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

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

DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO:------------------------------------------------------ 

----------Aos vinte e sete dias do mês de Fevereiro de mil novecentos e noventa e oito, realizou-

se, na sala de sessões da Câmara Municipal de Odemira, 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 da alínea a) do artigo quadragésimo 

primeiro, do Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, 

conjugado com o disposto na alínea b) do número um do artigo décimo quarto do respectivo 

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

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

----------Ponto um: Discussão e votação da acta da reunião da sessão ordinária de cinco de 

Janeiro do ano de mil novecentos e noventa e oito.------------------------------------------------------ 

----------Ponto dois: Leitura de expediente;----------------------------------------------------------------

----------Ponto três: Cumprimento do disposto nas alíneas c) e d) do nº 1 do artº. 39º. da Lei 

18/91 de 12/06;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Ponto quatro: Apreciação de assuntos de interesse para o concelho.------------------------ 

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

----------Ponto um: Regimento dos membros da Assembleia Municipal do Concelho de 

Odemira: apreciação e deliberação;------------------------------------------------------------------------

----------Ponto dois: Eleição de um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia para a 

Assembleia Distrital de Beja;-------------------------------------------------------------------------------

----------Ponto três: Eleição de um representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia para a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses;------------------------------------------------------- 
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----------Ponto quatro: Eleição de um representante da Assembleia Municipal de Odemira para 

o Conselho Geral do Hospital do Conde de Bracial;-----------------------------------------------------

----------Ponto cinco: Cedência de Terreno Camarário para a construção de sede da Sociedade 

Columbófila Asas do Litoral Alentejano: apreciação e deliberação;---------------------------------- 

----------Ponto seis: Posição da Assembleia Municipal de Odemira relativamente à Moção da 

Assembleia Municipal de Aljezur sobre o Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines/ 

Burgau;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto sete: Limite a estabelecer pela Assembleia Municipal para realização de obras 

por administração directa: apreciação e deliberação;---------------------------------------------------- 

----------Ponto oito: Autorização genérica para dispensa de contrato escrito: apreciação e 

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

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

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

----------Pelas dez 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 e dois membros, a saber os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, 

Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António Augusto Fernandes 

Alves Paulino, António Eduardo Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina 

da Luz Martiniano Ramos, Dominic Robin Cross, Filipe José Guerreiro Palma, Horácio de 

Oliveira Gonçalves, Humberto Inácio da Encarnação, João Maria Salvador, Joaquim Maria da 

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

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

Manuel Guerreiro, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel Amaro Freire 

Marreiros Figueira, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José Silva Correia, Maria Emídia José 
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Gomes da Silva, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, 

Pedro Manuel da Conceição Souto, Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente, Rogério Manuel 

Begarrão Teixeira e Sérgio Brigido Martins e, ausentes os senhores Dulce Loução de Matos 

Raposo, Fernando Silvestre da Encarnação, José Manuel Guerreiro Ferreira Silva e Rui Boura 

Xavier.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que até à sessão ordinária realizada no dia cinco de Janeiro do 

corrente ano, não se tinha registado qualquer falta.------------------------------------------------------  

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

----------Ponto um: DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO 

ORDINÁRIA  DE CINCO DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO: 

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 a senhora Maria Emídia Silva que propôs que, na terceira página, na primeira 

linha, onde se lê: “Jorge Martins Parreira (Partido Socialista) – um voto”, devia ler-se: “Jorge 

Martins Parreira (Partido Social Democrata) – um voto”. Esta proposta de alteração foi 

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

----------Por fim, foi o texto definitivo da acta submetido à votação, tendo sido aprovado por 

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

Socialista, sete 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 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 
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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.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Intervieram os senhores Pedro Souto e Sérgio Brigido que solicitaram fotocópia do 

documento número um do mapa da correspondência recebida, enviado pelo Hospital José 

Joaquim Fernandes de Beja, para conhecimento.--------------------------------------------------------- 

----------Não se registando mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por 

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

----------Ponto três: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NAS ALÍNEAS C) E D) DO Nº 1 DO 

ARTIGO 39º DA LEI 18/91 DE 12/06: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da Ordem 

de Trabalhos, o senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao senhor Presidente da 

Câmara que lamentou o atraso na entrega do relatório das actividades desenvolvidas desde a 

última sessão ordinária, a todos os membros da Assembleia Municipal.-----------------------------

----------Interveio o senhor Pedro Souto que, relativamente às obras de reparação da estrada 

entre São Luís e Vila Nova de Milfontes, informou que havia algum tempo que as obras 

estavam a decorrer e receava que as “tiras” de alcatrão que estavam a ser colocadas nas bermas, 

não aguentassem as próximas chuvadas e a frequente passagem de camiões de grande porte.----

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que solicitou esclarecimentos sobre a 

tomada de posse administrativa da obra do “Edifício dos Paços do Concelho de Odemira”. 

Informou ainda que havia um lapso na quinta página, na quarta linha dado que, se lia: “...cujo 

valor ascende a 178.550 contos ...”, no entanto o extenso lia-se “...cento e oito mil quinhentos e 

cinquenta mil escudos...”.------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a obra da Estrada Nacional 

número quinhentos e trinta e dois, entre São Luís e Milfontes esteve parado devida às más 

condições climatéricas e que também partilhava da preocupação do senhor Pedro Souto. 
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Referiu  que a solução seria colocar um tapete em toda a estrada e na descida do Vale do Mira 

deveriam ser colocadas umas guardas nas bermas. No momento, estavam a avaliar em termos 

de financiamento o que se poderia fazer.------------------------------------------------------------------ 

-----Quanto à primeira alteração ao Orçamento, informou que se tratava de cento e setenta e 

oito milhões e quinhentos e cinquenta mil escudos e era para fazer face a alguns prejuízos 

provocados pela intempérie de Novembro do ano passado.---------------------------------------------

