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

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

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

----------Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e um, 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 apenas pelo 

senhor Filipe José Guerreiro Palma (Primeiro Secretário), e convocada pelo primeiro ao abrigo 

do número um do artigo quadragésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra 

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

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

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

----------1. Discussão e aprovação das actas das reuniões das sessões extraordinária de 

05/12/2000, ordinária de 21/12/2000 e extraordinária de 11/01/2001;--------------------------------

----------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 169/99 de 18/09: 

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

----------2. Primeira Revisão das Opções do Plano e Orçamento da Receita e Despesa do ano 

2001: apreciação e deliberação;-----------------------------------------------------------------------------

----------3. Proposta de Regulamento sobre “Instalação, Exploração e Funcionamento dos 

Estabelecimentos de Hospedagem” – Rectificação: apreciação e deliberação;----------------------

----------4. Proposta de Aprovação do Projecto de Regulamento do Transporte Público de 

Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de Passageiros – Transporte em Táxi: apreciação e 

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



-2- 
28-02-2001 

 

----------5. Contigentes de Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 

Passageiros – Transportes em Táxi: para conhecimento;------------------------------------------------

----------6. Projecto de Regulamento Municipal de Medalhas Honoríficas: apreciação e 

aprovação definitiva;-----------------------------------------------------------------------------------------

----------7. Projecto de Regulamento Municipal para Concessão de Apoio a Estruturas Sociais 

Desfavorecidas ou Dependentes: apreciação e aprovação definitiva;----------------------------------

----------8. Relatório sobre “A Reclamação da Melhoria das Estradas Nacionais e da Construção 

do IC4”: apreciação e deliberação;-------------------------------------------------------------------------

----------9. Relatório sobre “Construção Ilegal na Freguesia de Vila Nova de Milfontes”: 

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

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

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

----------Pelas quinze horas e vinte minutos, o senhor Presidente da Assembleia declarou, nos 

termos da Lei, aberta a sessão e, depois de saudar os presentes, passou a palavra ao Primeiro 

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

presença de trinta e um membros da Assembleia, a saber os senhores Alberto Fernando Silva 

Jaques Pedras, Amâncio Francisco Mendes da Piedade, Aníbal Mendes Simão, António 

Augusto Fernandes Alves Paulino, António Carlos da Silva Vilhena Roberto, António Eduardo 

Guerreiro Silva, António Maria de Jesus Guerreiro, Catarina da Luz Martiniano Ramos, Dulce 

Loução de Matos Raposo, 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 Guerreiro Ferreira Silva, José Manuel Reis Guerreiro, José Maria Joana, Manuel 

Amaro Freire Marreiros Figueira, Manuel Bartolomeu Afonso da Palma, Maria Emídia José 
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Gomes da Silva, Maria Manuela da Silva Soares Guerreiro, Mário Neves Páscoa Conceição, 

Raúl Manuel Carrilo da Silva Vicente e Sérgio Brigido Martins, e ausentes os senhores 

Dominic Robin Cross, Manuel da Luz Guerreiro, Manuel José da Silva Correia, Presidente da 

Junta de Freguesia de Sabóia, Rogério Manuel Bagarrão Teixeira e Rui Boura Xavier.-----------

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

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

António Manuel Viana Afonso, Carlos Alberto Silva Oliveira e José Alberto Candeias 

Guerreiro, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista.--------------------------------------------------- 

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

Assembleia Municipal informou que à sessão ordinária realizada no dia vinte e um de 

Dezembro do ano de dois mil, não havia justificado a falta o senhor Rogério Manuel Bagarrão 

Teixeira. À sessão extraordinária realizada em onze de Janeiro do corrente ano, não haviam 

justificado as faltas os senhores Alberto Fernando Silva Jaques Pedras, José Manuel Guerreiro, 

Presidente da Junta de Freguesia de Relíquias e Rogério Manuel Bagarrão Teixeira.-------------- 

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

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

SESSÕES EXTRAORDINÁRIA DE CINCO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL, 

ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

EXTRAORDINÁRIA DE ONZE DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E UM:----------------

----------A) ACTA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE CINCO DE DEZEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL: 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.---

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

devidamente aprovada por unanimidade, correspondendo a dezasseis votos a favor dos 
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membros eleitos pelo Partido Socialista, onze votos a favor dos membros eleitos pela Coligação 

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

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

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

----------B) ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE VINTE E UM DE DEZEMBRO DO ANO 

DE DOIS MIL: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares 

fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente enviada com a restante documentação 

para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e imediatamente submetida à discussão.--- 

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

referindo-se à trigésima página, na décima sétima linha, onde se lê: “...colocar candeiros na 

rua...”, devia ler-se “...colocar candeeiros na rua...”. Esta proposta de alteração ao texto da acta 

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

----------Finalmente, foi o texto definitivo da acta colocado à votação, tendo sido aprovado 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, dois 

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

independente, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia.----------------------------

----------C) ACTA DA REUNIÃO DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

ONZE DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E UM: Uma vez que todos os presentes se 

encontravam de posse de exemplares fotocopiados da acta em epígrafe, que fora previamente 

enviada com a restante documentação para esta sessão, foi por isso dispensada a sua leitura e 

imediatamente submetida à discussão.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que referindo-se à terceira folha, na primeira linha, 

onde se lê: “...Rua do Cabecinho iria ser corta...”, devia ler-se: “...Rua do Cabecinho iria ser 

cortada...”. Ainda na mesma folha, na segunda linha, onde se lê: “...visto se tratar...”, devia ler-
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se: “...visto tratar-se...”.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referindo-se à quinta página, na quinta linha, disse que não concordava com o 

que vinha referido relativamente à zona dos Coitos, uma vez que tinha dito que aquela seria 

beneficiada com o Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes.-------------------------------- 

----------Estas propostas de alteração foram aprovadas por consenso.--------------------------------- 

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

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

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

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

independente, quatro abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção 

dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes trinta 

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

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

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

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

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

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

----------Interveio o senhor José Geraldo que referindo-se à segunda folha do mapa da 

correspondência recebida, solicitou que fosse lido o documento número vinte e oito, sobre 

“Abertura de Inquérito aos Serviços de Fiscalização Municipal”.-------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que, referindo-se à segunda folha do mapa da 

correspondência recebida, solicitou que lhe fosse facultada fotocópia do documento número 

vinte e cinco, sobre “Pareceres e outros documentos do comité das regiões da União Europeia”. 

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que, referindo-se à terceira folha do mapa da 

correspondência recebida, solicitou fotocópia do documento número quarenta e três, sobre 
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“projecto de Lei Nº 354/VIII, com vista a alterar a Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, bem como 

a Lei nº 29/87 de 30 de Junho, relativamente ao funcionamento das Assembleias Municipais”.-- 

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

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

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

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

----------O senhor António Roberto, membro eleito pelo Partido Social Democrata, apresentou a 

Proposta de Recomendação que seguidamente se transcreve na íntegra:----------------------------- 

----------------------------“PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO ------------------------------------- 

-----------------------FESTAS DE Nª Sª DA PIEDADE DE ODEMIRA---------------------------- 

----------De acordo com o Dec. Lei 169/99 no seu artº 53º nº1 alínea o), os membros eleitos 

pelo PSD a esta Assembleia Municipal, propõem que este órgão se pronuncie sobre o seguinte:- 

----------As festas de Nª Sª da Piedade, Padroeira de Odemira, por razões que não interessa 

aprofundar de momento, têm vindo a perder a sua importância.--------------------------------------- 

----------Sendo acima de tudo uma manifestação de ordem religiosa, não nos podemos abstrair 

das acções de carácter cultural, lúdico e desportivo que devem acompanhar esta manifestação.-- 

----------Assim, e para que o 8 de Setembro reassuma a dignidade e a participação de munícipes 

que já teve, propomos que a Câmara Municipal de Odemira à semelhança do que faz noutros 

eventos, e damos como exemplo as comemorações do 25 de Abril, dote as Comissões 

Fabriqueiras das Paróquias de Odemira ou qualquer comissão de festas reconhecida pela 

entidade religiosa, de mais meios, e assuma ela mesmo a realização de alguns eventos, no 

âmbito do pelouro de Educação e cultura, de forma a alcançar-se o brilho e a grandiosidade que 

este tradicional evento merece.------------------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------Odemira, 28 de Fevereiro de 2001--------------------------------------- 

--------------------------------------Os membros eleitos de PSD”------------------------------------------ 
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----------O senhor Jorge Parreira, membro eleito pelo Partido Social Democrata, apresentou as 

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

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

-----------------------------MELHORIA DE COMUNICAÇÕES -------------------------------------- 

---------------ESTRUTURAS DE APOIO AOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS---------------- 

----------De acordo com o Decreto-Lei nº 159/99 de 14 de Setembro, no artigo 18º alínea d) e 

em conjugação com a alínea o) do ponto 1 do artigo 53 do Decreto-Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata (PSD), 

apresentam à consideração desta Assembleia o assunto a seguir enunciado:------------------------- 

----------O cruzamento de S. Teotónio para a Zambujeira do Mar, no Largo do Rato, constitui 

uma zona de perigo eminente para qualquer utente da estrada ao passar normalmente lá e, em 

especial, para quem tenha de, nele, fazer uma derivação ou mudança de sentido na sua marcha.- 

----------Pelo facto, os representantes do PSD entendem que deve ser iniciado sem demora um 

processo, com vista à resolução do trafego no local, através da construção de uma rotunda.------ 

----------Propõe-se o assunto à consideração desta Assembleia para ponderação e tomada de 

uma posição.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os representantes do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal.---------------- 

-----------------------------------Odemira, 28 de Fevereiro de 2001”------------------------------------- 

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

----------------------------------FEIRA DA CAÇA E PESCA -------------------------------------------- 

------------------DESENVOLVIMENTO LOCAL E FOMENTO DO TURISMO --------------- 

----------Em conformidade com a alínea o) do ponto 1 do artigo 53 do Decreto-Lei nº 169/99 de 

18 de Setembro, os membros da Assembleia, em representação do Partido Social Democrata 

(PSD), apresentam à consideração desta Assembleia o assunto a seguir enunciado:----------------

----------A caça tem para os habitantes de Odemira uma grande expressão e por isso constitui 
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um bem a preservar e a incrementar.----------------------------------------------------------------------- 

----------O terreno do concelho tem uma aptidão especial para todas as espécies cinegéticas.----- 

----------As várias associações de caçadores merecem deste Órgão Municipal o maior respeito e 

consideração.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Os considerandos apresentados são razão suficiente para o Município conferir 

dignidade e proporcionar horizontes de expansão, de progresso e realização de objectivos aos 

habitantes do concelho e associações de caçadores.----------------------------------------------------- 

----------Os membros do PSD põem, portanto, à consideração desta Assembleia a 

calendarização e realização de uma feira da caça em Odemira, nas instalações da FACECO – S. 

