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 ---------- ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE JUNHO DA 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

CINCO DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE: ---------------------------------------  

 ---------- Ao quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezanove, realizou-se no auditório 

da Biblioteca Municipal José Saramago, em Odemira, a segunda reunião da sessão ordinária de 

junho da Assembleia Municipal, presidida pela Senhora Ana Maria de Oliveira Aleixo, 

Presidente da Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves 

Moreira (Primeira Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo 

Secretário) e convocada pela primeira ao abrigo do artigo quadragésimo sexto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o número um do 

artigo vigésimo do Regimento deste Órgão. A presente reunião vem no seguimento da primeira 

reunião da sessão ordinária de junho, que teve lugar no passado dia vinte e oito de junho, e 

pretende dar continuidade ao tratamento dos pontos números cinco a quinze do Período da 

Ordem do Dia daquela sessão. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, a Ordem de Trabalhos desta reunião ficou do seguinte modo: -----  

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

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

 ------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto cinco: Gestão dos Recursos Humanos em Função do Mapa de Pessoal - 

Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal para 2019: apreciação e deliberação. -----------------------  

 ---------- Ponto seis: Proposta n.º 12/2019 P - Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais de 

Odemira: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto sete: Proposta de delimitação de 11 Áreas de Reabilitação Urbana no Concelho 

de Odemira: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: Proposta de Adenda ao Protocolo de Colaboração Para a Componente de 
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Apoio à Família no Âmbito do Programa de Desenvolvimento e Expansão do Pré-Escolar: 

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

 ----------- Ponto nove: Aquisição de serviço de Consultadoria Jurídica na modalidade de 

Contrato de Avença - Renovação de Contrato: apreciação e autorização do Compromisso 

Plurianual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dez: Aquisição de serviço de Consultadoria Jurídica no domínio do 

Planeamento, Ordenamento do Território e Urbanismo - Renovação de Contrato: apreciação e 

autorização do Compromisso Plurianual. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto onze: Aquisição de Serviço de Consultadoria de Engenharia Civil, em Regime 

de Avença, para a Divisão de Infraestruturas e Logística: apreciação e autorização do 

Compromisso Plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto doze: Aquisição de serviço de Auditoria Externa das Contas do Município de 

Odemira (2019, 2020 e 2021): apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. -------------  

 ----------- Ponto treze: Minuta de contrato para Instalação de dois POPs - Infraestrutura de 

Fibra Ótica, a Celebrar com a Empresa Derivados e Segmentos, S.A.: apreciação e deliberação.  

 ----------- Ponto catorze: Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis 

ao abrigo do disposto no Código Fiscal do Investimento: apreciação e reconhecimento do 

interesse do investimento. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quinze: Proposta n.º 11/2019 P - Processo de descentralização administrativa, 

resultante das transferências de competências dos Municípios para as Juntas de Freguesia: 

apreciação e recolha de contributos. ------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------- ABERTURA DA REUNIÃO ---------------------------------------  

 ----------- Compareceram a esta reunião vinte e sete Membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Arménio Guerreiro Simão, Daniel Sobral 

Balinhas, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, 
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Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival 

Matos Silvestre, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel Silva Martins, João 

Palma Quaresma, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de 

Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela 

Gonçalves Moreira, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel 

dos Santos Cunha Duarte, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro Miguel Bernardino 

Gonçalves, Pedro Miguel Correia da Silva, Tânia Filipa Guerreiro Ramos, Valdemar Pacheco 

Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. Registou-se a ausência dos Membros: Carla Sofia da 

Costa Bernardo; Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia 

de Sabóia; Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Presidente da Junta de Freguesia de 

Longueira/ Almograve; Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Presidente da Junta de 

Freguesia de São Salvador e Santa Maria; Pedro Bruno Oliveira de Almeida; Rita Isabel da 

Costa Lourenço Dias; e Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia 

de Luzianes-Gare. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e cinquenta e seis minutos, a Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. ---------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas à Senhora Tânia 

