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 ----------ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DO 

ANO DE DOIS MIL E TRÊS:------------------------------------------------------------------------------ 

----------Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e três, realizou-se no 

auditório da Biblioteca Municipal “José Saramago”, em Odemira, uma sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, presidida pelo senhor Manuel António Dinis Coelho, secretariado 

apenas  pelo senhor António Maria Guerreiro (Segundo Secretário), e convocada pelo primeiro 

ao abrigo do artigo quadragésimo nono e da alínea b) do número um, do artigo quinquagésimo 

quarto da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir 

alterações à 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. Apreciação e aprovação da acta da sessão ordinária de 23/12/2002;--------------------- 

----------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 nº1 do artº 53º da Lei nº 169/99 de 18/09, 

com as alterações introduzidas pela Lei Nº 5-A/2002 de 11/01: apreciação;------------------------- 

----------2. Pedido de suspensão do mandato, apresentado pelo senhor António Joaquim 

Gonçalves, membro eleito pelo Partido Socialista: apreciação e deliberação;-----------------------

----------3.Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos do ano de 2003 – Primeira Revisão: 

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

----------4. Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do Concelho de 

Odemira: apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------------ 
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----------5. Proposta de Tabela de Preços para a FACECO 2003 – Feira das Actividades 

Culturais e Económicas do Concelho de Odemira: apreciação e deliberação;-----------------------

----------6. Atribuição de Menção de Mérito Excepcional – Carlos Manuel Pereira Felizardo: 

apreciação de deliberação;----------------------------------------------------------------------------------- 

----------7. Atribuição de Menção de Mérito Excepcional – Joaquim Bebiana dos Santos: 

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

----------8. Atribuição de Menção de Mérito Excepcional – Joaquim Manuel Martinho Albino: 

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

----------9. Proposta sobre “Sessões descentralizadas e Visitas da Assembleia Municipal de 

Odemira ao Concelho”: apreciação e deliberação;------------------------------------------------------- 

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

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

----------Pelas vinte horas e cinquenta 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 da Assembleia a saber, os senhores António Amaro 

Freire Marreiros Figueira, António Eduardo Guerreiro da Silva, Alberto José Jesus Santos 

(Tesoureiro da Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar, em substituição do senhor António 

Manuel de Oliveira Rita Viana, Presidente da referida Junta de Freguesia), António Maria 

Guerreiro, Arménio Salgado Silvestre, Augusto Inácio Maria, Dinis Manuel Campos Nobre, 

Dulce Loução de Matos Raposo, Fernando José Romão da Silva Valério, Francisco Aleixo 

Silveira, Hélia Maria dos Anjos Guerreiro Lino Patrício, Horácio de Oliveira Gonçalves, 

Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquina Maria Eduarda Bernardino, 

José da Silva Valério, José Manuel dos Reis Guerreiro, José Manuel Gonçalves Guerreiro, José 

Manuel Guerreiro, José Maria Joana, José Vieira Ramos, Justino Augusto Baptista Abreu dos 
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Santos, Leonel Nunes Rodrigues, Luís Ventura Mendonça, Manuel António Dinis Coelho, 

Manuel Augusto Piegas Marcos, Manuel da Silva Cruz, Maria Luísa Vilão Palma, Maria 

Virgínia Constanço Botica, Mário Neves Páscoa Conceição, Paulo Jorge Dias Reis, Raúl 

Manuel Carrilo da Silva Vicente e Vanda Maria dos Santos Benito da Silva Ribeiro, e a 

ausência dos senhores Amâncio Francisco Mendes Piedade, António Joaquim Gonçalves, 

Carlos José Martins Cortez, Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, Helder 

António Guerreiro e Manuel José da Silva Correia, Presidente da Junta de Freguesia de Sabóia. 

----------Do executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes o senhor António 

Manuel Camilo Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Odemira, bem como os senhores 

António Manuel Viana Afonso e Carlos Alberto Silva de Oliveira, Vereadores eleitos pelo 

Partido Socialista e os senhores Francisco José Caldeira Duarte e Fernando Manuel Mendes 

Fialho, Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária.------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que, relativamente à sessão ordinária realizada no dia vinte e 

três de Dezembro do ano de dois mil e dois, não tinham justificado as faltas os senhores João 

Maria Salvador, José da Silva Valério, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare e 

Justino Augusto Baptista Abreu dos Santos.-------------------------------------------------------------- 

----------Ainda em relação a este assunto, o senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs 

que as justificações das faltas à sessão extraordinária realizada no passado dia quinze de 

Fevereiro, em Alcácer do Sal, que fossem entregues posteriormente ao prazo estipulado por 

Lei, fossem consideradas justificadas, tendo em conta o carácter especial da citada sessão. Esta 