Teotónio, a realizar-se anualmente e que comece com a primeira edição, se possível, nos dias 

31 de Outubro, 1 e 2 de Novembro.------------------------------------------------------------------------ 

----------Tome a Assembleia uma posição, perante o exposto.------------------------------------------ 

----------Os representantes do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal.---------------- 

----------------------------------Odemira, 28 de Fevereiro de 2001”-------------------------------------- 

-----Informou ainda que o caminho municipal que ligava o Reguengo Pequeno aos Ameixiais 

se encontrava obstruído com cancelas.---------------------------------------------------------------------

----------O senhor Sérgio Martins referiu que embora respeitasse que as reuniões das sessões da 

Assembleia Municipal se realizassem na sede dos Paços do Concelho, considerava que 

deveriam utilizar umas instalações mais adequadas e ajustadas às necessidades deste órgão, 

particularmente aos seus membros, de modo a que tivessem melhores condições de trabalho, 

bem como melhores condições para receber o público. Relembrou ainda que a sala da Casa do 

Povo de Odemira ou o Auditório da Biblioteca Municipal José Saramago seriam soluções para 

o problema exposto.------------------------------------------------------------------------------------------

----------A senhora Dulce Raposo alertou para a existência de uma lixeira junto ao Depósito de 

Água em São Teotónio. Considerou também que existiam poucos lugares de estacionamento 
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para deficientes em S. Teotónio, pois apenas existia um junto ao Lar de Terceira Idade.----------

-----Por último, informou que na rua atrás do edifício da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 

São Teotónio, uma senhora de idade tinha constantemente dificuldades em sair da sua 

habitação, dado que existiam sempre automóveis estacionados junto à sua porta.------------------

----------O senhor José Geraldo concordou com a intervenção do senhor Sérgio Martins e 

sugeriu que o último ponto do Período da Ordem de Dia e o Período de Intervenção Aberto ao 

Público, fossem discutidos depois deste ponto da Ordem de Trabalhos, de modo a evitar que as 

pessoas presentes estivessem de pé durante muito tempo.----------------------------------------------

----------O senhor Amâncio Piedade concordou com a intervenção do senhor Sérgio Martins, 

mas relembrou que o problema não era recente.----------------------------------------------------------

----------O senhor José Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São Teotónio, evocando 

o direito de resposta, informou que existiam em São Teotónio dois lugares de estacionamento 

para deficientes, sendo um junto ao Lar de Terceira Idade e outro no centro da vila.---------------

----------O senhor Presidente da Assembleia informou que na próxima reunião da sessão da 

Assembleia Municipal iria ter em consideração as sugestões relativamente às instalações.--------

----------O senhor José da Silva questionou como tinha sido permitida a construção do 

Quebramar, em Vila Nova de Milfontes, uma vez que se falava tanto em preservar o ambiente e 

estavam a fazer uma construção de betão nas dunas da praia da Franquia.---------------------------

-----Relembrou ainda as péssimas condições em que se encontrava o Ramal do Monte Negro, 

cuja responsabilidade de manutenção era do município de Ourique, mas prejudicava bastante o 

concelho de Odemira e particularmente a freguesia de Vale de Santiago.----------------------------

-----Por último, solicitou fotocópia do protocolo estabelecido com a Escola de S. Teotónio, 

relativamente ao Pavilhão Desportivo.---------------------------------------------------------------------

----------O senhor Joaquim Rodrigues informou que o parque de estacionamento provisório, 

atrás do edifício da Portugal Telecom, em Odemira, estava demasiado cheio de lama, 
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necessitando de uma manutenção.--------------------------------------------------------------------------

----------Às questões colocadas, interveio o senhor Presidente da Câmara que informou 

relativamente às festas da Nossa Senhora da Piedade, que existia uma comissão que tinha 

reunido com o senhor Vereador Carlos Oliveira e que inclusivamente já tinham acordado um 

programa e orçamento para o presente ano.---------------------------------------------------------------

-----Quanto à proposta sobre a caça, disse que concordava com ela e relembrou que a mesma 

não poderia ser incluída no Plano de Actividades para o corrente ano.-------------------------------

-----Relativamente ao caminho do Reguengo Pequeno para os Ameixiais, informou que não 

tinha conhecimento de nenhuma proposta para privatização do mesmo. Disse também que os 

caminhos públicos apenas poderiam se encerrados com a autorização da Câmara Municipal de 

Odemira ou através de uma sentença do Tribunal.-------------------------------------------------------

-----Disse que quanto às lixeiras, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, limpavam as 

existentes, porém passados alguns dias já estava tudo na mesma. Quanto ao Quebramar, em 

Vila Nova de Milfontes, disse que se tratava de uma questão antiga, já que o seu funcionamento 

tinha sido sempre contestado pela população, junto da Câmara Municipal. Relativamente à 

construção do novo apoio de praia da Franquia (novo Quebramar), disse que o projecto tinha 

sido enviado para a Câmara Municipal pelo Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, com um parecer favorável e vinculativo, uma vez que esse tipo de projectos eram da 

responsabilidade daquela entidade. À Câmara Municipal foi solicitada uma autorização para 

início dos trabalhos, dado que a obra teria de estar concluída até ao início do Verão. Tendo em 

conta a aprovação do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, foi emitida a 

citada autorização provisoriamente, bem como foi solicitado os projectos dos telefones e 

acústico que estavam em falta. Ainda sobre este assunto, revelou que tinha estranhado o facto 

de se estar a construir em betão, onde o POOC – Plano Ordenamento da Orla Costeira, permitia 

apenas uma construção ligeira, numa localização diferente da que estava assinalada no citado 
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diploma legal, inclusivamente com uma área superior à permitida.-----------------------------------

-----Uma vez que o projecto em questão não estava em conformidade com as regras do POOC e 

verificando que em muitas questões o mesmo não estava a ser cumprido, decidiu que a obra 

fosse parada e retirada a autorização, e bem assim oficiou o Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina sobre o problema e solicitou a marcação de uma reunião.----------

-----Por último, quanto à estrada do Monte Negro informou que iriam verificar se seria possível 

lançar a obra através de um protocolo com a Câmara Municipal de Sines.---------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que sugeriu, relativamente à criação constante de 

lixeiras no concelho de Odemira, que a Câmara Municipal criasse um número verde, ou uma 

comunicação aos munícipes informando da hora e local para a recolha dos lixos.------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que colocou à consideração dos membros 

presentes as propostas apresentadas neste ponto da Ordem de Trabalhos.----------------------------

----------a) Proposta de Recomendação, apresentada pelo senhor António Roberto, membro 

eleito pelo Partido Social Democrata, sobre “Festa da Nossa Senhora da Piedade em Odemira”. 

----------Interveio o senhor António Roberto que congratulou-se pelo facto de já estarem a 

organizar a festa da Nossa Senhora da Piedade e informou que apesar da intervenção do senhor 

Presidente da Câmara, não iria retirar a proposta.--------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Humberto Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de 

Salvador, que informou que iria votar contra porque considerava que a proposta era desfasada 

no tempo e não fazia sentido, uma vez que o assunto estava a ser tratado.---------------------------

----------Interveio novamente o senhor António Roberto que referiu que tratando-se do feriado 

municipal, entendia que as festividades deveriam se estender por outras zonas do concelho de 

Odemira e não apenas em Odemira. Considerou ainda que a manifestação religiosa deveria ser 

em Odemira, mas as festas extensivas a outras freguesias.---------------------------------------------- 

-----Por último, concordou que o último parágrafo da proposta focasse com o seguinte texto: 
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“...Assim, e para que o 8 de Setembro reassuma a dignidade e a participação de munícipes que 

já teve, propomos que a Câmara Municipal de Odemira à semelhança do que faz noutros 

eventos, e damos como exemplo as comemorações do 25 de Abril, dote as Comissões 

Fabriqueiras das Paróquias de Odemira ou qualquer comissão de festas reconhecida pela 

entidade religiosa, de mais meios, e assuma ela mesmo a realização de alguns eventos, por todo 

o concelho, no âmbito do pelouro de Educação e cultura, de forma a alcançar-se o brilho e a 

grandiosidade que este tradicional evento merece”.------------------------------------------------------ 

----------Não havendo mais intervenções procedeu-se à votação da presente proposta de 

recomendação, a qual foi rejeitada por maioria, correspondendo a dez votos contra dos 

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

Social Democrata, três abstenções dos membros eleitos pelo Partido Socialista e oito 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

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

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

apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto contra porque acho que a padroeira de 

Odemira, embora seja feriado municipal, deve cingir-se simplesmente a Odemira, para que as 

pessoas das outras freguesias possam vir à festa. As outras localidades também têm as suas 

padroeiras. Apoio que a Câmara Municipal ajude as Comissões Fabriqueiras em todas as 

freguesias, na realização das festas”; ----------------------------------------------------------------------

----------b) Proposta, apresentada pelo senhor Jorge Parreira, membro eleito pelo Partido Social 

Democrata, sobre “Melhoria de Comunicações – Estruturas de apoio aos transportes 

rodoviários”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

que informou que o assunto em questão estava a ser tratado entre a Junta de Freguesia, a 

Câmara Municipal de Odemira e o Instituto da Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, 
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pelo que considerava que a proposta não fazia muito sentido.------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que considerou que as 

propostas de recomendação deste órgão, deveriam ser no sentido de alertar a Câmara Municipal 

para assuntos que tivessem por resolver, sob pena de se estar a solicitar que façam o que já 

estava a ser feito. Na presente proposta considerava que seria mais lógico que recomendassem 