Filipa Guerreiro Ramos que nos termos do artigo septuagésimo oitavo e septuagésimo nono da 

Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, alterada e 

republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de janeiro, se encontra a 

substituir nesta reunião o Senhor António Manuel Viana Afonso, eleito pelo Partido Socialista; 

bem como, ao Senhor Pedro Miguel Correia da Silva que nos termos do artigo septuagésimo 

oitavo e septuagésimo nono da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de 

dezoito de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de 

onze de janeiro, se encontra a substituir nesta reunião o Senhor Miguel Forte Prista Monteiro, 
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eleito pelo Partido Socialista ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira estiveram presentes os Senhores 

Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís e Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista; e Luís Carlos Lima Cardoso, Vereador eleito pela Coligação 

Democrática Unitária. A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas ao 

Senhor Vereador Luís Cardoso que nos termos da Lei, se encontrava a substituir a Senhora 

Vereadora Sara Ramos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -------------------------------------------------- (…) ------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO MAPA 

DE PESSOAL - TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2019: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0354-2019 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL - TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

PARA 2019 -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS -------------------------  

 ----------- Em cumprimento das orientações superiormente recebidas, apresenta-se em anexo o 

Mapa de Pessoal com as alterações propostas, elaborado de acordo com o disposto nos art.ºs 

28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com o art.º 3.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a entrada em vigor da Lei n.º 35/2014, de 20/06 (LTFP), foi revogada a Lei n.º 

12-A/2008 (LVCR), de 27/02 (com exceção das normas transitórias abrangidas pelo art.ºs 88.º 

a 115.º), permanecendo em vigor o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, que procedia à 
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adaptação da LVCR à administração local. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito das Autarquias Locais, a presente Alteração está sujeita a autorização 

prévia do dirigente máximo do serviço e à submissão do assunto a deliberação do órgão 

executivo, sendo ainda a proposta de Alteração ao mapa de pessoal submetida a aprovação do 

órgão deliberativo municipal (n.º 2, art.º 3.º DL n.º 209/2009, de 3 de setembro). ------------------  

 ---------- 1. Apresentação de ocorrências verificadas desde a última alteração ao Mapa de 

Pessoal 2019 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): -----------------------------------  

 ---------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria: ------------------------  

 ---------- Na segunda alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovada em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 30 de abril, com proposta de aprovação tomada em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada a 18 de abril do corrente ano, procedeu-se à afetação 

de um trabalhador por mobilidade à unidade orgânica para a qual transitou, dando-se assim 

cumprimento ao Despacho n.º 1490/2019-V-TG, de 16 de abril promovendo-se desta forma um 

ajuste dos recursos humanos após ponderação das necessidades dos serviços. Estas situações de 

mobilidade interna a operar na mesma Carreira e Categoria, dentro do mesmo órgão ou serviço, 

podem consolidar-se, a todo o tempo, por decisão do dirigente máximo do serviço. (n.º 1/art.º 

99.º da LTFP). Quando haja conveniência para o interesse público, designadamente quando a 

economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem 

ser sujeitos a mobilidade, podendo esta operar-se dentro do mesmo órgão ou serviço conforme 

o disposto no artº 92º da LTFP. Para efeitos de concretização da mobilidade fundamentada na 

legislação mencionada, procedeu-se à mobilidades interna, na mesma carreira e categoria, na 

seguinte situação: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 PT de Assistente Operacional que transita da DA para a DIL através do Despacho 

n.º 1490/2019-V-TG, de 16 de abril, com data de efeitos a 27.03.2019 através da Mobilidade 

Interna no mesmo Órgão ou Serviço. -----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: ---------------------------------------------------------  

 ----------- Procede-se à atualização dos seguintes postos de trabalho na Terceira Alteração ao 

Mapa de Pessoal, pelos motivos e ocorrências que a seguir se apresentam: --------------------------  

 ----------- Entradas: 1 PT de Assistente Operacional - Ocupação de PT por Procedimento 