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

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

----------Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA 

DE VINTE E TRÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DOIS: Uma vez que todos 
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os presentes se encontravam de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que foi 

previamente enviada com a restante documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a 

leitura e imediatamente submetida à discussão.----------------------------------------------------------

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

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

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

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

dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quando estavam presentes vinte e seis 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 a senhora Dulce Raposo que solicitou esclarecimentos sobre o documento 

número vinte e sete do mapa-resumo da correspondência recebida, e bem assim solicitou 

fotocópia do documento número trinta e sete do mesmo mapa.---------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que a fotocopia solicitada 

seria posteriormente enviada.--------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o GERAQ era um projecto 

“modelo” inovador a nível nacional e relacionava-se com o estudo das embalagens e produtos 

agro-químicos provenientes das explorações horto frutícolas instaladas no concelho de 

Odemira. Disse ainda que o projecto foi operacionalizado entre a Câmara Municipal de 

Odemira, a Associação de Beneficiários do Mira, a Associação de Horticultores do Sudoeste 

Alentejano, a Direcção Regional do Ambiente e Recursos Naturais e o Ministério da 
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Agricultura e tinha como objectivo determinar um modelo que permitisse fazer a recolha e 

tratamento das embalagens e produtos que originavam problemas ambientais.----------------------

----------Interveio o senhor António Afonso, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira, 

que informou que o projecto GERAQ permitia no momento identificar os locais, as 

quantidades, o tipo e o custo do tratamento de todas as embalagens e produtos agro-químicos. 

Informou também que anteriormente tinha sido efectuado um estudo pela CERNE, sobre o 

problema dos plásticos que abundavam no Perímetro de Rega do Mira.------------------------------

----------Ainda em relação a este assunto, interveio o senhor Manuel Marcos que, questionou se 

o projecto era abrangente a todo o Concelho de Odemira ou seria apenas à área do Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.------------------------------------------------------

----------Interveio novamente o senhor António Afonso, Vice-Presidente da Câmara Municipal 

que informou que o projecto em causa destinava-se à zona do Perímetro de Rega do Mira, por 

ser a área mais afectada com esse tipo de detritos.------------------------------------------------------- 

----------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: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, registaram-se as seguintes 

intervenções:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------A senhora Luísa Palma falou sobre a distribuição de publicidade nas caixas do correio 

de particulares, por parte de algumas empresas, nomeadamente o LIDL. Considerou que a 

correspondência útil perdia-se no meio de tantos boletins publicitários.------------------------------

-----Por último, informou que os passeios à entrada de Vila Nova de Milfontes estavam muito 

danificados, pelo que solicitou ao senhor Presidente da Câmara a possibilidade de os mandar 

reparar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, que iria tentar falar com a 
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gerência do LIDL sobre o problema da publicidade e com a Divisão de Rede Viária e Espaços 

Urbanos, relativamente aos passeios em Vila Nova de Milfontes.-------------------------------------

----------Interveio o senhor António Afonso, Vice-Presidente da Câmara Municipal que 

informou que existia regulamentação própria dos CTT, para que não fosse permitida a 

colocação de publicidade nas caixas do correio.----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que relembrou, que este órgão tinha 

recomendado à Câmara Municipal a constituição da Comissão de Protecção de Menores no 

Concelho de Odemira. Nessa conformidade foi informado, que a Autarquia tem vindo a 

desenvolver contactos, nomeadamente junto da Câmara Municipal de Abrantes, no sentido de 

receber informação detalhada sobre o processo de instalação e o modo de actuação.---------------

-----Por último, informou que tinha sido alertado pelo senhor Carlos Oliveira, Vereador da 

Câmara Municipal de Odemira, para a importância do Decreto-Lei número sete barra dois mil e 

três, de quinze de Janeiro, que permitia a criação dos Conselho Municipais de Educação. Em 

relação a este assunto, foram distribuídas fotocópias a todos os membros da Assembleia 

Municipal do diploma legal em causa, e bem assim o senhor Presidente da Assembleia 

sensibilizou todos os presentes para esta questão, uma vez que apresentava inovações 

importantes relativamente à educação.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador Carlos Oliveira que informou, que tinha alertado o senhor 

Presidente da Assembleia para a publicação do Decreto-Lei, porque considerava que se tratava 

da criação de um órgão que iria ter uma intervenção efectiva no que era a política de educação 

no Concelho de Odemira, promovendo maior eficácia e eficiência ao sistema educativo. Disse 

ainda que a Comissão Municipal de Educação vinha na sequência dos Conselhos Locais e de 

Educação, anteriormente perspectivados mas não regulamentados.-----------------------------------

-----Relativamente ao Conselho Municipal de Educação de Odemira, informou que seria 

constituído por dezassete pessoas, sendo por inerência do cargo os senhores Presidentes da 
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Câmara e da Assembleia Municipal, o Vereador responsável pelo Pelouro da Educação e a 