-----Em relação às intempéries informou que tinham feito uma caracterização de todos os 

caminhos afectados e os prejuízos ascendiam a um milhão e meio de contos. Referiu ainda que, 

a rede viária que dava acesso às escolas seria objecto de candidatura, através da Comissão de 

Coordenação da Região do Alentejo, a linhas de crédito sem juros e com algum financiamento 

a fundo perdido. Referiu também que a Câmara Municipal iria fornecer às Juntas de Freguesia 

todo o material para reparação de caminhos. Das pequenas reparações (até aos quinhentos mil 

escudos), informou que já tinham sido feitas mais de sessenta, as quais totalizavam cerca de 

dezoito mil contos. Em relação às indemnizações informou que, numa reunião com o senhor 

Director Regional da Industria, tinha sido proposto que o seguro deveria ser acumulado com a 

comparticipação nos casos em que o valor global não excedesse o valor do prejuízo declarado.-

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que as Câmaras Municipais não iriam ter 

verbas a fundo perdido para fazer face aos prejuízos provocados pela intempérie. Iriam ter uma 

linha de crédito altamente beneficiada para reparações imediatas, pelo que a Câmara Municipal 

teria de recorrer ao crédito bancário.-----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que havia um fundo de 

emergência para as situações de graves prejuízos familiares e patrimoniais. No entanto, a 

Câmara Municipal teria de recorrer às linhas de crédito para fazer face aos outros prejuízos que 

não entram pelo fundo de emergência.---------------------------------------------------------------------

-----Quanto à posse administrativa da obra do “Edifício dos Paços do Concelho de Odemira”, 



-6- 
27-02-98 

 

informou que ela vinha na sequência de uma deliberação tomada em Dezembro do ano 

transato. Referiu também que desde há uma ano e meio a empresa ATSA - Aproveitamento e 

Transformação do Subsolo Alentejano, limitada, vinha atrasando as obras que tinha no 

concelho. A Câmara Municipal tomou posse da referida obra, assumido a sua gestão, tendo 

sido requerido ao senhor Governador Civil do Distrito de Beja que lhe fosse conferida essa 

posse administrativa. Por último referiu que a Câmara Municipal iria também tomar posse 

administrativa da obra de “remodelação do sistema de abastecimento de água a Odemira”.------ 

-----Disse ainda que, enquanto houver dinheiro através das garantias bancárias, irão concluindo 

as obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Teotónio, que revelou que a sua Junta de Freguesia tem vindo a receber facturas da ATSA – 

aproveitamento e transformação do subsolo Alentejano, limitada, referente a fornecimento de 

material, o qual não era entregue na totalidade.----------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José David Geraldo que, em relação à distribuição das funções ao 

senhor Presidente da Câmara e respectivos Vereadores, questionou sobre quem era responsável 

pelas habitações clandestinas.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que era ele o responsável por esse 

sector.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Não se registando mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por 

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

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

CONCELHO: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da ordem de trabalhos, interveio o 

senhor Sérgio Martins que referiu que tinha conhecimento de que estaria em curso um acordo 

entre a Santa Casa da Misericórdia, a Segurança Social e eventualmente a Câmara Municipal 

de Odemira, no sentido de serem aproveitadas as instalações do antigo hospital de Odemira, 
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para um hospital de retaguarda. Face ao exposto, solicitou ao senhor Presidente da Câmara que 

o informasse sobre em que ponto da situação se encontrava este assunto. Referiu também que a 

Estrada Nacional número trezentos e noventa, no troço entre Cercal e Vila nova de Milfontes se 

encontrava bastante degradada e sendo um acesso principal do interior do concelho à zona 

balnear, seria num péssimo “cartão de visita” para o Litoral Alentejano. Ainda em relação a 

esta estrada referiu que ela havia sido desclassificada.--------------------------------------------------

-----Por último, questionou ao senhor Presidente da Câmara, para quando estava previsto a 

pavimentação das ruas em Vila Nova de Milfontes, danificadas por causa das obras de 

saneamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que, em relação ao antigo hospital, disse que, 

numa reunião entre a Segurança Social, a Santa Casa da Misericórdia, a Administração 

Regional de Saúde e a Câmara Municipal tinha sido levantada a hipótese de reabrir o edifício, 

como hospital de retaguarda. Nessa reunião tinha sido informado que a Câmara Municipal tinha 

ficado de elaborar um levantamento topográfico, o qual se encontrava quase concluído.---------- 

-----Em relação à Estrada Nacional número trezentos e noventa, referiu que desconhecia se no 

Plano Rodoviário dois mil, essa estrada já vinha classificada.------------------------------------------

-----Por último, informou que a pavimentação das ruas de Vila Nova de Milfontes, iria iniciar-

se brevemente, tendo havido a exigência da Câmara Municipal em que tudo estivesse 

terminado antes do Verão.-----------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que informou que a estrada do Malavado, estava 

danificada devido às intempéries de Novembro do ano transato, nomeadamente existiam 

pontões partidos e numa zona havia um rebaixamento na estrada com cerca de vinte 

centímetros.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que essa depressão já tinha sido 

corrigida. Em relação aos pontões, informou que ainda não tinham feito obras, devido às 
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condições atmosféricas que se vinham sentido. Ainda sobre este assunto, revelou que 

pretendiam fazer “muros de testa” nos pontões para uma melhor segurança.------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que questionou ao senhor Presidente da Câmara em 

que situação se encontrava o Plano Director Municipal, o Protali e o Emissário Submarino de 

Vila Nova de Milfontes. Em relação a este último, disse que tinha sido solicitado a um 

laboratório, a elaboração de um relatório sobre o Emissário Submarino, pelo que gostaria de 

saber se esse relatório já tinha sido entregue à Câmara Municipal.------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou, em relação ao Plano Director 