Concursal com RJEPTI no SMPC, com data de efeitos a 03.06.2019; 1 PT de Assistente 

Operacional - Ocupação de PT por Procedimento Concursal com RJEPTI na DIL, com data de 

efeitos a 23.06.2019; 1 PT de Técnico/a Superior Desporto - Ocupação de PT por Procedimento 

Concursal com RJEPTI na DDSC, com data de efeitos a 15.05.2019. --------------------------------  

 ----------- Saídas: Da Unidade Orgânica DGI, 1 Assistente Operacional, por motivo de 

Ocupação por Procedimento Concursal em outra entidade com RJEPTI (encontra-se em 

período experimental de função), com data de efeitos a 01.05.2019; Da Unidade Orgânica 

DOM, 1 Técnico/a Superior Arquitetura Paisagista, por motivo de se encontrar em Regime de 

Mobilidade entre Órgãos e Serviços em outra entidade (lugar cativo), com data de efeitos a 

01.05.2019; Da Unidade Orgânica DLGT, 1 Técnico/a Superior Arquitetura, por motivo de 

cessação de vínculo por denúncia contratual, com data de efeitos a 26.04.2019; Da Unidade 

Orgânica DLGT, 1 Fiscal Municipal Especialista Principal, por motivo de se encontrar em 

Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços em outra entidade (lugar cativo), com data de 

efeitos a 01.06.2019; Da Unidade Orgânica DIL, 4 Assistente Operacional, sendo 1 deles 

Encarregado Operacional, por motivo de Aposentação (PT`s encontram-se por preencher por 

vacatura de lugar), com data de efeitos a 01.06.2019. ---------------------------------------------------  

 ----------- Em outras saídas, regista-se a saída de 1 PT da Unidade Orgânica da DDSC, da 

carreira de Assistente Técnico/a, por motivo de Licença sem Remuneração por 11 meses, com 

data de efeitos a 14.06.2019. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Fluxo de Entradas e Saídas de trabalhadores - Mapa de Pessoal 2019: --------------------  

 ----------- Registam-se 3 entradas e 8 saídas, totalizando um total de ocorrências de 11 PT 
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(trabalhadores). ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Fluxo de Outras Situações (Mobilidades e Licenças sem Remuneração) - Mapa de 

Pessoal 2019: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Registam-se 1 situação de Mobilidade Interna ou Intercarreiras e 1 situação de 

Licença sem Remuneração, totalizando um total de ocorrências de 2 PT (trabalhadores). ---------  

 ---------- 1.3 Postos de Trabalho “virtuais/cativos”:------------------------------------------------------  

 ---------- Na contabilização dos postos de trabalho não foram apurados os trabalhadores que se 

encontram provisoriamente em exercício de funções ao abrigo de figuras de mobilidade geral 

ou providos em cargos em regime de comissão de serviço. Estes postos de trabalho 

“virtuais/cativos”, estão relacionados com o serviço e/ou carreira de origem dos trabalhadores 

que se encontram presentemente numa das seguintes situações: ---------------------------------------  

 ----------  - Em mobilidade interna geral noutra entidade; -----------------------------------------------  

 ----------  - Licenças sem remuneração superiores a 12 meses; -----------------------------------------  

 ----------  - Em exercício de cargos dirigentes; ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Em cargos de nomeação/designação (ex.º membro do GAV); ----------------------------  

 ---------- 2. Criação de Postos de Trabalho por Procedimentos Concursais ou por Recurso a 

Reservas de Recrutamento: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: --------------------------------------------------------------  

 ---------- Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, apresentam-se 

nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados para constituição de 

relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado e determinado, perfazendo um 

total de 2 postos de trabalho a prover mediante os seguintes procedimentos: ------------------------  