Directora Regional de Educação. Informou ainda que o citado Conselho tinha por funções, 

entre outras, aprovar a “carta educativa do Concelho de Odemira”, ou seja o instrumento que 

previa os equipamentos de educação, no sentido de se poder fazer um planeamento correcto, 

para que as crianças possam ter um melhor percurso educativo.--------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia 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 CINCO A BARRA DOIS 

MIL E DOIS, DE ONZE DE JANEIRO QUE VEIO INTRODUZIR ALTERAÇÕES À 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 procedeu à rectificação do documento em causa, 

informando que na página número sete, o subsídio atribuído à Casa do Povo de São Martinho 

das Amoreiras seria para a obra de construção do lar e não somente para o projecto de 

arquitectura. Ainda em relação à sétima página informou que o subsídio atribuído aos 

Bombeiros Voluntários de Odemira não se destinava apenas à reparação do auto-tanque, mas 

também para a aquisição de duas ambulâncias e outros equipamentos.-------------------------------

----------A senhora Dulce Raposo solicitou esclarecimentos relativamente à aquisição de 

equipamento informático para o Polo do Centro de Emprego e Formação Profissional, 

constante na décima primeira folha do Relatório. Referindo-se à quinta folha do documento em 

causa, solicitou esclarecimentos acerca do Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal 

de Odemira e a Suldita, Ldª, empresa gestora da Rádio Maré Alta FM.------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara que informou relativamente ao 
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Protocolo de Colaboração, que se tratava de um programa de rádio, com cerca de duas horas de 

duração, sobre a actividade Municipal. Considerou que o programa estava muito bem 

concebido e seria uma mais valia para o Concelho.------------------------------------------------------

-----Quanto à aquisição do material de informática informou que se tratava da renovação do 

material existente.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 ---------Ponto dois: PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDATO, APRESENTADO PELO 

SENNHOR ANTÓNIO JOAQUIM GONÇALVES, MEMBRO ELEITO PELO PARTIDO 

SOCIALISTA: Foi presente o pedido de suspensão do mandato que seguidamente se transcreve 

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

----------“Exmº Sr.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Presidente da Assembleia Municipal de Odemira----------------------------------------------

----------António Joaquim Gonçalves, membro da Assembleia Municipal de Odemira, vem 

pedir a suspensão de deputado Municipal, pelo prazo máximo previsto na Lei.”-------------------- 

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes, que não iria 

participar na votação deste ponto da Ordem de Trabalhos, por motivos profissionais. Em face 

do exposto, saiu da sala, tendo ficado a substituí-lo o senhor António Guerreiro, Segundo 

Secretário da Mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------ 

----------Nos termos do número três do artigo nonagésimo da Lei número cinco A, barra dois 

mil e dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e 

nove, barra noventa e nove, de dezoito de Setembro, foi deliberado por maioria, com dezassete 

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, três abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, onze abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, proceder à 
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votação por escrutínio secreto, tendo-se obtido o seguinte resultado:---------------------------------

----------VOTANTES: trinta e um;--------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS BRANCOS: um voto;-------------------------------------------------------------------

----------VOTOS NULOS: zero votos;---------------------------------------------------------------------

----------VOTOS A FAVOR: Dezasseis votos;-----------------------------------------------------------

----------VOTOS (ABSTENÇÃO): catorze votos.--------------------------------------------------------

----------Em face do exposto, o pedido de suspensão do mandato foi aprovado por maioria.------ 

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal entrou novamente na sala.----------------- 

----------Ponto Três: ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO DO 

ANO DE 2003 – PRIMEIRA REVISÃO: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, 

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

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

----------“ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO 

DE 2003 - PRIMEIRA REVISÃO:- Procedeu-se à apreciação da 1ª Revisão ao Orçamento e 

Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2003, elaborados nos termos do Decreto-Lei 

n.º54-A/99, de 22 de Fevereiro (POCAL), que apresentava os seguintes valores: ------------------ 

----------Orçamento da Receita: Inscrições/Reforços - € 21.500,00 (VINTE E UM MIL E 

QUINHENTOS EUROS); Diminuições/Anulações: € 21.500,00 (VINTE E UM MIL E 

QUINHENTOS EUROS);----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Orçamento da Despesa: Inscrições/Reforços - € 463.000,00 (QUATROCENTOS E 

SESSENTA E TRÊS MIL EUROS); Diminuições/Anulações: € 463.000,00 

(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL EUROS).------------------------------------------ 

----------Plano     Plurianual     de      Investimentos:     Inscrições/Reforços     -     €  470.000,00 

(QUATROCENTOS   E   SETENTA  MIL  EUROS);  Diminuições/Anulações:   € 470.000,00  

(QUATROCENTOS E SETENTA MIL EUROS).------------------------------------------------------ 
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----------Depois de analisados os referidos documentos, que vão ficar arquivados no maço de 

