- 

----------Nesta matéria, observar-se-á o estatuído na Lei nº. 169/99 de 18 de Setembro, 

nomeadamente nos artºs. 91º e 92º.------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 23º.---------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------(Votação)--------------------------------------------------- 

----------A votação far-se-á por grupos partidários eleitos, um de cada vez.-------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 24º.---------------------------------------------------- 

-------------------------------------(Período de Antes da Ordem do Dia)---------------------------------         

----------Em cada reunião ordinária haverá um período de antes da Ordem do Dia, com duração 

máxima de 60 minutos, passando-se todavia de imediato à ordem do dia, assim que estejam 

esgotados os assuntos para discussão.---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------Artº. 25º.-------------------------------------------------- 

--------------------------------------(Distribuição prévia de documentos)--------------------------------         

----------A Assembleia Municipal não poderá discutir e aprovar, sem terem sido previamente 
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distribuídos aos seus membros, com a antecedência de, pelo menos, 5 dias, os seguintes 

documentos:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Projectos de Posturas e Regulamentos;------------------------------------------------------- 

----------b) Relatórios de Contas;---------------------------------------------------------------------------- 

----------c) Plano de Actividades e Orçamentos”.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que o presente regimento 

resultava da alteração da legislação, nomeadamente a revogação do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro, de vinte e nove de Março e a entrada em vigor da Lei número cento e 

sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de Setembro.----------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou se um membro poderia requerer o 

estatuto de independente dentro do grupo partidário, sem ter de renunciar ao mandato.-----------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que qualquer membro poderia 

passar à qualidade de independente, sem renunciar ao mandato. Não poderia era passar de uma 

lista partidária para outra.------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que referiu que o membro poderia 

requerer o seu estatuto de independente e representar o partido na mesma sem ter de renunciar. 

Disse ainda, que perdia o mandato imediatamente se mudasse de uma lista partidária para outra. 

-----Quanto ao Regimento em causa, considerou que continha muitas lacunas e informou que 

tinha uma proposta de regimento bastante abrangente e actualizado. Considerou por fim que 

deveria ser constituído um grupo de trabalho para comparar ambos os regimentos e transformá-

los num que resolvesse todas as situações.----------------------------------------------------------------

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

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

Partido Socialista, treze 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 
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do membro independente e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.-------------------------- 

----------Ponto cinco: DECLARAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALENÇA, 

SOBRE “PELA MODERNIZAÇÃO E DIGNIFICAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS 

MUNICIPAIS: Foi presente o ofício número duzentos e trinta e oito, datado de vinte e cinco de 

Outubro do corrente ano, enviado pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal de Valença, 

o qual anexava uma declaração intitulada “pela Modernização e Dignificação das Assembleias 

Municipais”, o qual ficará arquivado no maço de documentos da presente sessão. A citada 

declaração tinha sido aprovada, por unanimidade na sessão extraordinária do citado órgão, 

realizada no dia vinte e dois de Outubro do corrente ano.-----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que propôs que o assunto fosse debatido no próximo 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses.--------------------------------------

----------Não havendo mais intervenções, foi aprovado por consenso oficiar a Assembleia 

Municipal de Valença, informando da solidariedade da Assembleia Municipal de Odemira para 

com o assunto, e bem assim que o mesmo fosse submetido a discussão no próximo Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses.----------------------------------------------------

----------Ponto seis: PROCESSO DE AVERIGUAÇÕES SOLICITADA PELO PRESIDENTE 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou 

os presentes que tinha solicitado ao senhor Presidente da Câmara a abertura de um processo de 

averiguações, porque entendia que não era admissível que um funcionário se permitisse, 

durante as horas normais de serviço, a destratar o Presidente da Assembleia ou qualquer outra 

pessoa que se dirigisse à Câmara Municipal. Disse também que tinha recebido um ofício 

resposta, o qual anexava uma informação jurídica com a qual discordava, pelo que decidiu 

fazer nova comunicação a informar que o assunto seria submetido à Assembleia Municipal com 

o objectivo de ser apreciado, dado que o que se passava com o Presidente da Assembleia dizia 
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respeito ao respectivo órgão.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que disse o seguinte: “A minha intervenção é no 

sentido de que se ultrapasse este problema, que é doloroso para todas as partes. Acho que as 

coisas deveriam ter sido logo resolvidas antes de ter vindo à Assembleia Municipal. Muitos 

membros entendem que este assunto não deveria ter sido incluído na Ordem de Trabalhos, eu 

penso o contrário, porque tratava-se do Presidente da Assembleia Municipal”.---------------------