Municipal, que já tinham promovido duas reuniões, onde constataram que em relação ao 

PROTALI, poucas pessoas conheciam a aplicação prática da Lei. Informou que o Plano 

Director Municipal ainda não estava aprovado. Revelou ainda que a Câmara Municipal 

defendia que a aplicação do índice deveria ser feito à zona e não ao lote de terreno. Informou 

também que estavam fazendo o possível para desbloquear esta situação.----------------------------

-----Em relação ao PROTALI, informou que tinha solicitado a marcação de uma reunião à 

Comissão de Acompanhamento, a fim de se resolver definitivamente a questão da divisão dos 

terrenos. Informou também que foi solicitado à Comissão de Coordenação da Região do 

Alentejo que em qualquer processo fosse feito um despacho interpretativo da Lei.-----------------

-----Quanto ao Emissário Submarino de Vila Nova de Milfontes informou que numa reunião 

com o senhor Secretário de Estado do Ambiente, tinha sido informado que estava produzido o 

relatório preliminar pelo LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, estando no 

momento a ser elaborado o relatório com profundidade, das causas que levaram à destruição do 

Emissário Submarino.----------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Maria Emídia Silva que, apresentou a Recomendação que 

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

---------------------------------------------RECOMENDAÇÃO ------------------------------------------- 
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----------“Há muita gente que fala dos problemas dos deficientes. Falam das barreiras 

arquitectónicas, com que muitas vezes os próprios se deparam. Falam dos transportes, que a 

maior parte das vezes os não conseguem transportar.----------------------------------------------------

----------Falam dos estacionamentos, que quase sempre são poucos.----------------------------------

----------É mesmo sobre este último ponto que peço que reflictam um pouco. No nosso 

concelho, mais concretamente em Odemira, são alguns os deficientes que conheço, que 

necessitam de um lugar para estacionar o seu carro. Existe simplesmente um estacionamento 

para deficientes, frente ao Jardim dos Patos (na Praça Sousa Prado).--------------------------------- 

----------É de lamentar, não que seja só um a usufruir do lugar, mas sim que não sejam criados 

mais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Porque não, um frente ao Posto da G.N.R.?----------------------------------------------------- 

----------Porque não, outro entre as Finanças e os Correios?-------------------------------------------- 

----------Talvez não resolvesse os problemas de estacionamento de quem muitas vezes tem 

enorme dificuldade em se deslocar, mas iria de certeza ajudar um pouco.--------------------------- 

----------Com esta Recomendação lanço um alerta ao Vereador do transito para que esta 

sugestão seja aceite e concretizada.------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Odemira, 27/02/98------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------Maria Emídia José Gomes da Silva”------------------------------ 

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

que perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava o Pontão do 

Pomar. Informou também que a Estrada de Corte Brique, tinha umas fendas laterais, 

provocadas pela intempérie de Novembro do ano transacto, pelo que precisava de ser reparada 

com urgência.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que ainda haviam pessoas desalojadas por causa da intempérie 

anteriormente referida, pelo que seria urgente se tentar realojar essas pessoas o mais 
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rapidamente possível, nomeadamente através da construção do Bairro Social.----------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia, que em relação à intervenção do senhor 

José da Silva, a qual considerou de extrema importância para o concelho, referiu que o 

processo do Plano de Director Municipal iniciou-se há cerca de catorze anos, sendo o primeiro 

projecto elaborado há dez anos. Face ao exposto fez votos para que se começasse a falar em 

meses e não em anos.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

de Santiago, que informou que a estrada que dava acesso à sua freguesia, no ramal do Monte 

Negro, a parte que pertencia à sua freguesia estava em boas condições, porém a que pertencia 

às freguesias de Santa Luzia e Panoias estava degradada. Face ao exposto questionou a quem se 

deveria dirigir para tentar resolver essa questão.---------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que deveria falar com o senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Ourique, para tentar resolver o problema do ramal do 

Monte Negro.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Alberto Pedras que questionou ao senhor Presidente da Câmara em 

que situação se encontrava o Parque de Campismo de Santa Clara-a-Velha e relembrou que se 

tratava de uma obra de extrema necessidade para desenvolver as freguesias do interior do 

concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou a construção do 

Parque de Campismo de Santa Clara-a-Velha, uma mais valia para as freguesias do interior do 

concelho, pelo que seria importante que essa obra avançasse.------------------------------------------ 

-----Disse que tinham sido solicitadas alterações ao projecto de infra-estruturas e desconhecia 

se já tinham sido feitas. Referiu que desde o início discordou com a forma como tinha sido 

conduzido o processo. A obra do Parque de Campismo deveria ter sido faseada, porque nenhum 

investidor iria “agarrar” esta obra, de tão elevado custo, numa zona sem turismo firmado.--------
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-----Considerou que era importante primeiro saber como tratar os esgotos, dado que a Barragem 

de Santa Clara-a-Velha era a “mãe d’água” do concelho de Odemira. Depois deveria ser 

elaborado um projecto na ordem dos cem mil contos, que permitisse a lotação de quinhentas 

pessoas. Considerou ainda que nestes moldes, os investidores, privados ou de parceria com a 

Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia já estariam mais interessados em investir no Parque 

de Campismo de Santa Clara-a-Velha.---------------------------------------------------------------------

--------Em relação ao Pontão do Pomar referiu que se a Câmara Municipal não tivesse posto lá 

as manilhas, actualmente ainda não se passava de Odemira para Luzianes-Gare. Disse ainda 

que a tropa e a Junta Autónoma de Estradas tinham ficado de fazer a ponte porém não fizeram 

nada.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Por último, informou que iria verificar se a obra de infra-estruturas de Luzianes-Gare 

contemplava o Bairro Municipal. Se existisse condições para a construção do bairro social, da 

parte da Câmara Municipal não haveria nenhum impedimento.----------------------------------------