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

maioria, com quatro votos a favor dos Eleitos pelo Partido Socialista e três votos contra dos 

Eleitos pela Coligação Democrática Unitária e bem assim, submetê-los à apreciação e 

deliberação da Exmª. Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 

do art.64.º, da  Lei  n.º169/99,  de  18  de  Setembro,  na  redacção  que  lhe  foi  dada   pela  Lei 

nº.5-A/2002, de 11 de Janeiro”.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referindo-se à segunda folha da 

informação número seis da Divisão Financeira, solicitou esclarecimentos sobre o donativo da 

LisboaAgência, bem como ao facto de, no segundo parágrafo da mesma folha vir mencionada a 

classificação económica 07.02.99, para registar prestações de serviços que não são específicas 

das autarquias locais e posteriormente essa classificação constar na Primeira Revisão ao 

Orçamento da Receita e da Despesa, com a descrição “Serviços Específicos das Autarquias. 

Outros”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a LisboaAgência era uma 

empresa que trabalhava com a Câmara Municipal e que tinha resolvido fazer um donativo. 

Relativamente à segunda questão referiu que iria questionar a Divisão Financeira.-----------------

----------Interveio o senhor Manuel Cruz que informou que concordava com a intervenção do 

senhor Presidente da Assembleia, relativamente à rubrica sobre “Serviços Específicos das 

Autarquias”.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

aprovada por maioria, com vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 

votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, uma abstenção dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, 
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quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia.-------------------------------------- 

----------Ponto quatro: REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO, 

EDIFICAÇÃO E TAXAS DO CONCELHO DE ODEMIRA: 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 e que irá ficar arquivada no Maço de documentos da 

presente sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------“REGULAMENTO  MUNICIPAL  DE  URBANIZAÇÃO,  EDIFICAÇÃO  E 

TAXAS DO  CONCELHO  DE ODEMIRA – PROJECTO:- Foi  presente  o  Projecto  de  

Regulamento Municipal de  Urbanização,  Edificação  e  Taxas do  Concelho  de  Odemira,  

distribuído,  para análise, pelos Senhores Vereadores na reunião extraordinária realizada no dia 

12/02/03.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Depois de apreciado o projecto e, usando da competência que lhe é conferida pela 

alínea a) do nº.7 do artigo 64º. da Lei nº.169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada 

pela Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o referido Projecto de Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas do 

Concelho de Odemira, que vai ficar arquivado no maço de documentos,  respeitante à presente 

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

----------Mais deliberou, por unanimidade, remeter o referido Projecto de Regulamento e Tabela 

de Taxas respectiva à Assembleia Municipal, para efeitos do disposto na alínea a) do nº. 2 do 

artº. 53º. da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na nova redacção dada pela Lei nº.5-A/2002, de 

11 de Janeiro”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que manifestou o seu agrado pelo facto do 

presente regulamento ter sido aprovado por unanimidade na Câmara Municipal. Relativamente 

ao texto do documento e designadamente à alínea a) do número um do artigo trigésimo 

segundo, considerou que pretendendo-se uma maior transparência, a Comissão de avaliação 
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deveria ser composta por dois elementos de avaliação, um da Câmara Municipal e uma do 

promotor da operação turística. Discordou ainda com parte do texto do artigo número 

quinquagésimo sexto, designadamente quando se referia: ”Chama-se especial atenção para o 

facto...”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Alberto Santos, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Zambujeira do 

Mar, que questionou se as taxas referentes à ocupação da via pública por motivo de obras 

continuavam a ser cobradas pelas Juntas de Freguesia.--------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que era seu entendimento que a 

cobrança da taxa pela ocupação de via pública continuasse a ser efectuada pelas Juntas de 

Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Joaquina Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de São Luís, 

que referindo-se ao artigo número sexagésimo, perguntou se já estava definido o local para 

depositar os entulhos.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que estavam a equacionar a 

hipótese de ser na saibreira de Vale de Gomes. Disse ainda que tinham tido algumas reuniões 

com o Director Regional de Ambiente para avaliarem a proposta da Câmara Municipal.----------

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

relativamente à receita proveniente da ocupação de via pública, considerou que deveria existir 

mais rigor, por parte da Câmara Municipal ou dos Serviços de Fiscalização em fazer cumprir o 

Regulamento, uma vez que se tratava de uma mais valia para as Juntas de Freguesia.------------- 

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

qual foi devidamente aprovado por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros 

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

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

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



-13- 
28-02-2003 

 

----------Ponto cinco: PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS PARA A FACECO 2003 – 

FEIRA DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E ECONÓMICAS DO CONCELHO DE 

ODEMIRA: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o 

senhor Presidente da Câmara que explicou a razão da apresentação da proposta que 

seguidamente se transcreve na integra:-------------------------------------------------------------------- 