à Câmara Municipal que acelerasse a resolução da rotunda, uma vez que tanto a Junta de 

Freguesia como a autarquia estavam a tomar as diligências necessárias para esse facto.-----------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que estavam a ser apresentadas 

propostas sobre assuntos que já estavam a ser tratados e que inclusivamente eram do 

conhecimento geral.------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que referiu que “ninguém estava a fazer política 

vãmente”. Embora a questão tivesse a ser tratada e a boa vontade persistisse, se houvesse um 

incentivo maior, as questões seriam resolvidas com maior brevidade.-------------------------------- 

-----Por último, concordou que o terceiro parágrafo ficasse com o seguinte texto: “...Pelo facto, 

os representantes do PSD entendem recomendar à Câmara Municipal que deve ser acelerado o 

processo, com vista à resolução do trafego no local, através da construção de uma rotunda”.----- 

----------Procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual foi aprovada por maioria, 

correspondendo a um voto a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, oito votos a 

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro independente, 

nove votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, cinco abstenções dos membros 

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

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia.-----------

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

que apresentou a seguinte declaração de voto: ”Voto contra porque o assunto estava a ser 
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tratado. Na Assembleia ou na Junta de Freguesia, ninguém do Partido Social Democrata 

apareceu para falar ou pedir alguns esclarecimentos sobre o assunto. Também não compreendia 

como a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal poderiam fazer as obras em causa, sem o 

consentimento do ICERR – Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária”;---

----------c) Proposta, apresentada pelo senhor Jorge Parreira, membro eleito pelo Partido Social 

Democrata, sobre “Feira da Caça”.-------------------------------------------------------------------------

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

que informou que apenas discordava com as datas propostas para a realização da feira, dado 

que coincidiam com a época de caça.----------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que informou que mais importante que o calendário, 

seria a realização do evento, pois Odemira precisava de um certame daquele género.--------------

----------Interveio o senhor António Guerreiro que propôs que o certame se relacionasse 

também com a pesca.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Face ao exposto, o último parágrafo da proposta ficou com o seguinte texto: “Os 

membros do PSD põem, portanto, à consideração desta Assembleia a calendarização e 

realização de uma feira da caça e pesca em Odemira, nas instalações da FACECO – S. 

Teotónio, a realizar-se anualmente e que comece com a primeira edição, se possível, já em 

2001 em data a determinar”.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, um voto a favor do membro independente e 

uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, quando estavam 

presentes trinta membros da Assembleia.-----------------------------------------------------------------

----------d) Proposta, apresentada pelo senhor José Geraldo, membro eleito pela Coligação 
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Democrática Unitária, sobre “alteração à Ordem do Dia”, passando o ponto número nove para 

primeiro ponto do citado período. Esta proposta foi rejeitada por maioria correspondendo a 

dezasseis votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dez votos a favor dos 

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

pela Coligação Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido Social 

Democrata e uma abstenção do membro independente, quando estavam presentes trinta 

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

----------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 CENTO E SESSENTA E 

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

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

----------O senhor António Silva, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, referiu que na 

vigésima folha do presente relatório, vinha referido incorrectamente que a electrificação da 

zona envolvente da EB dois, três de Colos estava concluída;-------------------------------------------

----------O senhor Jorge Parreira referindo-se à décima quinta página do presente relatório, 

questionou o porquê da anulação da execução da Passagem Superior à linha Férrea do Sul, em 

Pereiras-Gare. Perguntou ainda se a Escola Pré-Primária em Vila Nova de Milfontes se 

encontrava tão danificada, uma vez que o valor para remodelação e ampliação era bastante 

elevado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Revelou também que a verba destinada à remodelação do Jardim dos Patos em Odemira era 

elevada e considerou que haveriam outros assuntos que seriam mais pertinentes resolver. Por 

último, sugeriu que a verba destinada à segunda fase do Lar de Terceira Idade de Sabóia, 
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poderia ser empregue num lar em Santa Clara-a-Velha;------------------------------------------------

----------O senhor José Lopes questionou em que situação se encontrava a Estação de 

Tratamento de Águas Residuais de Relíquias, dado que no presente relatório mencionava 

“concluído – GAT”;------------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Sérgio Martins referiu que se insistia em reflectir, no presente relatório as 

iniciativas da Cultura e do Turismo, enunciando apenas as datas e o nome dos eventos, quando 

deveria constar também os participantes, o tipo de evento e principalmente o resultado final.----

-----Por último, perguntou se a iluminação nos passeios em Vila Nova de Milfontes iria passar 

para subterrânea, com a substituição dos postes e focos luminosos;-----------------------------------

----------A senhora Dulce Raposo referindo-se à décima quarta folha do relatório, questionou se 

a Câmara Municipal de Monchique também comparticiparia na execução da Ponte sobre a 

Ribeira do Seixe. Por último, referindo-se à décima oitava página, referiu que deveria vir 

mencionada a verba que a Câmara Municipal iria atribuir às instituições sociais constantes no 

relatório.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Às questões colocadas interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que 

relativamente à Passagem Superior de Nível de Pereiras-Gare, ao concurso aberto, apenas tinha 

concorrido um empreiteiro cuja proposta era bastante superior ao valor base da obra, o que 

tinha levado à anulação daquele concurso e à abertura de um novo.----------------------------------

-----Disse também que a Pré-Primária de Vila Nova de Milfontes necessitava de obras de 

remodelação e ampliação, pelo que o valor era elevado, assim como o Jardim dos Patos, em 

Odemira, necessitava de uma urgente remodelação, uma vez que existiam várias queixas 

relativamente às árvores e às gaiolas em betão lá existentes.-------------------------------------------

-----Quanto à Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relíquias, informou que o 

Gabinete Técnico Local de Grândola tinha acabado o projecto, pelo que seria aberto o 

respectivo concurso.------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Na questão da especificação das feiras descritas no sector do turismo, informou que iria 

solicitar os elementos pedidos pelo senhor Sérgio Martins, à AMLA – Associação de 

Municípios do Litoral Alentejano, dado que a participação nesses eventos era através daquela 

entidade.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que tinha sido elaborado um protocolo entre as Câmaras Municipais 

de Odemira, Aljezur e Monchique para execução da ponte da Ribeira do Seixe, onde as três 

autarquias comparticipariam de igual modo.-------------------------------------------------------------- 

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

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

----------Ponto dois: PRIMEIRA REVISÃO DAS OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 

DA RECEITA E DESPESA DO ANO DE 2001: Ao dar-se início ao tratamento deste ponto da 

Ordem de Trabalhos, interveio o senhor Presidente da Câmara que explicou o porquê da 

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

----------“PRIMEIRA REVISÃO ÀS OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O ANO 

DE  DOIS MIL E UM:- Procedeu-se à apreciação da Primeira Revisão às Opções do Plano para 

o ano de 2001, nos termos do artigo 4º. do Decreto-Lei nº.341/83, de 21 de Julho.-----------------

----------Seguidamente, procedeu-se à apreciação da Primeira  Revisão ao Orçamento para o 

ano de 2001, nos termos do artigo 31º. do diploma acima referido, que apresentava os seguintes 

valores:- RECEITA – Saldo do ano anterior – 127.789.362$00 (CENTO E VINTE E SETE 

MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS 

ESCUDOS);  REFORÇOS – 91.244.000$00 (NOVENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E 

QUARENTA E QUATRO MIL ESCUDOS); INSCRIÇÕES – 23.874.000$00 (VINTE E 

TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL ESCUDOS); DESPESA -  

ANULAÇÕES – 652.008.638$00  (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MILHÕES, OITO 

MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO ESCUDOS);- REFORÇOS E INSCRIÇÕES:- 
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894.916.000$00 (OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E 

DEZASSEIS MIL ESCUDOS);- TOTAL DA PRIMEIRA REVISÃO:- 894.916.000$00 

(OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZASSEIS MIL 

ESCUDOS).---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Depois de analisados os referidos documentos, que ficam arquivados no maço de 

documentos respeitantes à presente acta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria,         

aprová-los, 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 aprovação da 

Assembleia Municipal, em cumprimento do disposto na alínea c), do nº.2, do artº. 64º., da Lei 

nº.169/99, de 18 de Setembro.-------------------------------------------------------------------------------

----------Os Senhores Vereadores eleitos pela CDU-Coligação Democrática Unitária, 

apresentaram  a Declaração de Voto, que seguidamente se transcreve:------------------------------- 

----------“CDU-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------CDU – Coligação Democrática Unitária   PCP-PEV------------------------------------------ 

-----------------------1ª. REVISÃO DO PLANO E ORÇAMENTO DE 2001------------------------- 

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

----------Ao apreciarmos a proposta de revisão do Plano e Orçamento do ano de 2001, ficámos 

estupefactos e apreensivos com o conteúdo do mesmo, porque:--------------------------------------- 

----------1 - Há dois meses que foi aprovado o Plano e Orçamento e apenas 2 meses passados, é 

apresentada uma revisão de 894.000 contos;-------------------------------------------------------------- 

----------2 - Alterações de 894.000 contos demonstram bem a falta de estratégia, a falta de 

credibilidade do orçamento e plano que recentemente foi aprovado;---------------------------------- 

----------3 - Esta revisão não é mais que uma manobra de diversão, do põe aqui e tira ali, do faz 

de conta que faz e não faz, do que diz que sim e que não, do  dá com uma mão e tira com a 

outra;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



-19- 
28-02-2001 

 

----------4 - Demonstra bem esta revisão a falta de coerência, de transparência, da fuga aos 

compromissos existentes, das promessas não cumpridas;----------------------------------------------- 

----------5 - Esta revisão como está feita irá permitir dar a uns tudo e a outros só o que lhe 

apetecer. Conforme a cor? O impacto político? etc,etc,etc…;------------------------------------------ 

----------Vejamos porquê:------------------------------------------------------------------------------------ 

----------(a) - Justificou o Sr. Presidente da Câmara quando da apresentação do Plano e 

Orçamento para 2001, que ficavam diversas obras com verbas a definir, as quais na 1ª Revisão 

seriam transferidas com a introdução do saldo de 31.12.2000. O que se verifica é que apenas 

em 3 obras foram acrescidos 65.000 contos de um saldo de 127.000 contos existente. Porquê?-- 