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

que questionou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava a Escola Básica 

dois mais três de Colos, a qual foi orçamentada em PIDDAC, no presente ano.---------------------

-----Referiu ainda que, numa visita que o senhor Vereador José Alberto fez a Colos, 

constataram que algumas fossas estavam paradas e entupidas, estando a escorrer para o 

barranco. Disse ainda que tinha sido informado que estava prevista uma Estação de Tratamento 

de Águas Residuais para Colos, pelo que gostaria de saber para quando se previa o início dessa 

obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que as escola EB dois mais três de 

Sabóia e Colos estavam “entravadas”. Referiu que em relação a Colos havia um processo 

negocial com um terreno para instalação da escola, o qual foi rejeitado pela Comissão de 

Acompanhamento do Plano Director Municipal e pela Junta Autónoma de Estradas, em virtude 
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de se encontrar no lado contrário à povoação e as crianças terem de atravessar a estrada. 

Informou também que já tinham em vista um outro terreno, perto do campo de futebol e da 

zona de expansão do bairro, que apenas teria de ser incluído no Perímetro Urbano de Colos.----

------Referiu ainda que desconhecia a situação das fossas em Colos e informou que estava 

prevista a Estação de Tratamento de Águas Residuais para essa localidade.-------------------------

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

que perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava a passagem de 

nível superior de Pereiras-Gare e o Caminho Municipal número mil cento e noventa e um.------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que solicitou ao senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Pereiras-Gare para lhe informar em que entidade é que o processo tinha ficado 

parado, para tentar saber o que se passava. Em relação ao caminho municipal número mil cento 

e noventa e um, disse que a obra era para continuar.-----------------------------------------------------

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

Teotónio, que elogiou o sacrifício que o senhor Presidente da Câmara tinha demonstrado, 

nestes poucos dias de mandato e considerou que os senhores Presidentes das Juntas de 

Freguesia deveriam ser moderados nos pedidos à Câmara Municipal, para não sobrecarregar a 

autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José David Geraldo que perguntou ao senhor Presidente da Câmara 

em que situação se encontrava o Plano de Pormenor de Algoceira. Referiu ainda que 

concordava inteiramente com a recomendação apresentada pela senhora Maria Emídia Silva. 

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

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

----------“Proponho: Primeiro: que pelo menos duas vezes por ano a Assembleia Municipal de 

Odemira funcionasse em sessão, fora da sede do concelho.--------------------------------------------

----------Segundo: que uma vez por ano fosse feita uma visita organizada ao concelho.------------
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---------------------------------------------Odemira, 27/02/98-----------------------------------------------

-------------------------------------------José David Geraldo”-----------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que iria enviar ao senhor 

Secretário de Estado, um protesto sobre a forma como o processo do Plano de Pormenor de 

Algoceira estava a ser conduzido, uma vez que não permitiam destacar a zona de Algoceira.----

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referiu que os projectos das escolas deveriam 

prever a climatização, dado que no inverno esses edifícios eram muito frios e no verão muito 

quentes. Considerou também, em relação às escolas que iriam ser construídas em Sabóia e 

Colos, que os projectos deveriam ter em conta as características da região, para não se tornarem 

em “blocos de cimento”, e bem assim que deveriam prever a construção de pavilhões 

desportivos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, referiu que este ano seria muito importante turisticamente, por causa da EXPO, 

pelo que questionou ao senhor Presidente da Câmara se a autarquia iria fazer-se representar em 

alguma iniciativa.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que em relação à climatização e arquitectura 

dos edifícios escolares, informou que iriam chamar a atenção da Direcção Geral de Educação 

para tais situações.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que haviam acções programas no âmbito do plano conjunto de promoção 

turística com a EXPO, designadamente através das Regiões de Turismo Planície Dourada, de 

Évora e de São Mamede.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Augusto Paulino, Presidente da Junta de Freguesia de Santa 

Clara-a-Velha, que perguntou ao senhor Presidente da Câmara em que situação se encontrava a 

estrada entre Cortes Pereiras e Santa Clara-a-Velha, uma vez que tinha tido conhecimento que a 

obra havia sido adjudicada, e bem assim para quando previa os arruamentos do Bairro Social.--

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a estrada de Santa Clara-a-
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Velha a Cortes Pereiras já tinha sido adjudicada, pelo que as obras iniciavam brevemente. 

Quanto ao arruamento do Bairro Social de Santa Clara-a-Velha, referiu que seria executado 

assim que houvesse disponibilidade de pessoal e equipamento.----------------------------------------

----------Interveio novamente a senhora Maria Emídia Silva, que apresentou a proposta que 

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

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

----------“Ao ser eleita pelo Partido Socialista e como membro desta Assembleia Municipal, 

proponho que, durante as reuniões das mesmas, nos abstenhamos de fumar, pois além de 

prejudicar a saúde de quem fuma, incomoda quem se encontra ao nosso lado.----------------------

-------------------------------------------------Odemira, 27/02/98-------------------------------------------

---------------------------------------Maria Emídia José Gomes Silva”------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que propôs que fosse acrescentado no fim 

da proposta a seguinte frase: “É vedado ainda o uso dos telemóveis durante as sessões”.---------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que referiu que concordava com a proposta 

apresentada pela senhora Maria Emídia Gomes e informou que inclusivamente havia legislação 

sobre essa matéria, a qual proibia que se fumasse em edifícios públicos.-----------------------------

----------Não havendo mais intervenções, passou-se à votação das duas propostas apresentadas 

neste ponto da Ordem de Trabalhos, nomeadamente:---------------------------------------------------