----------“FACECO 2003 – FEIRA DAS ACTIVIDADES CULTURAIS E ECONÓMICAS DO 

CONCELHO DE ODEMIRA – PROPOSTA DE TABELA DE PREÇOS:- Foi presente uma 

proposta contendo a tabela de preços a vigorar na FACECO no corrente ano e que irá ficar 

arquivada no maço de documentos respeitante à presente acta.---------------------------------------- 

----------Depois de apreciada a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou aprovar a 

referida tabela, de acordo com o disposto na alínea a) do nº.6 do artº. 64º. da Lei nº. 169/99, de 

18/09, com a nova redacção dada pela Lei nº. 5-A/2002, de 11/01, devendo submetê-la à 

apreciação e deliberação da Exmª. Assembleia Municipal”.-------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Arménio Silvestre que perguntou o porquê, da Rádio Renascença ter 

deixado de fazer a cobertura da FACECO, uma vez que durante vários anos isso se tinha 

verificado.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que anualmente eram feitos os 

convites à Rádio Renascença, no entanto por razões de programação não têm estado presentes.- 

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

devidamente aprovada por maioria, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

----------Ainda antes de se iniciar o tratamento dos três pontos seguintes do Período da Ordem 

do Dia, interveio o senhor Presidente da Assembleia que, nos termos do número três do artigo 
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nonagésimo da Lei número cinco A, barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, que veio 

introduzir alterações à Lei número cento e sessenta e nove, barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, colocou à consideração deste órgão a forma de votação.-----------------------------------

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

sido deliberado por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, quatro abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, nove abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária e uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, que a votação 

dos próximos três pontos da Ordem do Dia fosse efectuada por escrutínio secreto.----------------- 

----------Ponto seis: ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL – CARLOS 

MANUEL PEREIRA FELIZARDO: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem de 

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

proposta que seguidamente se transcreve:----------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------“PROPOSTA------------------------------------------------- 

----------ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL-------------- 

----------Considerando que,---------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Desde Abril de 1999,  que o operário do Quadro de Pessoal desta Autarquia, 

CARLOS MANUEL PEREIRA FELIZARDO, integrado  no 3º escalão,  índice 155, da 

carreira de Operário Qualificado-Asfaltador, vem desempenhando as funções de condutor da 

máquina de pavimentação betuminosa pertencente ao município de Odemira;---------------------- 

----------b) No decurso dos anos em que vem prestando este serviço, tem evidenciado 

qualidades inexcedíveis  que se impõe salientar: empenho, dedicação, rigor e organização nas 

tarefas são constantes no serviço prestado, reconhecidas e elogiadas pelos seus superiores 

hierárquicos;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------c) Como condutor da pavimentadora, tem especial zelo com o equipamento, 

detectando, comunicando ou ainda reparando eventuais avarias, factos que apenas um 

verdadeiro responsável pode possuir;---------------------------------------------------------------------- 

----------d) No plano de relacionamento pessoal tem demonstrado amizade e espírito de grupo 

com os colegas de equipa e um excelente trato para com os demais funcionários da autarquia;--

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

----------f) Revela uma permanente disponibilidade, muitas vezes conseguida com prejuízo da 

sua própria vida pessoal e da família o que, aliado à discrição, à correcção e ao espírito de 

sacrifício e a sua permanente vontade de  aprender e melhorar, leva-me a considerar de elevado 

mérito, os serviços que vem prestando a esta Autarquia;------------------------------------------------ 

----------Face ao referido, proponho à Exma. Câmara Municipal:-------------------------------------- 

----------a) Que nos termos do disposto na alínea a)  do nº 1 do artº 30º do Decreto-Lei nº 

184/89, de 02 de Junho, atribuir a menção de mérito excepcional ao asfaltador, CARLOS 

MANUEL PEREIRA FELIZARDO, integrando-o no 6º escalão da carreira em que se encontra 

inserido, ficando posicionado no índice 192;------------------------------------------------------------- 

----------b) Que  caso  a  presente proposta mereça a concordância da Exma. Câmara Municipal, 

seja presente à próxima reunião da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº5 do 

artº 30º, para apreciação e eventual ratificação;---------------------------------------------------------- 

------------------Paços do Concelho de Odemira, 09 de Dezembro de 2002--------------------------- 

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

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

-----------------------------------(António Manuel Camilo Coelho)”-------------------------------------- 

----------Efectuada a votação por escrutínio secreto, apurou-se haver sete votos a favor pelo que, 

a proposta é aprovada, por unanimidade, devendo ser remetida à Assembleia Municipal, para 

apreciação e deliberação”.-----------------------------------------------------------------------------------
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----------Não havendo qualquer intervenção procedeu-se à votação da presente proposta, por 

escrutínio secreto, tendo-se obtido o seguinte resultado:------------------------------------------------