---------(b) - Justificou e orçamentou o Sr. Presidente da Câmara do protocolo urgente com o 

I.C.E.R.R. - Instituto para a Conservação e Exploração da Rede  Rodoviária, no Plano e 

Orçamento para 2001 o valor de 515.000 contos referentes às Estradas Nacionais 123.1 – 262 -

393 e 393.1. Inscreveu na receita a transferência desses dinheiros vindos da Administração 

Central. Agora nesta revisão desloca 305.000 contos para outras coisas, mas esqueceu-se que 

esse dinheiro foi considerado como receita a entrar nos Cofres da Câmara.-------------------------- 

----------Esta atitude é de uma grande falta de transparência e viciadora do equilíbrio  das contas  

a que se devem obedecer as regras orçamentais, além de que este procedimento demonstra bem 

a incapacidade de gestão dos dinheiros públicos com clareza.----------------------------------------- 

----------(c) - Justificou o Senhor Presidente da Câmara que o Plano e Orçamento para 2001 era 

para cumprir, mas nesta revisão acabou com as verbas previstas e orçamentadas para apoio na 

construção dos Centros Sociais de Brejão, S. Miguel, Almograve e Longueira, cujas 

transferências de 10.000 contos estavam previstas entregar às respectivas Associações para 

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

----------Com a revisão agora efectuada vai ser necessário a essas Instituições mendigar e ter de 

agradar para que essas aspirações se realizem.----------------------------------------------------------- 
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----------(d) - Inscreveu o Senhor Presidente da Câmara no Plano e Orçamento para 2001, 

100.000 contos para construção das Piscinas Municipais. Retirou agora nesta revisão 60.000 

contos. Quer isto dizer que as Piscinas Municipais ficam para outra altura, não para iniciar 

como previsto em 2001.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------(e) - As estradas prometidas de Vale Ferro a Cabaços, o alargamento da E.N. 263 a 

Vale Ferro, a estrada de Boavista a Portela da Fonte Santa, a  Passagem   Superior  de  Pereiras-

-Gare, etc., com esta revisão foram retirados 125.000 contos que inicialmente eram para ser 

executadas em 2001. Passam agora para … não se sabe quando.-------------------------------------- 

----------(f) - Nesta revisão a falta de transparência é uma constante.---------------------------------- 

----------Prevê-se entregar às Juntas de Freguesia 35.000 contos, dos quais 5.000 contos são da 

Protecção Civil, 10.000 contos são para Arranjos Paisagísticos e 20.000 contos para reparação 

de Caminhos, quando a proposta apresentada pela C.D.U. à 15 dias era de 50.000 contos para 

reparação de Caminhos.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Mas a quem e quanto vai ser entregue por cada freguesia? Com que critérios?------------ 

----------Não irá acontecer o mesmo, como já no final do ano de 2000, foram distribuídas verbas 

de milhares de contos só para algumas freguesias?------------------------------------------------------ 

----------Porque não há transparência e clareza nestas verbas a entregar às Freguesias? Que está 

por detrás de tudo isto?--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Pelas razões referidas, pela falta de transparência, pela falta de estratégia e coerência, 

nós eleitos da C.D.U. votamos contra a 1ª. Revisão do Plano e Orçamento do ano 2001.---------- 

---------------------------------------Odemira, 21 de Fevereiro de 2001----------------------------------- 

---------------------------------------Os Eleitos da C. D. U.------------------------------------------------- 

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

---------------------------------------a) - Manuel da Silva Cruz--------------------------------------------- 

---------------------------------------a) - António Maria Viana da Costa”--------------------------------- 
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----------O Senhor Presidente da Câmara, na sequência da declaração de Voto da CDU, 

apresentou  o protesto, que seguidamente se transcreve:------------------------------------------------ 

----------“Partido Socialista--------------------------------------------------------------------------------- 

----------Odemira--------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------P R O T E S T O----------------------------------------------- 

----------É com profunda indignação que constato que os eleitos da CDU no executivo 

municipal, no seu legítimo direito da fazer declarações de voto acerca das matérias a discussão, 

usam termos éticamente condenáveis, expressões e afirmações de todo gratuitas, 

infundamentadas e até ofensivas, que desabonam quem as profere e magoam quem tem de as 

ouvir.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------Mais uma vez se constata que em ano de eleições os fins justificam os meios e a CDU 

ainda hoje não digeriu a enorme obra que o Partido Socialista está a realizar, com vista ao 

desenvolvimento deste concelho, que durante anos e anos marcou passo devido à desastrosa 

política do deixa andar da CDU. É ver o que se prometia e o que no fim se fazia, e ter-se-á a 

noção da inacreditável diferença para menos.------------------------------------------------------------- 

----------Mas passemos então à declaração de voto:------------------------------------------------------ 

----------Do rol de afirmações pouco ou nada sobra de razoável, já que nos valores da revisão 

que tanto espanto causam à CDU, nada mais há que uma correcta gestão das obras com mais ou 

menos possibilidades de avanço (tanto mais que nenhuma obra saíu das Opções do Plano), e 

com tal gestão a deslocação das verbas respectivas, sem prejuízo de voltar em sede de alteração 

ou revisão voltar a reequacionar o seu deslocamento.  É apenas e só isto. Contrariamente ao que 

se afirma, há nisto exactamente transparência, coerência e respeito pelos compromissos. 

Promessas não há, porque ao contrário da CDU os autarcas do Partido Socialista não as fazem. 

Antes falam menos e fazem mais.-------------------------------------------------------------------------- 

----------Como exemplo verdadeiramente incontornável veja-se o que diz a CDU; que foram 
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retiradas as obras de construção dos centros sociais de Almograve, Longueira, Brejão e 

S.Miguel. É falso! Completamente falso!----------------------------------------------------------------- 

----------O presidente da Câmara já havia dito na Câmara e até a alguns dirigentes das 

Associações, que com a possibilidade de candidatar em pacote esses investimentos aos fundos 

comunitários, em lugar de passar os terrenos para as associações e serem estas a candidatar-se, 

tendo as mesmas de garantir entre 30 e 50 % do valor dos investimentos, embora com algum 

apoio da Câmara a título de subsídios, seria muito mais razoável ser a Câmara a fazer as 

candidaturas, lançar concursos, fiscalizar obras etc., e entregar através de protocolos a essas 

associações os edifícios prontos, para dinamização das colectividades e das suas populações. 

Isto foi discutido com as direcções e combinado. De resto a verba para 2001, no valor de 

40.000 contos saiu da rubrica dos subsídios e entrou nas obras a lançar este ano pela Câmara 

Municipal. Obviamente!------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Quanto às piscinas municipais, é quase ridículo ver quem esteve 20 anos no poder e 

nunca foi capaz de dotar Odemira de piscinas municipais, quando até os mais pequenos 

concelhos as tem, estar agora preocupados com tal coisa. Não se preocupe a CDU porque as 

piscinas se tudo correr bem, serão lançadas no corrente ano.------------------------------------------ 

----------Para melhor entendimento, passa-se sim que estando o projecto em conclusão (a CDU 

nunca o fez e havia feito apenas o de um pequeno tanque de aprendizagem), o concurso 

demorará cerca de seis meses. Porquê ter então a verba presa com tantas obras para fazer? 

Ficou apenas e quanto a nós muito bem, a verba a gastar previsivelmente até final do ano. A 

parte restante irá sendo utilizada nas obras que estão em curso, sem deixar de estar garantido 

que as piscinas serão lançadas, como previsto.----------------------------------------------------------- 

----------Fala ainda a CDU, e maldosamente, dos protocolos assinados com  o ICERR, para a 

execução das obras nas estradas 123-1, 262, 393 e 393-1.---------------------------------------------- 

----------Esta é uma preocupação ilegítima, porque a CDU, inacreditavelmente e em prejuízo do 
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concelho, até votou contra a celebração de tais protocolos, preferindo deixar tudo como estava. 

Agora preocupa-se?…---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Fala num problema técnico e que com a transferência de verbas dentro do orçamento, 

deveria ter havido mexida na receita. Não estão o Presidente da Câmara e os vereadores do 

Partido Socialista convencidos que a Divisão Financeira e os serviços de Contabilidade 

cometessem algum deslize técnico, já que são pessoas com anos de experiência comprovada e 

tal nunca aconteceu. Porém parece ter vindo a ser costume nos últimos três anos as pessoas 

serem postas em causa só porque o Partido Socialista ganhou a Câmara. Note-se que os 

funcionários são os mesmos. É de pasmar de facto.------------------------------------------------------ 

----------E para mais a CDU deveria saber que aos políticos compete decidir politicamente e não 

fazer o papel dos técnicos e dos funcionários. Nessa ou noutras áreas, quando há lapsos ou 

erros técnicos tal responsabilidade não pode nem deve ser assacada aos políticos. A não ser que 

haja má fé, o que esperemos não seja o caso…----------------------------------------------------------- 

----------Quanto ao resto das obras de que fala a CDU, estão lá. Todas como antes! Possa o 

Quadro Comunitário fazer o seu financiamento integral como se exige e ver-se-á onde acaba 

toda a argumentação da CDU.------------------------------------------------------------------------------- 

----------No que respeita às Juntas de Freguesia, nem vale a pena responder. O comportamento 

desta Câmara com as juntas, é de tal modo modelar e justo, que as próprias juntas da CDU o 

dizem publicamente. Contrariamente ao que aconteceu no último mandato da CDU, em que o 

apoio foi reles a todos ou nulo no caso das juntas não eleitas pela CDU, o que levou a uma 

tomada de posição pública de que os jornais deram conta.---------------------------------------------- 

----------Quanto aos contratos programas, bem sabe a CDU que as juntas estão a resolver o que 

pretendem fazer e que logo que definido irão a aprovação da Câmara e Assembleia Municipal, 

como de resto aconteceu em Novembro passado, pasme-se, com a aprovação da CDU…--------- 

----------Por mais que lhes custe e à falta de argumentos que contrariem o obra gigantesca que o 
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Partido Socialista está a fazer em Odemira, inventam-se estas pequenas/grandes questões. 