----------Interveio o senhor Amâncio Piedade que informou que discordava com o agendamento 

deste assunto para a presente sessão. Referiu ainda que iria ter muitas  dificuldades em se 

pronunciar sobre o assunto, porque não tinha conhecimento do que se tinha passado e ao que 

sabia, o funcionário em causa nunca tinha faltado com o respeito a ninguém e o senhor 

Presidente da Assembleia não se tinha dirigido à Câmara Municipal nessa qualidade, mas como 

munícipe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que na medida em que o 

problema tinha sido tratado, tinha-se tornado uma afronta à própria Assembleia Municipal.------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que considerou que qualquer pessoa tinha o direito de 

ser respeitada, independentemente de quem se tratasse. Considerou também que existia um 

pavor dos processos disciplinares, porque nem sempre existia democracia na avaliação das 

situações. Por último, considerou que o assunto em causa era de difícil análise.--------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que considerou que não eram juizes de ninguém. 

Alertou todos para o caminho que a discussão estava a tomar, apelando para o bom senso. 

Referiu ainda que apesar de terem o direito de se pronunciarem sobre o assunto, o debate não 

os dignificava. Por último, revelou que o senhor Presidente da Assembleia se tinha magoado, 

também ele já se tinha sentido assim, quando foi ameaçado de sair de uma sessão da 

Assembleia Municipal, porém considerava que se erravam, o perdão era feito para desculpar os 

erros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Solicitou, por fim que as partes envolvidas conversassem e tentassem ultrapassar, da 

melhor forma, esta questão.----------------------------------------------------------------------------------

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

Milfontes, que subscreveu na íntegra a intervenção do senhor António Roberto.-------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que referiu que após a leitura de toda a documentação 

tinha concluído que não havia nada contra o funcionário, estando em causa apenas, o 

tratamento inconveniente ao senhor Presidente da Assembleia.----------------------------------------

-----Por último, lamentou que o assunto se tivesse arrastado até à presente sessão e reconheceu 

que tinha sido mal conduzido desde o início.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que considerou que o presente assunto não devia ter 

sido agendado, apesar de dizer respeito ao senhor Presidente da Assembleia. Revelou que não 

aceitava que o Presidente da Assembleia Municipal, independentemente de quem fosse e de 

que partido político pertencesse, fosse desrespeitado. Disse ainda que discordava, que se 

deixasse transparecer que o “mau da fita” fosse o senhor Presidente da Câmara.-------------------

-----Por último, considerou que tinha havido um incidente lamentável envolvendo duas partes, 

não existindo razões nem de um lado nem de outro.-----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que revelou que tinha ficado surpreendido com o 

assunto que estavam a debater. Disse que concordava com o senhor Presidente da Assembleia, 

quando referia que no mínimo poderia ter sido aberto um processo de averiguações, nem que 

fosse para concluir que não era matéria para processo disciplinar.------------------------------------

-----Por último, considerou que este assunto não se tratava de uma afronta à Assembleia 

Municipal, mas sim uma afronta no plano pessoal ao senhor Presidente da Assembleia, pelo 

que não entendia o que iria votar.---------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que no plano pessoal já 

sabia o que iria fazer, porém como Presidente da Assembleia Municipal, deixava à 
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consideração da mesma.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que seria a última pessoa que 

faria uma afronta ao senhor Presidente da Assembleia.-------------------------------------------------

-----Quanto ao historial do presente assunto, informou que senhor Presidente da Assembleia 

tinha tido esse encontro com o funcionário e antes de conseguir falar com o último foi enviado 

para a Câmara Municipal o primeiro ofício da Assembleia Municipal. Como tinha ido de férias, 

o ofício tinha sido despachado pelo senhor Vereador António Afonso, para a consultora jurídica 

da Câmara Municipal, que deu o respectivo parecer. Quando regressou de férias, procurou 

saber o que se tinha passado, e no sentido de sanar a questão, mandou arquivar o processo e 

posteriormente falaria com o senhor Presidente da Assembleia, porém antes de o fazer, foi 

confrontado com a segunda carta a informar que o assunto seria agendado na presente sessão.--

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que disse o seguinte: “Aceito as 

justificações do senhor Presidente da Câmara, como Presidente da Assembleia. Como munícipe  

apresento a minha demissão de Presidente da Assembleia Municipal, porque considero que não 

existem condições para continuar. Tentei contribuir de uma forma positiva e pensei que poderia 

de alguma forma ajudar o concelho de Odemira a sair do buraco em que está. Foi uma 

experiências diferente, não guardo formalmente ressentimento e espero que os trabalhos 

continuem bem. Tento sempre fazer o melhor que pude e que sei”.-----------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que ao abrigo do número dois do artigo vigésimo 

primeiro do Regimento da Assembleia Municipal, solicitou que fosse feito um intervalo para 

ponderarem sobre o assunto.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que perguntou ao senhor Presidente da 

