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

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA ONZE DE JANEIRO 

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

----------Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e um, realizou-se, na Sala de 

Sessões da Câmara Municipal de Odemira, uma sessão extraordinária da Assembleia 

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

pelo senhor Manuel da Luz Guerreiro (Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro ao 

abrigo do número um, do artigo quinquagésimo, da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, conjugado com o disposto na alínea b) do número um 

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

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

----------1. Plano de Urbanização do Almograve: apreciação e deliberação;------------------------- 

----------2. Plano de Urbanização da Zambujeira do Mar: apreciação e deliberação;---------------- 

----------3. Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes: apreciação e deliberação.----------- 

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

----------Pelas quinze horas e quinze 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 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, 

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

Joaquim Maria da Silva Rodrigues, Joaquim Maurício Conceição Rosa, Jorge Martins Parreira, 

José da Silva Valério, José David Fernandes Geraldo, José Henrique Lopes, José Manuel da 
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Silva, José Manuel Guerreiro Ferreira da Silva, 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 e Rui Boura 

Xavier, e ausentes os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, Filipe José Guerreiro 

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

Reis Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, Rogério Manuel Bagarrão 

Teixeira e Sérgio Brigido Martins.------------------------------------------------------------------------- 

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

António Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira.-------------------- 

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

----------Ponto um: PLANO DE URBANIZAÇÃO DO ALMOGRAVE: Ao dar-se início ao 

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

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

----------“PLANO DE URBANIZAÇÃO DO ALMOGRAVE – PROPOSTA:- Tendo em 

atenção o disposto no nº.2 do artigo 45º., conjugado com o artigo 62º. e 63º. do Regulamento 

do Plano Director Municipal  de Odemira, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

nº.114/2000, de 20/07, e publicado no Diário da República nº.196, I Série-B, de 25/08, bem 

como a declaração de rectificação nº.7-AF, publicada no Diário da República nº.201, I Série-B, 

de 31/08, o Departamento Técnico deste Município procedeu à elaboração do Plano de 

Urbanização do Almograve que submete à  apreciação da Exmª. Câmara Municipal.--------------

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

de Urbanização do Almograve  e bem assim, submetê-lo à apreciação e deliberação da Exmª. 

Assembleia Municipal.”--------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que, relativamente às zonas consolidadas do 
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Almograve, questionou se a Rua do Cabecinho iria ser corta, por mandato judicial. Ainda sobre 

este assunto, informou que discordava, visto se tratar de uma rua bastante antiga.------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu, que a Câmara Municipal ainda 

não tinha sido notificada, pelo que desconhecia que fossem cortar a Rua do Cabecinho.----------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que, referindo-se ao décimo artigo, relativo à 

área a Consolidar AaC2 – Cabecinho, informou que anteriormente tratava-se de uma zona 

destinada a um Lar de Terceira Idade e a infraestruturas desportivas, porém não havia qualquer 

alusão a esse respeito no presente Plano.------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que estavam no momento a 

aprovar o Plano de Urbanização e não o Plano de Pormenor, pelo que esse tipo de 

infraestruturas não estavam mencionadas.----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

----------Ponto dois: PLANO DE URBANIZAÇÃO DA ZAMBUJEIRA DO MAR: Ao dar-se 

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

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

----------“PLANO DE URBANIZAÇÃO  DE ZAMBUJEIRA DO MAR – PROPOSTA:- Tendo 

em atenção o disposto no nº.2 do artigo 45º., conjugado com o artigo 62º. do Regulamento do 

Plano Director Municipal de Odemira, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros 

nº.114/2000, de 20/07, e publicado no Diário da República nº.196, I Série-B, de 25/08, bem 

como a declaração de rectificação nº.7-AF, publicada no Diário da República nº.201, I Série-B, 
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de 31/08, o Departamento Técnico deste Município procedeu nos termos do artº. 63º. do PDM  

de Odemira, conjugado com o nº.2 do artº. 96º. e alínea a) do nº.1 e nº.3 do artº. 97º. à alteração 

simplificada do Plano de Urbanização de Zambujeira do Mar que se  submete à  apreciação da 

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

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

de Urbanização de Zambujeira do Mar e bem assim, submetê-lo à apreciação e deliberação da 

Exmª. Assembleia Municipal.”------------------------------------------------------------------------------ 

----------Procedeu-se à votação da presente proposta, a qual foi devidamente aprovada por 

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

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro 

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

----------Ponto três: PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA NOVA DE MILFONTES: Ao 

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

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

----------“PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA NOVA DE MIL FONTES – PROPOSTA:- 

Tendo em atenção o disposto no nº.2 do artigo 45º., conjugado com o artigo 62º. do 