-----a) Proposta apresentada pelo senhor José David Geraldo, foi submetida à votação tendo 

sido devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezoito votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Socialista, doze 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 dois membros da 

Assembleia;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----b) Proposta apresentada pela senhora Maria Emídia Silva, foi submetida à votação tendo 



-15- 
27-02-98 

 

sido aprovada por maioria, correspondendo a dezassete 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, um voto contra 

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

Coligação Democrática Unitária 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.------------------------------------------------------------------------- 

----------Atendendo ao avanço da hora, pelas doze horas e quarenta e cinco minutos, 

interrompeu-se a sessão para dar lugar ao período habitualmente reservado ao almoço.-----------

----------Pelas catorze horas e trinta minutos, depois de verificado o quorum, retomaram-se os 

trabalhos dando-se continuidade ao tratamento da Ordem de Trabalhos.----------------------------- 

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

----------Ponto um: REGIMENTO DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA: Procedeu-se à discussão do texto do regimento que ainda se 

encontrava em vigor, cujas fotocópias haviam sido distribuídas atempadamente, a todos os 

membros da Assembleia.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Seguiram-se as intervenções dos membros da Assembleia Municipal, nomeadamente:--

-----A senhora Maria Emídia Silva, apresentou a proposta que se transcreve na íntegra:----------- 

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

----------“Pela experiência de alguns membros desta Assembleia, adquirida em anos anteriores, 

vêem os eleitos pelo Partido Socialista propor que as votações nesta Assembleia Municipal 

sejam feitas por força partidária e não em bloco como foi sugerido na 1ª reunião seguida à 

tomada de posse, no passado dia 5 de Janeiro.------------------------------------------------------------

-----Pensamos que a população que nos elegeu tem o direito de saber o que cada um pensa e 
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que atitudes toma, perante os problemas que se lhes deparam.-----------------------------------------

-----Sendo assim proporíamos uma alteração ao Regimento nos termos da alínea f) do artigo 

nono, passando o artigo vigésimo segundo a ter a  seguinte redacção:--------------------------------

-----a) A votação far-se-á por grupos partidários eleitos, um de cada vez.----------------------------

-----b) Em toda a restante matéria observar-se-á o estatuído no Decreto-lei nº 100/84 de 29 de 

Março, designadamente o artigo 84º.-----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------Odemira, 27/02/98------------------------------------------------

-------------------------------------Os eleitos pelo Partido Socialista”-------------------------------------

----------O senhor José da Silva considerou que o Regimento dever-se-ia manter igual e quanto 

ao modo de votação referiu que se deveria manter nos mesmos moldes dos anos anteriores. Por 

último, disse que na anterior sessão tinham feito uma sugestão, quanto ao modo de votação e 

não uma proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia propôs que se retirasse o preâmbulo da proposta.---

----------O senhor Pedro Souto disse que concordava com o teor da proposta, no entanto não via 

utilidade em que ela vigorasse no Regimento. Por último, referiu que se devia manter o mesmo 

Regimento e o senhor Presidente da Assembleia começava a adoptar a metodologia até ao 

momento seguida.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Jorge Parreira considerou que havia imprecisão literária em alguns artigos do 

presente Regimento, nomeadamente quando referiam o artigo número trinta e três do Decreto-

Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, no artigo sétimo do 

Regimento, bem como referiam o artigo octogésimo quarto do documento legal anteriormente 

citado no artigo vigésimo segundo do presente Regimento.--------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Câmara considerou que não se deveria especificar os artigos, 

mas sim o Decreto-Lei, para ter uma cobertura geral.---------------------------------------------------

---------O senhor Filipe Palma propôs que a alínea b) do número um do artigo sétimo do 
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Regimento ficasse do seguinte modo: “Nos demais casos nos termos da legislação, 

designadamente o Decreto-Lei número cem barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março e 

demais legislação”. Propôs ainda que no titulo do vigésimo segundo artigo, fosse retirada a 

palavra “votações”, e bem assim que fosse acrescentado o artigo vigésimo terceiro com o título 

“Votação” e com o seguinte texto: “A votação far-se-á por grupos partidários eleitos um de 

cada vez”. Esta proposta foi aprovada por consenso.---------------------------------------------------- 

----------Por fim procedeu-se à votação do presente Regimento, tendo sido aprovado por 

unanimidade, quer na generalidade, quer na especialidade, correspondendo a dezoito votos a 

favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, doze 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 dois 

membros da Assembleia. Face ao exposto, o texto do Regimento dos membros da Assembleia 

Municipal, ficará do seguinte modo:----------------------------------------------------------------------- 

---------“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. 72º. do Decreto-Lei 

nº.100/84 de 29 de Março e demais legislação aplicável, mediante pedido devidamente 

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

----------2 – A substituição e convocação do membro substituto processa-se nos termos do artº. 

73º. do Decreto-Lei referido no número anterior.-------------------------------------------------------- 

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

todos os poderes do membro substituto.------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------Artº. 6º.-------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------(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) Após a eleição sejam colocados em situação que os torne inelegíveis;------------------ 

----------b) Nos demais casos, nos termos da legislação, designadamente do Decreto-Lei 

nº100/84, de 29 de Março e demais legislação.----------------------------------------------------------- 

-----------2 – A perda de mandato será declarada pela mesa, em face do conhecimento 

comprovado de qualquer das situações ou factos previstos no número anterior, sob parecer 

fundamentado.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3 – A decisão da mesa será notificada ao interessado e publicada por meio de afixação 

de Edital nos locais do costume.---------------------------------------------------------------------------- 

----------4 – O membro visado terá o direito de ser ouvido e de recorrer para a Assembleia nos 

dez dias subsequentes, mantendo-se em funções até deliberação definitiva desta, por escrutínio 

secreto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------5 – Qualquer outro membro tem igualmente o direito de recorrer, no mesmo prazo, 

mediante requerimento escrito e fundamentado.--------------------------------------------------------- 

----------6 – A Assembleia delibera sem prévio debate, tendo o membro interessado o direito de 

usar da palavra, por tempo não superior a 15 minutos.-------------------------------------------------- 

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

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

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

------------------------------------------(Deveres dos membros)-------------------------------------------- 
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----------Constituem deveres dos membros da Assembleia:--------------------------------------------- 

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

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

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

----------c) Participar nas votações;------------------------------------------------------------------------- 

----------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 dez 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;------------------------------ 
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----------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 

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. 