Nunca como hoje o jogo foi tão transparente, nunca como hoje (e a pedido da CDU) foram 

fornecidos tantos documentos à oposição, nunca como hoje se procurou dar seguimento ao que 

via sendo solicitado e exigido pelas populações.--------------------------------------------------------- 

----------Tivesse em tempos passados, a CDU procedido assim com as suas oposições, e com a 

contribuição de todos o Concelho estaria hoje melhor e não no estado em que o Partido 

Socialista o encontrou.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Aliás sabe-se hoje no concelho de Odemira e fora dele, quem de facto trabalha a sério 

para o desenvolvimento desta terra. E sabe-se também que nos últimos anos dos seus mandatos, 

a CDU ou não soube ou não o quiz fazer. Infelizmente.------------------------------------------------- 

----------Odemira e Paços do Concelho, 21 de Fevereiro de 2001-------------------------------------- 

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

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

-------------------------------------Subscrevo-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------a) – Carlos Alberto Silva Oliveira-------------------------------------

-------------------------------------01/2/21---------------------------------------------------------------------

-------------------------------------Subscrevo-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------a) – António Manuel Viana Afonso-----------------------------------

-------------------------------------01/02/21-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------Subscrevo-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------a) – José Alberto Candeias Guerreiro.--------------------------------

-------------------------------------2001.02.21”.-------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que concordava com a tomada de 

posição dos senhores Vereadores da Coligação Democrática Unitária, e bem assim que era 

intenção votar contra os presentes documentos.----------------------------------------------------------
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-----Considerou que as verbas que estavam inscritas no orçamento para determinados fins, 

deveriam ser executadas de acordo com os compromissos assumidos pela autarquia 

relativamente a esses fins. Revelou que não aceitava que as reparações em algumas estradas 

incluídas em protocolos, ficassem adiadas por mais um ano, adiando também um pouco o 

desenvolvimento económico do concelho de Odemira.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que as obras em causa tinham 

sido incluídas na última revisão ao Plano e Orçamento do ano transacto, em Dezembro, tendo 

posteriormente sido abertos os respectivos concursos, encontrando-se no momento ainda a 

decorrer os mesmos.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que não compreendia o porquê da Coligação Democrática Unitária ter votado 

contra a assinatura dos protocolos, se consideravam as estradas tão importantes para o 

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

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

relembrou que os protocolos em causa tinham sido assinados na FACECO, em Julho, e apenas 

em Dezembro é que tinha sido feita a revisão ao Orçamento e Plano de Actividades. Face ao 

exposto considerou que não deveriam assacar responsabilidades desse atraso a ninguém.---------

-----Considerou também que seria politicamente correcto ter submetido à apreciação da 

Assembleia Municipal, a questão dos protocolos, apesar de tecnicamente não ser necessário. 

Por último, informou que não estavam contra a pavimentação das estradas, mas sim contra a 

sua inclusão na responsabilidade da autarquia, uma vez que existiam muitas estradas 

municipais que também necessitavam de conservação.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Humberto Encarnação, Presidente da Junta de Freguesia de 

Salvador, que revelou que discordava com a demagogia dos eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária que, apesar de referirem que estavam a favor do progresso, votavam 

contra a assinatura de protocolos para melhorar as redes viárias do concelho.-----------------------
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----------Interveio o senhor Amâncio Piedade que considerou que o que interessava era o 

progresso que se vinha a verificar no concelho de Odemira e a satisfação das pessoas por esse 

facto. Disse também que, nos mandatos anteriores, a população vinha à Câmara Municipal 

“mendigar coisas para a sua terra” e agora estavam “as portas todas abertas” e era isso que a 

Coligação Democrática Unitária não gostava.------------------------------------------------------------ 

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

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

Socialista, um voto a favor do membro independente, oito votos contra dos membros eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária, dois votos contra dos membros eleitos pelo Partido 

Social Democrata e uma abstenção dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia.-------------------------------------- 

----------Ponto Três: PROPOSTA DE REGULAMENTO SOBRE “INSTALAÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM” 

- RECTIFICAÇÃO: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, interveio o senhor Presidente 

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

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

----------“PROPOSTA DE REGULAMENTO DE INSTALAÇÃO, EXPLORAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM – 

RECTIFICAÇÃO:- Foi presente a Informação nº.15, datada de 11/01/00, dos Serviços de 

Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Acção Social, propondo a rectificação da “Proposta de 

Regulamento de Instalação, Exploração e Funcionamento dos Estabelecimentos de 

Hospedagem” que foi distribuído para análise e recolha de contributos na reunião de 15/11/00, 

aprovada na reunião camarária de 22/11/00 e aprovada na reunião da sessão da Assembleia 

Municipal uma vez que, por lapso dos Serviços, a designação daquele Regulamento foi feita de 

forma incorrecta, referindo tratar-se de uma “Proposta de Regulamento de Instalação e 
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Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem e Alojamento Particular”; assim, 

propõe-se a rectificação daquela designação passando a folha de rosto daquele Regulamento a 

conter a denominação, correcta, de “Proposta de Regulamento de Instalação, Exploração e 

Funcionamento dos Estabelecimentos de Hospedagem”, devendo, caso a Exmª. Câmara 

Municipal se dignasse concordar com a presente proposta ser recolhidos os despachos, 

assinaturas e deliberações  constantes da primitiva folha de rosto bem como ser corrigidas as 

deliberações constantes das actas nº.44 e 45.-------------------------------------------------------------

----------Depois de devidamente apreciado o assunto foi deliberado, por unanimidade,  aprovar 

nos termos propostos devendo ser enviado à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação”.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e quatro membros da 

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

----------Ponto quatro: PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO PROJECTO DE 

REGULAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM TÁXI : Ao dar-se 

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

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

----------“PROJECTO DE REGULAMENTO DO  TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER 

EM VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTES EM 

TÁXI – APROVAÇÃO:-  Foi presente uma proposta para aprovação do Projecto de 

Regulamento do Transporte Público de Aluguer em Veículos Automóveis Ligeiros de 
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Passageiros – Transportes em Táxi,  para efeitos de posterior publicação em Diário  da 

República e, consequente apreciação pública e recolha de sugestões, nos termos do disposto no 

artº. 118º. do Código do Procedimento Administrativo.-------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor dos Senhores 

Vereadores do  PS  e a abstenção dos Senhores Vereadores da CDU aprovar o presente projecto 

de Regulamento, devendo o mesmo ser presente à Assembleia Municipal”.-------------------------

----------Interveio a senhora Dulce Raposo que referindo-se ao ponto número dois do décimo 

primeiro artigo, propôs que se acrescentasse, “exceptuando as pessoas idosas e doentes”, que 

teriam dificuldades em se deslocar até à praça de táxis.-------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou se o presente regulamento tinha 

tido em atenção as recomendações da ANTRAL – Associação Nacional dos Transportes 

Rodoviários em Automóveis Ligeiros.---------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que o presente regulamento 

tinha sido elaborada com o consenso de todos os taxistas do concelho de Odemira e tinha tido 

em conta as recomendações da ANTRAL.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

independente e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 

quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia.-------------------------------------- 

 ----------Ponto cinco: CONTIGENTES DE TRANSPORTE PUBLICO DE ALUGUER EM 

VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – TRANSPORTE EM TÁXI: 

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:------ 
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----------“TRANSPORTES EM TÁXI  PARA O CONCELHO DE ODEMIRA –  FIXAÇÃO 

DE CONTINGENTES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE ALUGUER EM VEÍCULOS 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS DE PASSAGEIROS – PROPOSTA:- Foi presente a proposta de 

fixação de Contingentes de Transporte Público de Aluguer em Veículos  Automóveis Ligeiros 

de Passageiros – Transportes em Táxi, para o Concelho de Odemira, matéria da competência da 

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

----------A referida proposta  é composta pelo Quadro I, referente aos contingentes  actuais 

fixados para o Concelho e pelo Quadro II, em que se propõe a fixação de novos contingentes 

para o Concelho de Odemira, após auscultação das organizações sócio profissionais do sector, 

nos termos legais.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta  de 

fixação dos contingentes, devendo ser dado conhecimento à Assembleia Municipal”.-------------

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

questionou sobre os critérios adoptados para a atribuição do número de lugares por freguesias.--

----------Interveio o senhor José Joana que considerou que deveriam ser criados mais lugares 

em Vila Nova de Milfontes, visto que apesar de existirem três táxis para essa zona, um deles 

estava nas Brunheiras.----------------------------------------------------------------------------------------

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

Milfontes, que discordou que fossem atribuídos quatro lugares para São Luís e apenas três 

lugares para a sua freguesia.---------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que informou que numa reunião 

com todos os taxistas do concelho e os representantes da ANTRAL, sugeriram várias propostas 

e sugestões que estavam presentes no regulamento. Quanto ao contigente disse que tinha sido 

da opinião geral que o actual número de lugares era suficiente, pelo que tinha sido afectada a 

fixação definitiva com base nessa questão, não impedindo no entanto a criação de novas vagas 
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nos termos do Regulamento anteriormente aprovado.--------------------------------------------------- 

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

este ponto da Ordem de Trabalho.-------------------------------------------------------------------------- 

----------Ponto seis: PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE MEDALHAS 

HONORÍFICAS – APROVAÇÃO DEFINITIVA: Ao dar-se início ao tratamento deste assunto, 

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

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

----------“REGULAMENTO – REGULAMENTO MUNICIPAL DE MEDALHAS 

HONORÍFICAS – APROVAÇÃO:- Foi novamente presente após uma primeira publicação, em 

projecto, no Diário da República nº.275, II Série, Apêndice nº. 162, de 28/11/00, para efeitos de 

apreciação pública com vista à recolha de sugestões, o Regulamento Municipal de Medalhas 

Honoríficas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Uma vez decorrido o prazo legal de 30 dias úteis após a data da sua publicação, sem 

que se verificassem quaisquer propostas de alteração cumpre submetê-lo, novamente, à 

apreciação do Executivo Camarário para a aprovação definitiva.--------------------------------------

----------A  Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em conta que decorrido o 

prazo legal sobre a data da publicação sem que houvessem quaisquer propostas de alteração, 

aprovar definitivamente o presente Regulamento devendo o mesmo ser submetido à aprovação 