----------VOTANTES: trinta e três;-------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS A FAVOR: vinte e oito votos;----------------------------------------------------------

----------VOTOS (ABSTENÇÃO): cinco votos.----------------------------------------------------------

----------Esta proposta foi aprovada por maioria.--------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL – 

JOAQUIM BEBIANA DOS SANTOS: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio 

o senhor residente da Câmara que explicou a razão da apresentação da proposta que 

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

-------------------------------------------------“PROPOSTA------------------------------------------------- 

----------ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL-------------- 

----------Considerando que,---------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Desde Abril de 1971,  que o actual fiscal de leituras e cobranças do Quadro de 

Pessoal desta Autarquia, JOAQUIM BEBIANA DOS SANTOS, integrado  no 2º escalão,  

índice 240, da carreira de fiscal de leituras e cobranças, vem desempenhando as funções na 

Câmara Municipal de Odemira;----------------------------------------------------------------------------- 

----------b) No decurso dos anos em que vem prestando serviço na área dos serviços de água e 

saneamento, tem evidenciado qualidades de trabalho  que se impõe salientar e que tem sido 

reconhecidas e elogiadas pelos sucessivos executivos municipais que ao longo dos anos tem 

passado pela Câmara Municipal;--------------------------------------------------------------------------- 

----------d) Para além das funções que por força do conteúdo funcional da sua categoria 

desempenha, teve o até há cerca de três anos atrás, funções de coordenação dos canalizadores e 

leitores cobradores de água nas diversas localidades do Concelho;------------------------------------ 

----------e) No  plano  de  relacionamento   pessoal   tem  demonstrado  lealdade  com   os   seus 



-17- 
28-02-2003 

 

superiores  hierárquicos  a  par  de  um  correcto  trato  para  com  os  demais   funcionários  da 

autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------f) Revela uma permanente disponibilidade, muitas vezes conseguida com prejuízo da 

sua própria vida pessoal e da família o que, aliado ao interesse pelo serviço, recentemente 

manifestado aquando do carregamento de dados informáticos na adaptação ao novo programa e 

POCAL, leva-me a considerar de elevado mérito, os serviços que vem prestando a esta 

Autarquia;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Face ao referido, proponho à Exma. Câmara Municipal:-------------------------------------- 

----------a) Que nos termos do disposto na alínea a)  do nº 1 do artº 30º do Decreto-Lei nº 

184/89, de 02 de Junho, atribuir a menção de mérito excepcional ao fiscal de leituras e 

cobranças, JOAQUIM BEBIANA DOS SANTOS, integrando-o no 4º escalão da carreira em 

que se encontra inserido, ficando posicionado no índice 255;------------------------------------------ 

----------b) Que caso a presente proposta mereça a concordância da Exma. Câmara Municipal, 

seja presente à próxima reunião da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº5 do 

artº 30º, para apreciação e eventual ratificação;---------------------------------------------------------- 

------------------Paços do Concelho de Odemira, 09 de Dezembro de 2002--------------------------- 

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

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

-----------------------------------(António Manuel Camilo Coelho)”-------------------------------------- 

----------Efectuada a votação por escrutínio secreto, apurou-se haver sete votos a favor pelo que, 

a proposta é aprovada, por unanimidade, devendo ser remetida à Assembleia Municipal, para 

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

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

escrutínio secreto, tendo-se obtido o seguinte resultado:------------------------------------------------

----------VOTANTES: trinta e dois;------------------------------------------------------------------------
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----------VOTOS A FAVOR: vinte e dois votos;---------------------------------------------------------

----------VOTOS CONTRA: seis votos;------------------------------------------------------------------- 

----------VOTOS (ABSTENÇÃO): quatro votos.---------------------------------------------------------

----------Esta proposta foi aprovada por maioria.--------------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL –  

JOAQUIM MANUEL MARTINHO ALBINO: 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:--------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------“PROPOSTA------------------------------------------------- 

----------ASSUNTO: ATRIBUIÇÃO DE MENÇÃO DE MÉRITO EXCEPCIONAL-------------- 

----------Considerando que,---------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Desde  Abril   de  1998,  que  o  motorista  de  transportes  colectivos  do Quadro  de 

Pessoal desta Autarquia, JOAQUIM MANUEL MARTINHO ALBINO, integrado  no 3º 

escalão,  índice 192, da carreira de motorista de transporte colectivos, vem desempenhando as 

funções de motorista do meu Gabinete;-------------------------------------------------------------------- 

----------b) No decurso dos anos em que vem prestando serviço como motorista da viatura que 

me está adstrita enquanto Presidente da Câmara, tem evidenciado qualidades inexcedíveis  que 

se impõe salientar;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------c) As longas viagens que tenho efectuado por quase todo o País não teriam sido 

possíveis  sem a segurança, a perícia e a estabilidade que apenas um bom condutor pode 

proporcionar;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------d) O funcionário trata  com inexcedível cuidado a viatura que conduz zelando para que 

ela esteja sempre em correctas condições, quer mecânicas, quer de limpeza;------------------------ 