39º. do Decreto-Lei nº. 100/84, de 29 de Março.--------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------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.--------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------(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) Emitir parecer fundamentado sobre a perda de mandato nos termos do artº. 7º.;------- 

----------c) Instituir os processos de impugnação de elegibilidade e de perda de mandato;--------- 

----------d) Declarar, nos termos do artº. 7º., a perda de mandato em que incorrer qualquer 

membro da Assembleia;-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------e) 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;-------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------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. 41º. do Decreto-Lei nº. 100/84 de 29 de Março.------------- 

----------------------------------------------------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;- 
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----------2 – No respeitante à matéria do número anterior, além dos artigos seguintes, observar-

se-á o estatuído no Decreto-Lei número 100/84 de 29 de Março, designadamente o artº. 36º. e 

seguintes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 17º.--------------------------------------------------- 

-----------------------------------------(Convocações das reuniões)---------------------------------------- 

----------1 – Salvo marcação nas sessões anteriores, as sessões ordinárias e extraordinárias serão 

convocadas com a antecedência mínima de 8 dias de calendário;------------------------------------- 

----------2 – Nos casos previstos no artº. 37º. do Decreto-Lei nº. 100/84 de 29 de Março, as 

sessões extraordinárias serão convocadas com a antecedência mínima de 10 dias de calendário.- 

----------------------------------------------------Artº. 18º.--------------------------------------------------- 

----------(Sessões extraordinárias convocadas a requerimento de cidadãos recenseados)--------- 

----------O requerimento a que se refere o artº. 37º. do Decreto-Lei nº. 100/84 de 29 de Março, 

será acompanhado de certidões comprovativas da qualidade de cidadão recenseado na área do 

Município, passadas pela Junta de Freguesia, sob pena de indeferimento.--------------------------- 

----------------------------------------------------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.----- 
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----------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 

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 no Decreto-Lei nº. 100/84 de 29 de Março, 

nomeadamente o artº. 84º.----------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Artº. 23º.--------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------(Votação)---------------------------------------------------- 
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----------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 

mínima 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 

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.”--------------------------------------------------------- 

----------Ponto dois: ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DOS PRESIDENTES DAS 

JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSEMBLEIA DISTRITAL DE BEJA: Depois do 

senhor Presidente da Assembleia ter explicado a necessidade de se eleger um representante dos 

senhores Presidentes de Junta de Freguesia na Assembleia Distrital de Beja, procedeu-se à 

votação por escrutínio secreto, de acordo com a Lei, tendo-se verificado os seguintes 

resultados:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------EFECTIVO------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Votantes: trinta e dois;------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos: zero;--------------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: zero;-----------------------------------------------------------------------------------

----------António Eduardo Guerreiro Silva – Presidente da Junta de Freguesia de Colos – 
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dezanove votos;-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Joaquim Maurício Conceição Rosa – Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago – doze votos;----------------------------------------------------------------------------------------

----------Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes – um voto.--------------------------------------------------------------------------------------

----------SUBSTITUTO--------------------------------------------------------------------------------------

----------Votantes: trinta e dois;------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos: dois;--------------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: dois;-----------------------------------------------------------------------------------

----------Mário Neves Páscoa Conceição – Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras – dezassete votos;---------------------------------------------------------------------------

----------Aníbal Mendes Simão – Presidente da Junta de Freguesia de Pereiras-Gare – quatro 

votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Joaquim Maurício Conceição Rosa – Presidente da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago – quatro votos;-------------------------------------------------------------------------------------

----------José da Silva Valério – Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare – um voto;-

----------José Manuel Reis Guerreiro – Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio – um 

voto;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes – um voto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Conhecidos os resultados da votação, o senhor Presidente da Assembleia declarou que 

o representante efectivo dos Presidentes de Juntas de Freguesia, na Assembleia Distrital de 

Beja, será o senhor António Eduardo Guerreiro Silva, Presidente da Junta de Freguesia de 

Colos, enquanto que o substituto será o senhor  Mário Neves Páscoa Conceição, Presidente da 

Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras.-----------------------------------------------------
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----------Ponto três: ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DOS PRESIDENTES DAS 

JUNTAS DE FREGUESIA PARA A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNÍCIPIOS 

PORTUGUESES: Depois das explicações dadas pelo senhor Presidente da Assembleia sobre o 

contexto desta eleição, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos da Lei, tendo-

se obtido os seguintes resultados:--------------------------------------------------------------------------- 

----------EFECTIVO------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Votantes: trinta e um;-------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos: um;---------------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: zero;----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Humberto Inácio da Encarnação – Presidente da Junta de Freguesia de Salvador – 

dezoito votos;-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------José da Silva Valério – Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare – onze 

votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes – um voto.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------SUBSTITUTO--------------------------------------------------------------------------------------

----------Votantes: trinta e um;-------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos: um;---------------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: zero;----------------------------------------------------------------------------------- 

----------Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes – dezoito votos.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------José da Silva Valério – Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare – doze 

votos;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Conhecidos os resultados da votação, o senhor Presidente da Assembleia declarou que 

o representante efectivo dos Presidentes de Juntas de Freguesia, na Associação Nacional de 



-29- 
27-02-98 

 