Assembleia, se reconsideraria a posição tomada, se fosse votada favoravelmente uma Moção 

que implicita ou explicitamente lhe desse apoio, sem ser contra qualquer membro do executivo 

da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que não tinha intenção de 

prejudicar ninguém.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interrompeu-se a sessão pelas dezoito horas e cinquenta minutos para dar lugar ao 

intervalo anteriormente solicitado.-------------------------------------------------------------------------

----------Pelas dezanove horas e cinco minutos e depois de verificado o quorum, retomaram-se 

os trabalhos, dando-se continuidade ao tratamento do ponto número seis do Período da Ordem 

do Dia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social Democrata que 

apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra:-------------------------------------- 

------------------------------------------------------MOÇÃO--------------------------------------------------

----------“ Os membros eleitos pelo Partido Social Democrata à Assembleia Municipal de 

Odemira, e de acordo com a Lei 169/99, vêm propor a esta Assembleia, um voto de apoio ao 

seu Presidente, Engº Manuel Amaro Figueira.------------------------------------------------------------

----------Não configura este apoio, qualquer acto contra a Câmara Municipal de Odemira, ou 

concretamente contra qualquer membro do executivo, tomado individualmente, nem qualquer 

forma de censura.---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------S. Teotónio, 20/12/99----------------------------------------------

--------------------------------------------O membro do P.S.D.----------------------------------------------

----------------------------------------------António Roberto”-----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins, membro eleito pela Coligação Democrática 

Unitária, que apresentou a Moção que seguidamente se transcreve na íntegra:---------------------- 

----------------------------------------------------MOÇÃO---------------------------------------------------- 

----------“Tendo tido conhecimento nesta Assembleia Municipal do assunto do ponto 6 da 

Ordem de Trabalhos, que é possível ter um tratamento diverso daquele aqui apresentado, 

nomeadamente a possibilidade de ser reaberto o processo de averiguações por parte da Câmara 



-47- 
20-12-99 

 

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

----------Os eleitos da CDU vêm propor que, face à boa conduta do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal na orientação dos trabalhos desta Assembleia Municipal no 

cumprimento das Lei das Atribuições e Competências das Autarquias, seja dado um voto de 

confiança na continuidade das suas funções como Presidente da Mesa desta Assembleia.--------- 

--------------------------------------------S. Teotónio, 20/12/99--------------------------------------------- 

--------------------------------------------Os eleitos da CDU”-----------------------------------------------

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

Milfontes, que questionou se uma vez votadas as Moções, iriam modificar a posição 

anteriormente tomada pelo senhor Presidente da Assembleia.-----------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro que informou que a Moção da 

Coligação Democrática Unitária, tinha duas vertentes, a primeira era que fosse aberto um 

simples processo de averiguações, dando assim cumprimento ao solicitado pelo senhor 

Presidente da Assembleia e que o senhor Presidente da Câmara não teve possibilidades de fazer 

pelas razões já explicadas. A segunda seria de apoio ao senhor Presidente da Assembleia, que 

tomou uma decisão precipitada, para reconsiderar e continuar a desempenhar as funções que 

tem vindo a fazer.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor António Roberto que referiu que a 

Moção da Coligação Democrática Unitária, iria reabrir um processo doloroso, pelo que 

considerou que haveriam outras formas de se ultrapassar esta situação. Por último, disse que se 

deveria apoiar o Presidente da Assembleia para continuar a desempenhar essas funções, uma 

vez que era merecedor disso, porém que isso não trouxesse qualquer agravo ou censura a 

nenhum membro do órgão executivo.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Amâncio Piedade que referiu que a política era suja, pois a Moção 

apresentada pelo Coligação Democrática Unitária, que por muitas vezes tinham dito que o 
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senhor Presidente da Assembleia deixava muito a desejar, vinha agora apoiá-lo.-------------------

----------Evocando o direito de resposta, interveio o senhor José da Silva que informou que 

criticavam quando deviam e apoiavam sempre que achavam que o deviam fazer, sem qualquer 

tipo de interesse. Por último, disse que a intenção era que existisse um entendimento e que se 

encontrasse uma solução para este problema. Disse também que não estavam  a tirar dividendos 

políticos desta questão, estavam apenas a ser honestos.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto, que evocando o direito de resposta, considerou 

que se a política era suja, muitas vezes dependia de quem fizesse a sujidade.-----------------------