----------e) No plano de relacionamento pessoal tem demonstrado inexcedível amizade e 

lealdade e um excelente trato para com os demais funcionários da autarquia;----------------------- 
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----------f) Revela uma permanente disponibilidade, muitas vezes conseguida com prejuízo da 

sua própria vida pessoal e da família o que, aliado à discrição, à correcção e ao espírito de 

sacrifício e a sua permanente vontade de  aprender e melhorar, leva-me a considerar de elevado 

mérito, os serviços que vem prestando a esta Autarquia;------------------------------------------------ 

----------Face ao referido, proponho à Exma. Câmara Municipal:-------------------------------------- 

----------a) Que nos termos do disposto na alínea a)  do nº 1 do artº 30º do Decreto-Lei nº 

184/89, de 02 de Junho, atribuir a menção de mérito excepcional ao motorista de transportes 

colectivos, JOAQUIM MANUEL MARTINHO ALBINO, integrando-o no 5º escalão da 

carreira em que se encontra inserido, ficando posicionado no índice 225;---------------------------- 

----------b) Que caso a presente proposta mereça a concordância da Exma. Câmara Municipal, 

seja presente à próxima reunião da Assembleia Municipal, nos termos do disposto no nº5 do 

artº 30º, para apreciação e eventual ratificação;---------------------------------------------------------- 

------------------Paços do Concelho de Odemira, 09 de Dezembro de 2002--------------------------- 

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

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

--------------------------------(António Manuel Camilo Coelho)”----------------------------------------- 

----------Efectuada a votação por escrutínio secreto, apurou-se haver sete votos a favor pelo que, 

a proposta é aprovada, por unanimidade, devendo ser remetida à Assembleia Municipal, para 

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

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

escrutínio secreto, tendo-se obtido o seguinte resultado:------------------------------------------------

----------VOTANTES: trinta e três;-------------------------------------------------------------------------

----------VOTOS A FAVOR: vinte e dois votos;---------------------------------------------------------

----------VOTOS CONTRA: quatro votos;---------------------------------------------------------------- 

----------VOTOS (ABSTENÇÃO): sete votos.------------------------------------------------------------
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----------Esta proposta foi aprovada por maioria.--------------------------------------------------------- 

----------Ponto nove: PROPOSTA SOBRE “SESSÕES DESCENTRALIZADAS E VISITAS 

DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA AO CONCELHO”: Foi presente a Acta que 

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

-----------------------------------------------------“ACTA-------------------------------------------- --------

----------Aos três dias do mês de Outubro de dois mil e dois, reuniu, na sede da Junta de 

Freguesia de Colos, pelas onze horas e trinta minutos, a Comissão eleita em Assembleia 

Municipal, constituída pelos presidentes das seguintes Freguesias: (BICOS, COLOS, S. LUÍS e 

S. TEOTÓNIO). Para tratar dos seguintes pontos:-------------------------------------------------------

----------Assembleias Municipais descentralizadas;------------------------------------------------------

----------Visitas da Assembleia Municipal ao Concelho.------------------------------------------------

----------Em relação às Assembleias Municipais descentralizadas, a Comissão analisou e 

discutiu alternativas, tendo por consenso propor que sejam efectuadas quatro Assembleias 

descentralizadas nas seguintes freguesias: (1ª Vale de Santiago, 2ª Santa Clara-a-Velha, 3ª S. 

Luís, 4ª Boavista dos Pinheiros).--------------------------------------------------------------------------

----------Ficou também decidido propor à Assembleia Municipal que excepcionalmente, as 

respectivas Assembleias descentralizadas, se pudessem realizar de dia a partir das 10 horas, 

ficando a respectiva Junta visitada de oferecer o almoço.-----------------------------------------------

----------Em relação às visitas ao Concelho, verificado e analisado o mapa do Concelho, a 

Comissão decidiu por consenso criar três circuitos:------------------------------------------------------

----------1º (Freg. SALVADOR, RELIQUIAS, S. LUÍS, VILA NOVA D E MILFONTES 

(ALMOÇO ), LONGUEIRA – ALMOGRAVE, ODEMIRA (SALVADOR). -------------------

----------2º (Freg. S. MARIA, S. TEOTÓNIO, ZAMBUJEIRA, S. TEOTÓNIO 

(ALMOÇO), PEREIRAS, SABÓIA, BOAVISTA). --------------------------------------------------

----------3º (Freg. SANTA CLARA, LUZIANES, S. MARTINHO, COLOS  (ALMOÇO), 
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VALE DE SANTIAGO, BICOS). ------------------------------------------------------------------------