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

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou se tinham tido em consideração as 

propostas da Assembleia Municipal, aquando da primeira aprovação do regulamento por aquele 

órgão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que as propostas apresentadas 

tinham sido tomadas em consideração.-------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação do presente regulamento, o 
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qual foi aprovado por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos membros 

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

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

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

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

----------Ponto sete: PROJECTO DE REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A 

CONCESSÃO DE APOIO A ESTRUTURAS SOCIAIS DESFAVORECIDAS OU 

DEPENDENTES – APROVAÇÃO DEFINITIVA: Ao dar-se início ao tratamento deste 

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

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

----------“REGULAMENTO MUNICIPAL PARA A CONCESSÃO DE APOIO A 

ESTRUTURAS SOCIAIS DESFAVORECIDAS OU DEPENDENTES:- Foi novamente 

presente após uma primeira publicação, em projecto, no Diário da república nº. 275, II Série, 

Apêndice nº.162, de 28/11/00, para efeitos de apreciação pública com vista à recolha de 

sugestões, o Regulamento Municipal para a Concessão de Apoio a Estruturas Sociais 

Desfavorecidas ou Dependentes.----------------------------------------------------------------------------

----------Uma vez decorrido o prazo legal de 30 dias úteis após a data da sua publicação, sem 

que se verificassem quaisquer propostas de alteração cumpre submetê-lo, novamente, à 

apreciação do Executivo Camarário para a aprovação definitiva.--------------------------------------

----------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em conta que decorrido o 

prazo legal sobre a data da publicação sem que houvessem quaisquer propostas de alteração, 

aprovar definitivamente o presente Regulamento, devendo o mesmo ser submetido à apreciação 

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

----------Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação desta proposta, a qual foi 

aprovada por unanimidade, correspondendo a catorze votos a favor dos membros eleitos pelo 
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Partido Socialista, nove votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

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

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

----------Ponto oito: RELATÓRIO SOBRE “A RECLAMAÇÃO DA MELHORIA DAS 

ESTRADAS NACIONAIS E DA CONSTRUÇÃO DO IC4”:----------------------------------------- 

----------“RELATÓRIO SOBRE “A RECLAMAÇÃO DA MELHORIA DAS ESTRA DAS 

NACIONAIS E DA CONSTRUÇÃO DO IC4”------------------ ------------------------------------- 

----------Na sequência da reclamação apresentada pelos membros eleitos da CDU, na 

Assembleia Municipal, foi nomeado um grupo de trabalho, integrando um membro de cada 

força política com assento na Assembleia Municipal, e o Presidente da Assembleia Municipal, 

o qual reuniu em 04/01/2001, com o objectivo de elaborar um Relatório que contemple as 

medidas a adoptar para alterar o actual estado de degradação das Estradas Nacionais e falta de 

calendarização da construção do IC4.----------------------------------------------------------------------

----------Foi acordado:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----------1. Recomendar à Câmara Municipal que oficie o Ministério do Equipamento Social ou 

Secretaria de Estado solicitando informação acerca do calendário previsto para a reparação da 

Estrada Nacional 390/ 393.---------------------------------------------------------------------------------- 

----------2. Recomendar à Câmara Municipal que contacte o Município de Santiago do Cacém, 

no sentido de avaliar a possibilidade de compatibilizar a reparação da Estrada Nacional 262, 

nos lanços situados dentro de cada um dos Municípios. Caso existam perspectivas de quaisquer 

trabalhos a realizar pelo Município de Santiago do Cacém, contactar o Ministério do 

Equipamento Social no sentido de esclarecer a quem competirá a reparação dos troços situados 

no Concelho de Santiago do Cacém, uma vez que  em nosso entender não faz sentido reparar a 

actual estrada 262 apenas no concelho de Odemira.----------------------------------------------------- 
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----------3. Recomendar ao senhor Presidente da Câmara Municipal, que dinamize a 

constituição dum “Lobbie” que integre organizações dos concelhos atravessados pelo IC4, no 

sentido de conseguir alterar o panorama transmitido pelo Sr. Secretário de Estado, na audiência 

concedida à Assembleia Municipal, de nem sequer existirem perspectivas do início do 

concurso. Foi ainda acordado recomendar ao senhor Presidente da Câmara Municipal, que 

solicite à Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, Associação que integra todos 

os Municípios atravessados pelo IC4, informação, acerca da disponibilidade para iniciar as 

primeiras movimentações para estudo do processo e criação do embrião dum grupo de pressão.- 

-----------------------------------Odemira, 04 de Janeiro de 2001----------------------------------------- 

---------------------------------OS MEMBROS DA COMISSÃO”,---------------------------------------

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

referiu que concordava com o relatório e solicitou novamente que fosse acrescentada no 

primeiro ponto a estrada trezentos e oitenta e nove, do Cercal ao Garvão, que se encontrava 

bastante danificada e era muito importantes para a sua freguesia.-------------------------------------

----------Interveio o senhor Jorge Parreira que revelou que tinha ficado surpreendido pelo facto 

de já terem iniciado os trabalhos de reparação na estrada nacional número duzentos e sessenta e 

dois.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que relativamente à intervenção do senhor Jorge 

Parreira, referiu que não estava tão optimista relativamente à reparação da citada estrada porque 

a informação que tinha era apenas referente à reparação de um troço de dois quilómetros entre 

Alvalade e Cercal.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que era inadmissível que tratando-se de estradas nacionais, a sua gestão 

e reparação fosse efectuada a nível distrital e em função das disponibilidades e prioridades de 

cada Direcção Distrital. Discordou também que fosse desclassificada a estrada nacional número 

duzentos e sessenta e dois e continuasse no Plano rodoviário a estrada nacional número 
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trezentos e noventa.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Quanto ao IC4, considerou que se tratava de uma estrutura importante para o 

desenvolvimento do litoral Alentejano. Considerou ainda que os impactos que o complexo de 

Sines iria fazer para a rede viária dos municípios de Santiago do Cacém e Odemira, seriam 

preocupantes, pois iria provocar mais danos e estragos.-------------------------------------------------

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

Milfontes, que perguntou em que situação se encontrava a estrada nacional trezentos e noventa 

e três.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Joaquim Rodrigues que questionou se a estrada nacional número 

cento e vinte já estava reparada, visto que haviam troços em que a estrada estava muito 

danificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente às estradas nacionais 

números trezentos e noventa e trezentos e noventa e três, informou que os projectos já se 

encontravam concluídos, aguardando apenas uma reunião com o senhor Director de Estradas 

para analisarem a questão dos cruzamentos. Revelou também que concordava com a 

intervenção do senhor Sérgio Martins e informou que a reparação da estrada nacional número 

cento e vinte ainda não estava concluída.------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou em que situação se 

encontravam as estradas das Terrazinas e o último quilómetro de acesso à Zambujeira do Mar.-

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que a estrada das Terrazinas e 

das Parreiras já estavam adjudicadas, pelo que os trabalhos iriam iniciar brevemente. Quanto ao 

último quilómetro da estrada para a Zambujeira do Mar, disse que tinha sido abordado numa 

com ICERR.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação 

o presente relatório com a inclusão no primeiro ponto da Estrada Nacional número trezentos e 
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oitenta e nove, do Cercal ao Garvão, o qual foi devidamente aprovado por unanimidade, 

correspondendo a onze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, dois votos a 

favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, nove votos a favor dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata e um voto a favor do membro independente, 

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

----------Ponto nove: PLANOS DE URBANIZAÇÃO DO ALMOGRAVE, VILA NOVA DE 

MILFONTES E ZAMBUJEIRA DO MAR - CORRECÇÕES: Ao dar-se início ao tratamento 

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

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

----------“PLANOS DE URBANIZAÇÃO DO ALMOGRAVE, VIAL NOVA DE 

MILFONTES E ZAMBUJEIRA DO MAR – CORRECÇÕES:- Foi presente uma Informação 

sem nº., datada de 21/02/01, proveniente do Departamento Técnico da Autarquia dando 

conhecimento que, por se terem verificado alguns lapsos e incorrecções nos planos de 

urbanização em epígrafe, procedeu-se, na sequência da reunião havida em 12/02/01, na sede da 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo e em que participaram para além de 

representantes desta entidade, elementos da Câmara Municipal de Odemira e da Direcção 

Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território, às correcções seguintes:------------------

----------1)  Plano de Urbanização do Almograve------------------------------------------------------

----------1.1-Artigo 19º., nº.2, ponto 1 – Densidade Populacional Bruta: 70--------------------------

----------1.2-Artigo 20º., nº.3, ponto 1 – Densidade Populacional Bruta:70---------------------------

----------1.3-Artigo 20º., nº.5, ponto 2 – Espaço Ajardinado/Parque Infantil: 800 m2---------------

----------1.4-Artigo 21º., nº.3, ponto 1 – Densidade Populacional Bruta: 70--------------------------

----------1.5-Artigo 21º., nº.4, ponto 2 – Número de camas turísticas igual ou superior a 50%...-- 

----------2) Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes---------------------------------------

----------2.1-Artigo 24º., nº.1 – Na Zona de Expansão 5 – Terras da Comenda - .....---------------- 
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----------3) Plano de Urbanização da Zambujeira do Mar-------------------------------------------

----------3.1-Artigo 16º., nº.3, ponto 1 – Densidade Populacional Bruta: 50--------------------------

----------3.2-Artigo 18º., nº.4, ponto 2 – Número de camas turísticas igual ou superior a 50%....- 

----------3.3-Artigo 19º., nº.3, ponto 2 – Número de camas turísticas igual ou superior a 50%....- 

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

correcções verificadas nos Planos de Urbanização do Almograve, Vila Nova de Milfontes e da 

Zambujeira do Mar, devendo os mesmos ser presentes á Assembleia Municipal para 

conhecimento, apreciação e deliberação”.-----------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que questionou sobre a anterior densidade 

bruta que estava proposta para o Plano de Urbanização do Almogave.-------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que informou que tinham optado por descer 

um pouco o índice residencial, para subir no turismo porque entendia que o concelho de 

Odemira necessitava de estabelecimentos hoteleiros que rentabilizassem o turismo.--------------- 