Regulamento do Plano Director Municipal de Odemira, aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº.114/2000, de 20/07, e publicado no Diário da República nº.196, I Série-B, de 

25/08, bem como a declaração de rectificação nº.7-AF, publicada no Diário da República 

nº.201, I Série-B, de 31/08, o Departamento Técnico deste Município procedeu  nos termos do 

artº. 63º. do PDM de Odemira, conjugado com o nº.2 do artº. 96º. e alínea a) do nº.1 e nº.3 do 

artº. 97º. à alteração simplificada do Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes, que 

submete à  apreciação da Exmª. Câmara Municipal.----------------------------------------------------- 

----------Apreciado o assunto a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano 
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de Urbanização de Vila Nova de Milfontes  e bem assim, submetê-lo à apreciação e deliberação 

da Exmª. Assembleia Municipal.”--------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que perguntou ao senhor Presidente da Câmara, 

quando se poderiam fazer alterações aos planos em causa.---------------------------------------------

-----Considerou também que a zona do Coitos não iria beneficiar com o presente plano, uma 

vez que já tinha um loteamento que não estava contemplado. Discordou também com a 

localização da rotunda à saída de Vila Nova de Milfontes, que estava demarcada na Planta de 

Ordenamento do Aglomerado Urbano.--------------------------------------------------------------------

-----Por último, questionou se seria possível estender a rede viária de modo a abranger a zona 

da Lagoa das Gansas, apesar da mesma já se encontrar fora do Plano de Urbanização.------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o presente Plano poderia 

ser alterado após três anos de ter entrado em vigor. Disse ainda que a condição essencial para 

que fosse considerada uma alteração simples era respeitar rigorosamente o perímetro urbano 

aprovado pelo Plano Director Municipal. Relativamente à rede viária, informou que o Plano de 

Urbanização era referente ao núcleo urbano, pelo que a rede viária até à Lagoa das Gansas 

poderia ser efectuada logo que houvesse verba.----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Dominic Cross que informou que tinha recebido o relatório e a 

planta de enquadramento dos planos em causa, e questionou se não seria também necessário os 

planos de execução e de financiamento.-------------------------------------------------------------------

-----Considerou também que a área a urbanizar era grande, pelo que Vila Nova de Milfontes 

iria crescer, esperando que fossem criadas as infraestruturas necessárias à população.-------------

-----Manifestou também a sua admiração pelo facto de, na zona a urbanizar, estarem previstos 

campos de ténis.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que, segundo a Lei, nas 

alterações simples, apenas era necessário o regulamento, o relatório e a planta de 
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enquadramento. Disse também que nas zonas urbanas com turismo, haviam dois tipos de 

reivindicações que eram os campos de ténis e os recintos polidesportivos.--------------------------

----------Interveio o senhor Rui Xavier que, referindo-se à Planta de Ordenamento do 

Aglomerado Urbano, questionou o que se tratavam as manchas referentes a “Outros Espaços – 

Verde Urbano”.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao número cinco do artigo vigésimo, perguntou se os vinte e quatro por 

cento para espaços verdes e de utilização colectiva, eram referentes à totalidade da área 

existente ou se seriam referentes à área que iriam intervir.---------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que os Espaços Verde – 

Urbano, que constava na planta, eram referentes a dois parques de campismo e ao campo de 

futebol. Informou ainda, que era intenção transferir o campo de futebol para a zona da estrada 

do Canal, e construir o jardim no actual local do campo de futebol.-----------------------------------

-----Por último, quanto à área de intervenção para Espaços Verdes, informou que a 

percentagem aplicada era referente à área existente e variava consoante os casos.------------------

----------Interveio novamente, o senhor António Roberto que questionou se, no presente plano 

estava incluída a zona para a protecção do Castelo de Vila Nova de Milfontes. Ainda em 

relação ao castelo, referiu que tinha conhecimento que a obra tinha sido embargada e tinha um 

processo de demolição, pelo que questionou em que situação se encontrava este assunto.---------

----------Interveio o senhor José Joana que questionou se os Planos de Pormenor existentes 

prevaleciam sobre o presente Plano de Urbanização ou se teriam de ser alterados.----------------- 

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

devidamente aprovada 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, dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata e 

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

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

----------Nos termos do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove barra 

noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as deliberações 

tomadas para que produzam efeitos imediatos, por consenso.------------------------------------------

-------------------------------------ENCERRAMENTO D A SESSÃO---------------------------------- 

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

a sessão pelas dezasseis horas e vinte minutos.-----------------------------------------------------------

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

pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal e pelo Segundo Secretário.----------------------- 

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

 

 

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