----------A Comissão terminou os trabalhos pelas 13 horas e 30 minutos, da qual elaborou esta 

acta que depois de lida em vós alta, vai ser assinada por todos os presentes e enviada ao Exmº 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal”.-----------------------------------------------------------

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

relação às visitas informou que tinham tentado promover percursos mais curtos, para uma 

melhor visita às Freguesias.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que agradeceu o trabalho desenvolvido 

pela Comissão.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que informou que o critério de escolha das freguesias para a realização das sessões 

descentralizadas, tinha sido baseado no facto de não ter havido qualquer sessão nesse local.-----

----------Interveio o senhor Manuel Cruz que propôs a realização de uma visita por semestre e 

relativamente à sessão descentralizada, sugeriu que fosse já a próxima. Esta proposta foi 

aprovada por consenso.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

devidamente aprovada por unanimidade, com vinte e um votos a favor dos membros eleitos 

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

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

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

-----------------III – PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERT O AO PÚBLICO:---------------  

----------Foi entregue pelos habitantes e utentes dos caminhos que ligam a Zambujeira do Mar, 

a Vale Figueira, Alcaria de Baixo e a Praia do Carvalhal, um abaixo assinado que seguidamente 

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

----------“ABAIXO ASSINADO------------------------- ---------------------------------------------------
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----------Os moradores e utentes dos caminhos que ligam a Zambujeira do Mar, Vale Figueira, 

Alcaria de Baixo e a Praia de Carvalhal, comunicam o seguinte:--------------------------------------

----------1. Estamos muito indignados com o deplorável estado dos caminhos.----------------------

----------2. Estamos muito insatisfeitos com as obras feitas até agora (Janeiro 2003).--------------

----------3. Consideramos as obras feitas até agora um desperdício do dinheiro dos 

contribuintes.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------4. Fazemos um apelo aos senhores Presidentes da Junta e da Câmara para realizar, 

ainda este Inverno ou Primavera, obras com qualidade e tecnicamente correctas!”-----------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que saudou os elementos presentes da 

Freguesia de Zambujeira do Mar, pela apresentação do abaixo assinado e solicitou ao senhor 

Presidente da Assembleia que posteriormente lhe fosse remetido o citado documento.------------

-----Considerou ainda que o mau estado dos caminhos também se devia ao mau estado do 

tempo, apesar das sucessivas reparações efectuadas por parte das Juntas de Freguesia.------------

----------Interveio o senhor Alberto Santos, membro substituto do senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Zambujeira do Mar, que referiu que embora o texto do abaixo assinado pudesse 

parecer uma crítica implícita à Junta de Freguesia, não o era porque em conversa com os 

moradores e utentes do citado caminho, era considerado “um desperdício de dinheiro as 

sucessivas reparações”, sendo a solução técnica a pavimentação do caminho em causa.-----------

-----Por último, informou que a posição da Junta de Freguesia de Zambujeira do Mar também 

era no sentido da pavimentação do caminho.-------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a Autarquia e a Associação 

de Beneficiários do Mira tinham feito uma candidatura para pavimentação desse caminho, a 

qual tinha sido chumbada por causa do parecer do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José David Geraldes que questionou sobre a possível revisão ao 
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PROTALI. Perguntou também em que situação se encontrava o Plano de Pormenor de 

Algoceira. Por último, congratulou-se com a decisão da Assembleia Municipal em retomar a 

proposta das sessões descentralizadas e as visitas ao concelho de Odemira, uma vez que tinha 

sido uma prática de anteriores mandatos, com bons resultados.----------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que após uma “luta difícil”, foi 

decidido em Conselho de Ministros promover a revisão do PROTALI e do Plano de 

Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Considerou ainda 

que a revisão ao PROTALI não poderia ser uma cópia do mesmo plano, que apenas proibia e 

não promovia nada em termos estratégicos para o Litoral Alentejano. Disse também que o 

concelho de Odemira tinha pouco investimento turístico e todos os investidores que surgiam, 

não conseguiam dar seguimento às suas pretensões, principalmente por causa dos planos 

anteriormente mencionados. Considerou ainda que na maioria dos casos, os projectos propostos 

não eram incompatíveis com o estatuto de exigência do Concelho e do Litoral Alentejano.-------

-----Por último, informou que aguardavam o agendamento de reuniões técnicas acerca da 

revisão do PROTALI:----------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Plano de Pormenor de Algoceira informou que aguardavam apenas a publicação 

em Diário da República do acordo de expropriação para posteriormente ser feita a escritura.-----

----------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 cinco A barra dois mil e 

dois, de onze de Janeiro, que veio introduzir alterações à 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 

vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos membros 
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eleitos pela Coligação Democrática Unitária e um voto a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

a sessão pelas vinte três 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 Secretário.---------------------------------- 

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

 

 

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

 

 