Municípios Portugueses, será o senhor Humberto Inácio da Encarnação, Presidente da Junta de 

Freguesia de Salvador, enquanto que o substituto será o senhor Raúl Manuel Carrilo da Silva 

Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes.-------------------------------

----------Ponto quatro: ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA, NO CONSELHO GERAL DO HOSPITAL CONDE DO 

BRACIAL: Após as explicações feitas pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal sobre o 

contexto desta eleição, procedeu-se à votação, por escrutínio secreto, nos termos da Lei. Foi 

aceite por consenso que cada força política indicasse um representante para a votação, tendo-se 

obtido o seguinte resultado:---------------------------------------------------------------------------------

----------Votantes: trinta e dois;------------------------------------------------------------------------------

----------Votos brancos: um;---------------------------------------------------------------------------------

----------Votos nulos: zero;-----------------------------------------------------------------------------------

----------Maria Emídia José Gomes da Silva – Partido Socialista – dezoito votos;------------------

----------Sérgio Brigido Martins – Coligação Democrática Unitária – treze votos;------------------

----------Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente – Independente – zero votos.------------------------

----------Conhecidos os resultados da votação o senhor Presidente da Assembleia declarou que o 

representante da Assembleia Municipal de Odemira no Conselho Geral do Hospital Conde do 

Bracial, será a senhora Maria Emídia José Gomes da Silva.-------------------------------------------- 

----------Ponto cinco: CEDÊNCIA DE TERRENO CAMARÁRIO PARA A CONSTRUÇÃO 

DE SEDE DA SOCIEDADE COLUMBÓFILA ASAS DO LITORA ALENTEJANO: Ao dar-

se início ao tratamento deste ponto da Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da 

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

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

---------“PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TERRENO CAMARÁRIO- SOCIEDADE 

COLUMBÓFILA  ASAS  DO  LITORAL ALENTEJANO:- Foi presente uma carta datada de 
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97/12/16, endereçada a esta Câmara Municipal pela Sociedade Columbófila Asas do Litoral 

Alentejano, solicitando a cedência de um terreno camarário para construção da sua sede.---------

----------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder para os 

fins estatuários, em direito de superfície por 70 anos, um lote de terreno sito na Boavista dos 

Pinheiros, com a  condição de em caso de dissolução da Sociedade, o mesmo voltar à 

titularidade do Município de Odemira.--------------------------------------------------------------------

-----------Mais deliberou, por unanimidade, submeter o assunto à apreciação da Assembleia 

Municipal de Odemira”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Dominic Cross que referiu que concordava com a cedência de 

terrenos a sociedades desportivas e culturais. Considerou que deviam ser consultados os 

vizinhos, para evitar qualquer reclamação. Por último, questionou se o arrendamento era 

simbólico.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o arrendamento era 

simbólico e que a consulta aos vizinhos não era obrigatória, uma vez que se tratava da sede 

administrativa e não do pombal.----------------------------------------------------------------------------

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

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

eleitos pelo Partido Socialista, doze 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 dois membros da 

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

----------Ponto seis: POSIÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

RELATIVAMENTE À MOÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALJEZUR SOBRE O 

PLANO DE ORDENAMENTO DA ORLA COSTEIRA SINES/ BURGAU: Ao dar-se início 

ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente da Assembleia que explicou a razão 
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da inclusão deste assunto na Ordem de Trabalhos.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor José da Silva que considerou que a Assembleia Municipal deveria 

solidarizar-se com a Assembleia Municipal de Aljezur, porque se tratava de um problema que 

nos dizia também respeito, não directamente, mas que poderíamos sentir mais tarde.--------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia  que referiu que concordava 

genericamente com a intervenção do anterior membro. Considerou que a Câmara Municipal de 

Odemira deveria, nesta fase, tentar resolver com o Governo Central, os problemas que nos 

afectam.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a posição da actual 

Câmara Municipal vinha em continuidade com a anterior. Referiu que não estavam contra o 

Plano de Ordenamento da Orla Costeira, porém tinham algumas reservas e haviam questões 

que deveriam ser ponderadas e discutidas.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Filipe Palma que referiu que, o que se passava em Aljezur também 

poderia acontecer em Odemira. Considerou ainda que esta Assembleia Municipal se deveria 

solidarizar, pelo facto de um órgão autárquico não ter tido resposta atempada do Instituto de 

Conservação da Natureza.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu também que a criação de Planos de Ordenamento do Território deveriam ser 

entendidos no sentido de se utilizar bem o território, a riqueza e não proibir o investimento ou 

travar o desenvolvimento.------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou que a sua posição sobre o Plano de Ordenamento da Orla Costeira era ainda muito 

relativa, porque haviam muitos aspectos com os quais não concordava. Em relação à Moção 

sugeriu que este órgão se solidarizasse com a Assembleia Municipal de Aljezur.-------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que referiu que apoiava a posição da Assembleia 

Municipal de Aljezur e não concordava que uma instituição oficial não respeitasse outra 

legitimamente eleita.------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Interveio o senhor Pedro Souto que considerou que a única coisa que estava em causa 

era não haver diálogo e respeito inter-instituições centrais e autárquicas e seria nesse sentido 

que a Assembleia Municipal deveria tomar algumas precauções para não passarmos pela 

mesma situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

Teotónio, que referiu que concordava em parte com a Moção da Assembleia Municipal de 

Aljezur e considerou que se deveriam solidarizar com aquele órgão, pelo facto de não terem 

obtido nenhuma resposta às solicitações feitas junto do Instituto de Conservação da Natureza.--

----------Interveio novamente o senhor José da Silva que referiu que o que estava em causa era o 

desrespeito por um órgão e seria sobre essa questão que deviam tomar uma posição.--------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que referiu que quando havia problemas na 

comunicação, os “ruídos” eram atribuídos a alguém, pelo que neste caso a Câmara Municipal e 

a Assembleia Municipal deveria manter-se afastados. Face ao exposto disse que se iria abster.--