-----Revelou que não ia comentar os disparates que tinha ouvido. Considerou ainda que se 

deveriam definir sobre este assunto, de uma forma educada e harmoniosa e votavam a favor ou 

contra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que, evocando o direito de resposta, referiu que 

rejeitava os juízos de valor feitos à Moção da Coligação Democrática Unitária. Revelou ainda 

que nunca tinha posto em causa, a forma como o senhor Presidente da Assembleia dirigia os 

trabalhos. Considerou que poderiam ter algumas divergências e em determinados momentos 

tinha feito algumas chamadas de atenção, porque uma vez que discordavam com algumas 

situações, tinham o direito de fazê-lo.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que referiu que a Moção apresentada era coerente, 

porque era oposição ao executivo municipal. Referiu novamente que existiam duas partes 

envolvidas (o senhor Presidente da Assembleia Municipal e o senhor Presidente da Câmara 

Municipal), ao solicitarem a reabertura do processo, estavam indirectamente a “atacar” o 

senhor Presidente da Câmara que havia solicitado o arquivo do processo.---------------------------

-----Disse ainda que discordava com o teor do parecer jurídico e questionou os presentes, se 

fosse reaberto o processo e se chegasse à conclusão que não tinha estado na Câmara Municipal 

o senhor Presidente da Assembleia, mas sim o munícipe Manuel Amaro Figueira, questionou 
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qual seria a posição que a Coligação Democrática Unitária tomaria.----------------------------------

-----Por último, revelou que iria votar contra a Moção apresentada pela Coligação Democrática 

Unitária.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Disse ainda que o senhor Presidente da Assembleia, no segundo ofício dirigido à Câmara 

Municipal, evocava a sua condição de independente. Considerou que num partido democrático 

existia sempre a independência intelectual e política, porém não invalidava que não tivesse sido 

eleito debaixo da bandeira e dos símbolos do Partido Socialista, não lhe tirando o direito de 

discordar, mas também de estar solidário para com a citada bandeira, facto que considerou não 

estar explicito no segundo ofício.---------------------------------------------------------------------------

----Considerou também que o senhor Presidente da Assembleia deveria continuar a 

desempenhar as funções, como até à data tinha feito.----------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que, por vezes discordava 

com certas posições, porque entendia que estavam a ser defendidos princípios que diziam 

respeito apenas ao partido e pouco ao concelho de Odemira.-------------------------------------------

-----Disse também que nunca tinha posto em causa o Partido Socialista, nem qualquer assunto 

ou proposta por ele apresentado.----------------------------------------------------------------------------

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

Teotónio, que referiu que as Moções  apresentadas eram completamente diferentes, porque a 

que tinha sido apresentada pelo Partido Social Democrata frisava bem que não estava em causa 

o senhor Presidente da Câmara, ou qualquer membro do executivo municipal, enquanto que a 

outra não. Face ao exposto, revelou que iria votar favoravelmente apenas primeira Moção, ou 

seja a que tinha sido apresentada pelo Partido Social Democrata.-------------------------------------

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

que revelou que iria votar favoravelmente apenas a Moção apresentada pelo Partido Social 

Democrata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação das Moções, tendo-se obtido o 

seguinte resultado:--------------------------------------------------------------------------------------------

-----A) Moção, apresentada pelo senhor António Roberto, eleito pelo Partido Social 

Democrata. Foi aprovada por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros 

eleitos pelo Partido Socialista, catorze 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 três abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.------------------------

-----B) Moção, apresentada pelo senhor Sérgio Martins, eleito pela Coligação Democrática 

Unitária. Foi rejeitada por maioria, correspondendo a catorze votos contra dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 

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

abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção do membro 

independente, quando estavam presentes trinta e dois membros da Assembleia.--------------------

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

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

------------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABER TO AO PÚBLICO:--------------

----------Interveio o senhor Vereador Cláudio Percheiro, que em relação ao Plano de 

Actividades e Orçamento, informou que durante vários anos, quando a Coligação Democrática 

Unitária estava na Câmara Municipal, eram fortemente criticados por que sobre valorizavam os 

orçamentos, porém actualmente o Partido Socialista fazia o mesmo.---------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que tinha explicado a razão da 

sobre orçamentação. Referiu que quando era Vereador da Câmara Municipal de Odemira, 

durante o mandato da Coligação Democrática Unitária, nunca tinha votado contra o orçamento. 

Por último, disse que traria à Assembleia Municipal um mapa com os orçamentos e as contas 
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de execução orçamental dos mandatos da Coligação Democrática Unitária, para compararem 

com o do último ano em que existiu uma execução orçamental de cerca de cinquenta por 

cento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------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 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 vinte horas.-----------------------------------------------------------------------------------

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

pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelos senhores Secretários.--------------------- 

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

 

 

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

 

 

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