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

aprovado por maioria, correspondendo a treze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro independente, um voto contra dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, um voto contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, seis 

abstenções dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária e duas abstenções dos 

membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e sete 

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

----------Ponto dez: RELATÓRIO SOBRE “CONSTRUÇÃO ILEGAL NA FREGUESIA DE 

VILA NOVA DE MILFONTES” :-------------------------------------------------------------------------- 

----------“RELATÓRIO SOBRE “CONSTRUÇÃO ILEGAL NA FREGUESIA DE VILA 

NOVA DE MILFONTES” --------------------------------------------------------------------------------- 
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----------Os membros da Comissão Paritária da Assembleia Municipal de Odemira, reunidos em 

06/02/2001, deliberaram por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a seguinte 

Proposta de Recomendação a efectuar ao senhor Presidente da Câmara e ao Executivo 

Municipal:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Reconhecendo existirem ilegalidades na construção de habitações, partes de habitação 

ou outras construções (vedações, telheiros, etc.) e por isso, a necessidade da reposição da 

autoridade e da legalidade naquela área do território municipal, reconhecem também que as 

razões deste tão grande surto de construção ilegal são de diversas ordens de que se destacam:--- 

----------1. Divisão ilegal da propriedade rústica, atingindo uma vasta área geográfica sendo 

várias vezes superior à do perímetro urbano de Vila Nova de Milfontes;----------------------------- 

----------2. Falta de alternativas habitacionais, decorrentes da inexistência no mercado de lotes 

urbanos e habitação;------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------3. A continuada insensibilidade da Administração Regional e Central para o problema, 

sabendo da carência habitacional desta freguesia, no contexto de Odemira, do Alentejo e do 

País e apesar dos esforços das sucessivas administrações do município no sentido do 

desbloqueio de alguns estrangulamentos administrativos e jurídicos;--------------------------------- 

----------4. A consequente e sistemática reprovação pela Comissão de Coordenação da Região 

do Alentejo do Plano Director Municipal de Odemira, das propostas que contemplam a 

resolução da construção clandestina.----------------------------------------------------------------------- 

----------Propõe-se:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------a) Que desencadeie com carácter urgente uma operação de reconversão urbanística 

global na zona periférica ao perímetro urbano de Vila Nova de Milfontes, aproveitando e 

rentabilizando o património fundiário que já possui nesta freguesia, nos termos dos artºs 12º e 

54º do Plano Director Municipal.--------------------------------------------------------------------------- 

----------b) Contacte a Direcção Geral de Energia no sentido de esclarecer da legitimidade da 
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E.D.P. – Electricidade do Sul, S.A., para efectuar “baixadas” em habitações clandestinas;-------- 

----------c) Que mobilize para este efeito a solidariedade institucional necessária da 

Administração Regional e Central, através dos Ministérios do Equipamento Social e do 

Ministério do Ambiente e da Secretaria de Estado da Habitação e das Direcções Gerais e 

Regionais dependentes daqueles Ministérios;------------------------------------------------------------- 

----------d) Que promova a realização dum “Forum” com a participação de técnicos, eleitos e 

moradores de municípios da Região e do País com problemas similares em vias de solução ou 

já solucionadas, no sentido de encontrar soluções jurídicas para o enquadramento legal desta 

reconversão urbanística.-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------e) Que simultaneamente exerça as atribuições e competências em matéria de 

ordenamento do território e licenciamento de construções, prosseguindo a tramitação 

processual jurídico administrativa nos casos de mais flagrante violação da legislação em vigor; 

          f) Que, neste complexo e, necessariamente demorado, processo de reconversão 

urbanística, todas as eventuais demolições sejam precedidas duma cuidadosa verificação das 

condições sociais da ocupação das habitações;--------------------------------------------------------- 

----------g) Que seja feita uma ampla divulgação junto da população residente das acções em 

curso ou a decorrer e que sejam afixados placards, em tamanho e número suficientes, na zona 

de intervenção anunciando os condicionalismos da área;----------------------------------------------- 

----------h) Que sejam melhorados os mecanismos de fiscalização dotando os serviços de meios 

humanos e materiais necessários e suficientes para aumentar a sua eficiência e eficácia.---------- 

------------------------------------Odemira, 02 de Fevereiro de 2001-------------------------------------- 

-----------------------------------OS MEMBROS DA COMISSÃO”,-------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que questionou sobre os critérios que presidiram à 

atribuição das coimas.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao relatório em causa, informou que tinha sido elaborado por uma comissão 
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constituída por cinco elementos, e dada a complexidade do assunto, tinha sido debatido e 

analisado de uma forma exaustiva com visitas ao local e reuniões na Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes e na Câmara Municipal. Por último, considerou que o relatório não exprimia 

a opinião de cada elemento interveniente, mas reunia o consenso de todos.-------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que questionou também sobre o critério da aplicação 

das coimas. Referiu também que tinha sido acordado, numa primeira reunião com a Câmara 

Municipal, que seria entregue uma listagem onde constasse os processos objecto de contra-

ordenação, bem como os valores das coimas a aplicar, porém isso não constava da listagem 

entregue.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, chamou a atenção para a alínea f) e propôs que em vez de se ler: “...condições 

sociais da ocupação das habitações”, devia ler-se: “...considerações sociais dos ocupantes das 

habitações”. Considerou ainda que se deveria acrescentar na alínea g) o seguinte: 

“...condicionalismos da área e ainda utilizados os meios de comunicação social mais 

adequados.”---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Não havendo mais intervenções relativamente ao texto do relatório, o senhor 

Presidente da Assembleia colocou-o à votação com as alterações propostas, tendo o mesmo 

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

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

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

favor do membro independente, quando estavam presentes vinte e sete membros da 

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

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro, que informou que tinha referido 

na altura que tinha sido solicitada a listagem completa dos processos das construções 

clandestinas, que os processos estavam disponíveis para serem analisados, visto que “cada caso 

era um caso”. Disse também que o critério para aplicação das coimas relacionava-se com a área 
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de construção ilegal, os desrespeitos pelos embargos da Câmara Municipal e os fins a que se 

destinavam as construções.----------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, disse que todos os casos tinham sido analisados pelo Gabinete Jurídico da 

Câmara Municipal de Odemira.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Interveio o senhor António Roberto que informou que tinham solicitado a lista apenas 

para facilitar a avaliação do assunto, dada a inexistência de tempo para analisar todos os 

processos.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que considerou que era uma situação 

delicada a existência de uma lista com o nome das pessoas envolvidas e o montante das coimas 

que iriam pagar. Considerou ainda que, o que estava em causa era o processo na sua 

globalidade, dado que a aplicação das coimas eram casos individuais distintos.--------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins que informou que numa primeira reunião da 

Comissão de Trabalho, tinha sido solicitada a listagem com os elementos necessários à 

avaliação do processo, na qual constava o montante das coimas aplicadas.--------------------------

----------Interveio novamente o senhor Vereador José Alberto Guerreiro que informou que tinha 

discordado com a listagem entregue aos elementos da Comissão de Trabalho, nos moldes que 

tinha sido elaborada, pois entendia que a mesma deveria ter sido feita pela própria Comissão de 

Trabalho, após consulta dos processos.--------------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que os critérios de aplicação das coimas também decorriam da 

aplicação da lei.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que referiu que a graduação da coima decorria 

do andamento do processo e da continuada prática de actos de desrespeito pelo embargo da 

obra. Informou ainda que existiam dados que não deviam ter sido disponibilizados, porque 

tratavam-se de processos em litígio, no entanto confiava no sigilo das pessoas.---------------------

-----Por último, chamou a atenção para as questões propostas no relatório anteriormente 
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aprovado e informou que perante a Lei não existia diferenciação dos casos.-------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto que apelou novamente, para que o bom senso 

prevalecesse relativamente à resolução deste problema.------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que referiu que ninguém estava 

claramente satisfeito com o processo de construção clandestina em Vila Nova de Milfontes e 

considerava que o mesmo tinha de parar, porque aquela zona não poderia ser diferente das 

restantes zonas do concelho de Odemira, onde também existia falta de habitação, porém não 

resolviam esse problema construindo ilegalmente.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Sérgio Martins, eleito pela Coligação Democrática Unitária, que 

apresentou a Declaração Política que seguidamente se transcreve na íntegra:----------------------- 

----------“CONSTRUÇÃO ILEGAL NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES”--- 

------------------------------------DECLARAÇÃO POLÍTICA/ CDU------------------------------------ 

---------------------------------------------AM 28/02/2001--------------------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU nesta Assembleia Municipal declaram:-----------------------------------

----------1) Concordância com a deliberação da Comissão Paritária desta A. M. e a que a 

Câmara Municipal de Odemira fica comprometida executar em conformidade com as suas 

recomendações;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------2) Serem particularmente sensíveis ao teor da alínea f) das referidas recomendações, a 

saber, a da “cuidadosa verificação das condições sociais dos ocupantes das habitações”, antes 

de qualquer decisão camarária de demolição naquela freguesia, sendo certo que o seu não 

cumprimento por parte da Câmara Municipal de Odemira, fará cessar todo o nosso apoio 

solidário à operação de reconversão urbanística citada na alínea a) das mesmas propostas de 

recomendação.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------3) Que as condições de apoio financeiro a serem reclamadas aos Ministérios do 

Equipamento Social e ao Ministério do Ambiente, de acordo com a alínea c) das 
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recomendações à Câmara Municipal, sejam, no mínimo idênticas às concedidas a outros 

municípios no âmbito de programas de recuperação de áreas degradadas, em vigor, 

nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto.-------------------------------------------- 

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

-----Apresentou ainda as propostas que seguidamente se transcrevem na íntegra:------------------- 

----------“CONSTRUÇÃO ILEGAL NA FREGUESIA DE VILA NOVA DE 

MILFONTES” ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------PRIMEIRA PROPOSTA--------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU propõem:---------------------------------------------------------------------- 

----------Que o Forum a levar a efeito de acordo com a recomendação da alínea d) da Comissão 

Paritária da Assembleia Municipal de 06/02/2001, seja realizada até ao final do mês de Junho, 

na localidade de Vila Nova de Milfontes.----------------------------------------------------------------- 