----------Não havendo mais intervenções, foi apresentada a Moção que seguidamente se 

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

-------------------------------------------------“MOÇÃO ----------------------------------------------------- 

----------A Assembleia Municipal de Odemira, reunida em sessão ordinária no dia vinte e sete 

de Fevereiro de mil novecentos e noventa e oito, solidariza-se com a Assembleia Municipal de 

Aljezur, na sua exigência de resposta, por parte do I.C.N. – Instituto de Conservação da 

Natureza, às posições tomadas como órgão democraticamente eleito, relativamente às propostas 

contidas no POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira Sines/ Burgau.----------------------- 

----------De facto, qualquer entidade pública ainda que em discordância de posições, deve 

pautar a sua conduta no diálogo institucional.------------------------------------------------------------ 

----------A presente moção, se aprovada, deverá ser comunicada à Assembleia Municipal de 

Aljezur e ao Instituto de Conservação da Natureza”.---------------------------------------------------- 



-33- 
27-02-98 

 

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

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

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

Unitária, uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista, uma abstenção dos 

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

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

----------Ponto sete: LIMITE A ESTABELECER PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA: 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:-------------------------------- 

----------“ LIMITE A ESTABELECER PELA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA:- Tendo em vista a 

execução de algumas obras no Concelho, apresentou o Senhor Presidente da Câmara uma 

proposta no sentido de ser solicitada autorização à Assembleia Municipal para que a Câmara 

realize obras por administração directa, e bem assim, que seja estabelecido o limite de 120.000 

contos (CENTO E VINTE MIL CONTOS), até ao qual é possível a realização de obras por 

administração directa, tendo em conta a ratificação pela Assembleia da República do artº.105º. 

do Decreto-Lei nº.55/95 de 29 de Março, introduzida pela Lei nº.22/95, de 18 de Julho.----------

----------Depois de devidamente apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, concordar e aprovar a proposta apresentada pelo Senhor  Presidente, devendo a 

mesma ser submetida à apreciação da Assembleia Municipal, a fim de ser autorizado o novo 

limite, nos termos do nº.4, do artº. 105º. do Decreto-Lei nº.55/95, de 29 de Março, com a 

redacção introduzida pela Lei nº.22/95, de 18 de Julho, conjugado com a alínea b), do nº.1, do 

artº.6º., do Decreto-Lei nº.390/82, de 17 de Setembro”.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que, questionou ao senhor Presidente da 
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Câmara sobre qual era o limite que existia anteriormente, desde quando é que esse limite existia 

e qual seria a justificação para o aumento.----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o anterior limite era de cem 

mil contos, aprovado no início do anterior mandato. O aumento destinava-se a abranger várias 

obras no concelho, nomeadamente os caminhos viários municipais e as infra-estruturas.---------- 

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

aprovada por unanimidade, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos pelo 

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

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

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

----------Ponto oito: AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE CONTRATO 

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

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

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

----------“AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE CONTRATO ESCRITO:- 

Pelo Senhor Presidente da Câmara foi presente uma proposta  com base no nº.3, do artigo 

105º., do Decreto-Lei nº.55/95, de 29 de Março, propondo que seja solicitado à Assembleia 

Municipal autorização genérica para dispensa  da celebração de contrato escrito quando o seu 

valor não exceda 20.000 contos (VINTE MIL CONTOS), tendo em conta a necessidade de 

acorrer a situações de emergência, mormente no respeitante a períodos de seca e de inundações 

e a fornecimentos e adjudicação de obras em que se verifique a necessidade de abreviar 

procedimentos.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar e aprovar a referida 

proposta, devendo aquela ser submetida à aprovação da Assembleia Municipal, a fim de ser 

considerada a autorização solicitada, de acordo com a competência que lhe é conferida pelo 
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nº.3, do artº.105º., do Decreto-Lei nº.55/95, de 29 de Março”.----------------------------------------- 

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

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

membros eleitos pelo Partido Socialista, dez 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 sete membros da 

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

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

----------Interveio o senhor Joaquim Montes que em relação ao Protali, referiu que o Governo 

estava a comprar terrenos e a distribuí-los pelos jovens agricultores como arrendamento num 

período de dez anos, enquanto que a outros proprietários eram-lhe retiradas as terras em virtude 

das propriedades não poderem ser desanexadas. Referiu ainda que haviam proprietários que 

queriam vender as suas propriedades, mas não podiam vendê-las às parcelas porque a Lei não 

permitia e nem todas as pessoas tinham posses financeiras para comprar o terreno na totalidade. 

Por último, solicitou que a Assembleia Municipal, junto da Assembleia da República ou a 

quem de direito, reivindicasse esta questão, uma vez que se estavam a beneficiar umas pessoas 

em detrimento de outras.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o grande receio da 

administração central era que a divisão das propriedades em pequenas parcelas, correspondesse 

a um igual número de habitações. Revelou ainda que já se tinham deslocado à Assembleia da 

República com este assunto e tinha havido uma abertura da parte dos deputados que estavam na 

Comissão Parlamentar do Poder Local, porque desconheciam a aplicação prática da Lei.---------

-----Por último, referiu que na Lei, os destaques e as divisões não eram permitidos, quando 

deveriam ser condicionados. Considerou ainda que, desde que fosse salvaguardado o 

ordenamento do território se deveria ter coragem para mudar o que estava mal.--------------------
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----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia deu por encerrado 

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

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

----------Nos termos do número quatro do artigo octogésimo quinto do Decreto-Lei número cem 

barra oitenta e quatro de vinte e nove de Março, 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 dezoito horas.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

pelo Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ---------------------------------------- 

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

 

 

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

 

 

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