----------Foi aprovada por maioria, com dois votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

independente, sete votos contra dos membros eleitos pelo Partido Socialista e duas abstenções 

dos membros eleitos pelo Partido Socialista.-------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------SEGUNDA PROPOSTA--------------------------------------- 

----------Os eleitos da CDU propõem:---------------------------------------------------------------------- 

----------Que esta Comissão Paritária desta Assembleia Municipal que hoje cessa funções, seja 

substituída por uma outra, com a designação de Comissão de Acompanhamento da Assembleia 

Municipal para a operação de reconversão urbanística de Vila Nova de Milfontes, com os 

mesmos elementos ou outros a designar, comprometendo-se a apresentar a este órgão 

autárquico, em cada uma das reuniões ordinárias, relatório sucinto da sua actividade”.------------

----------Não havendo mais intervenções, o senhor Presidente da Assembleia colocou à votação 
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as propostas anteriormente apresentadas, tendo-se obtido o seguinte resultado:---------------------

-----A) Primeira Proposta, foi aprovada por maioria, com dois votos a favor dos membros 

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

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

voto a favor do membro independente, sete votos contra dos membros eleitos pelo Partido 

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

presentes vinte e três membros da Assembleia;----------------------------------------------------------- 

-----B) Segunda Proposta, foi aprovada por maioria, com nove votos a favor dos membros 

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

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

voto contra do membro independente e duas abstenções dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, quando estavam presentes vinte e três membros da Assembleia.------------------------- 

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

----------Interveio o senhor António José Guerreiro Gonçalves, natural do concelho de Odemira 

e residente na Zambujeira do Mar que questionou para quando o Plano Director Municipal de 

Odemira teria efeitos práticos. Relativamente às correcções dos Planos de Urbanização 

aprovados na presente sessão, questionou o porquê de se estar a alterar constantemente os 

índices de ocupação turística, uma vez que como investidor e promotor turístico discordava 

com esse facto.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Manuel Filipe Henriques, morador nas Portas de Transval que 

informou que se sentia lesado e discriminado, relativamente às demolições efectuadas na 

Herdade das Pousadas, em Vila Nova de Milfontes, uma vez que apenas tinha sido demolida a 

sua construção.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio a senhora Ana Sofia Gomes que informou que se encontrava presente na 

qualidade de advogada da Servipraia – Hotelaria e Turismo, Ldª que era a entidade que 
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explorava o Quebramar, em Vila Nova de Milfontes. Relembrou que, com a entrada em vigor 

do POOC – Plano de Ordenamento da Orla Costeira, muitos equipamentos de praia tinham de 

sofrer alterações em todo o litoral Português, nomeadamente alguns teriam de ser extintos e 

outros seriam alterados na sua localização geográfica. O Quebramar sito na praia da Franquia, 

tinha sido contemplado nesse diploma com a alteração de local, porém devido ao avanço das 

marés que estavam a provocar a retirada em massa de areia da praia para o meio do rio, tinha 

sido opção dos técnicos recolocarem o estabelecimento em causa noutro local.---------------------

-----Informou ainda que tinham remetido o processo do novo Quebramar ao Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina para aprovação segundo o POOC, e bem assim tinham 

solicitado junto da Câmara Municipal de Odemira o respectivo pedido de licença de 

construção, o qual foi concedido temporariamente, visto faltarem dois projectos (telefone e 

ruído). Face ao exposto, revelou que não entendia o porquê de, nesta data, a Câmara Municipal 

ter deliberado mandar suspender os trabalhos, devido ao incumprimento da Lei nomeadamente, 

pelo facto de se tratar de uma construção “pesada”. Relembrou também que a única entidade 

que teria competência para apreciar o incumprimento do POOC, era o Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o qual também indicou a nova localização do apoio de 

praia. Quanto ao tipo de construção, disse que na memória descritiva do projecto, vinha 

mencionado ao pormenor a forma de construção e os materiais utilizados.--------------------------

-----Por último, relembrou que a obra estava parada assim como os trabalhadores e que tinham 

prazos a cumprir e prejuízos a acumular. Solicitou ainda fotocópia do despacho do senhor 

Vereador responsável pelo pelouro, relativamente à suspensão da obra.------------------------------

----------Interveio o senhor Virgílio Nascimento que informou que tinha um processo na zona 

de construção clandestina de Vila Nova de Milfontes e perguntou sobre os critérios para a 

aplicação das coimas, bem como a forma como o processo iria decorrer.----------------------------

----------Interveio o senhor Presidente da Câmara que relativamente ao primeiro interveniente 
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do público, informou que nas reuniões que tinham tido, tinha sido explicado que os parâmetros 

não estavam definidos relativamente aos índices de ocupação nos Planos de Urbanização. 

Informou também que as percentagens tinham alterado de quarenta para vinte e finalmente para 

cinquenta por cento, porém considerava que, uma vez que era promotor turístico seria 

beneficiado com a alteração. Por fim disse que o Plano Director Municipal já tinha efeitos 

práticos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à questão das demolições em Vila Nova de Milfontes informou que as mesmas 

tinham sido suspensas derivado ao pedido efectuado pela Assembleia Municipal para análise 

dos processos, porém todas as pessoas em risco de demolição tinham sido notificadas.-----------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro que informou que o senhor Manuel 

Henriques tinha falado com ele e tinha sido informado que não poderiam construir a vedação, 

porém para além de ter concluído a vedação tinha construído também um telheiro, 

desrespeitando os avisos e embargos feitos pela Câmara Municipal.----------------------------------

----------Interveio novamente o senhor Presidente da Câmara que informou relativamente ao 

Quebramar que, o processo tinha chegado à Câmara Municipal para licenciamento de obras, 

com o parecer favorável e vinculativo do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina. Dada a urgência da conclusão da obra e uma vez que faltavam projectos para serem 

analisados, a Câmara Municipal decidiu emitir uma autorização provisória para inicio dos 

trabalhos. Após o início dos trabalhos, disse que tinha sido abordado por várias pessoas da zona 

de Vila Nova de Milfontes, acerca da construção em betão que estava a ser feita na praia da 

Franquia. Revelou que ao deslocar-se ao local, tinha ficado “estarrecido” visto que não só a 

construção era considerada “pesada” e o POOC apenas permitia uma construção “ligeira”, 

como também a localização que era imperativa naquele documento não tinha sido observada.---

-----Referiu ainda que como entidade licenciadora, após detectar que não estava a ser cumprido 

o diploma, embora com parecer favorável do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 
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Vicentina, considerou que deveria actuar. Informou também que o Parque Natural não tinha 

competência para deslocar um apoio de praia, sem alterar o POOC, e bem assim não deveria ter 

aprovado a construção com a área de duzentos e cinquenta metros quadrados, quando na praia 

da Franquia a área máxima de construção era de duzentos metros quadrados.-----------------------

-----Por último, disse que era legitimo da parte da autarquia mandar “caçar” a autorização 

quando tinham sido detectadas as irregularidades. Disse ainda que tinha sido enviado um ofício 

ao Parque Natural solicitando resposta às questões de incumprimento do POOC detectadas pela 

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

----------Interveio o senhor Presidente da Assembleia que revelou que estava “chocado” com o 

processo sobre o Quebramar e considerou que o ofício da Câmara Municipal ao Parque Natural 

tinha toda a razão de existir, no entanto deveria ter sido feito antes de ser emitida a autorização 

para início dos trabalhos.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio novamente a senhora Doutora Ana Sofia Gomes que questionou onde estava 

o bom senso, no tratamento deste processo.---------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Eduardo Jorge de Matos, gerente do Quebramar, que questionou 

quem o iria indemnizar dos prejuízos que estavam a sofrer, uma vez que tinha feito 

empréstimos para construir o apoio de praia, tinha o empreiteiro parado assim como todos os 

trabalhadores, e bem assim tinha um prazo para concluir a obra antes do início do Verão.--------

----------Interveio a senhora Doutora Ana Sofia Gomes que questionou se continuaria a ser a 

Servipraia a pagar o nadador salvador para assegurar a segurança dos veraneantes na praia da 

Franquia. Quanto ao ruído e às queixas que têm existido contra o Quebramar, informou que 

enquanto munícipe veraneante e proprietária de uma habitação em Vila Nova de Milfontes já 

tinha recorrido à Câmara Municipal queixando-se de terem concedido um horário a um 

estabelecimento comercial por baixo da sua habitação. Informou que também tinha feito as 

queixas na Guarda Nacional Republicana e até agora nada tinha sido feito.-------------------------
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----------Interveio o senhor Raúl Vicente, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, que informou que estavam todos empenhados na resolução do problema. Informou 

ainda que havia na sua localidade uma “onda de indignação, considerando aquela construção, 

como um atentado ao meio ambiente”. Por último, referiu que como autarca estava solidário 

com a Câmara Municipal e tinham de exigir responsabilidades ao Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina.-------------------------------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor Vereador José Alberto Guerreiro que informou que quando o 

processo tinha chegado à Câmara Municipal tinha o parecer favorável do Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, que era vinculativo. Referiu também que a autorização 

para inicio dos trabalhos tinha sido dada na boa fé, para que a obra avançasse dado o curto 

espaço de tempo para o seu término. Porém tinham detectado as irregularidades, pelo que 

considerou que um erro não justificava outro erro.-------------------------------------------------------

----------Interveio o senhor António Roberto, membro da Assembleia Municipal, que referiu 

que se não tivesse havido um movimento de opinião contra a construção do Quebramar, talvez 

não tivessem detectado as irregularidades. Informou também que o estabelecimento em causa, 

tem tido concessão para apoio de praia, mas não tem funcionado dessa forma, mas sim como 

bar/ discoteca.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que independentemente dos problemas ambientais, do movimento de 

opinião, considerou que a revolta das pessoas tinham nascido pelo receio do estabelecimento 

continuar a funcionar como até ao momento.-------------------------------------------------------------

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

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

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

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

noventa e nove, de dezoito de Setembro, foram aprovadas em Minuta todas as deliberações 
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tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, correspondendo a treze 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 um voto a favor do membro independente, quando estavam presentes dezanove 

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

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

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

a sessão pelas vinte horas e cinquenta e cinco 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 Primeiro Secretário.----------------------- 

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

 

 

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

 

 