 ---------- - Para a Unidade Orgânica DDSC, por Procedimento de Reserva de Recrutamento, 

para uma RJEP com Contrato por Tempo Indeterminado, na categoria de Técnico/a Superior 

em Animação Sociocultural, 1 PT a criar, com previsão de início de funções em Julho de 2019.  
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 ----------- Fundamentação Justificativa da Necessidade do Recrutamento: Gestão dos 

equipamentos culturais existentes; Elaboração de propostas de programação; Promoção das 

relações de proximidade com os agentes culturais locais; Realização do diagnóstico das 

condições físicas e das necessidades de apetrechamento dos equipamentos culturais existentes; 

Elaboração da Carta dos Equipamentos Culturais; Promover a recuperação e valorização das 

atividades artesanais e tradicionais do património identificativo do concelho. -----------------------  

 -----------  - Para a Unidade Orgânica DDSC, por Procedimento Concursal a abrir, para uma 

RJEP com Contrato por Tempo Determinado, na categoria de Assistente Técnico/a (Loja 

Social), 1 PT a criar, com previsão de início de funções em Janeiro de 2020. -----------------------  

 ----------- Fundamentação Justificativa da Necessidade do Recrutamento: Atendimento à 

população em geral, mas sobretudo às franjas da população mais fragilizadas socialmente. ------  

 ----------- Conteúdo Funcional da Vaga a concurso: ------------------------------------------------------  

 ----------- • Atendimento na Loja Social de terça a sábado (aos sábados, só de manhã); ------------  

 ----------- • Receção e triagem dos bens entregues/doados; ----------------------------------------------  

 ----------- • Entrega de bens, de acordo com as Normas de Funcionamento da Loja Social; --------  

 ----------- • Lavagem e passagem a ferro de roupas que, rececionadas, não se apresentem nas 

condições desejáveis para armazenamento ou oferta; ----------------------------------------------------  

 ----------- • Gerir o armazém da Loja Social, mantendo-o organizado por secções; ------------------  

 ----------- • Alternar o conteúdo ex-político da Loja, de acordo com as estações do ano 

(Primavera/Verão e Outono/Inverno); ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Garantir o trabalho colaborativo e em rede com as restantes Lojas sociais do 

concelho para troca, cedência ou pedido de bens. --------------------------------------------------------  

 ----------- 2.2 Previsão de Encargos: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento do disposto no n.º 5 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, a previsão 

orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes das situações apresentadas no 
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quadro referente à criação de postos de trabalho, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado e determinado, encontram-se previstas e 

asseguradas a partir do mês de Julho do corrente ano, relativamente ao procedimento previsto 

por Reserva de Recrutamento Ativa, quanto ao Procedimento Concursal previsto para 

constituição de vínculo com Contrato por Tempo Determinado, será acautelado no início do 

próximo ano, em janeiro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- II - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL ---------------------------  

 ---------- Deste modo e para efeitos de Alteração ao Mapa de Pessoal 2019 em vigor, 

apresentam-se nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram alterados para 

constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado ou 

determinado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Na presente Alteração e conforme determinado superiormente não se procede à 

extinção de qualquer posto de trabalho constante do Mapa de Pessoal em vigor. -------------------  

 ---------- 2. Após a aprovação do órgão deliberativo municipal mediante proposta de aprovação 

do órgão executivo, a Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 será afixada no edifício 

da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município. -------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como a remessa à Assembleia 

Municipal, para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e quatro membros da 
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Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: PROPOSTA N.º 12/2019 P - ESTRUTURA ORGÂNICA DOS 

SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ----------------------------  

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0353-2019 - PROPOSTA N.º 12/2019 P - NOVA ESTRUTURA 

ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 12/2019 P, datada de 17/06/2019, proveniente do Gabinete 

do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 12/2019 P - Nova Estrutura Orgânica do Município de Odemira ----------  

 ----------- Considerando:  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O quadro legal em vigor - Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro e Lei n.º 

2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Pública Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 

de agosto, todos na sua atual redação; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- • As conclusões da análise e contributos dos serviços e suas chefias no Município de 

Odemira no decurso do presente ano; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- • As alterações legislativas na contratação pública, no licenciamento urbanístico, na 

avaliação de desempenho e no estatuto do pessoal dirigente, que propiciam a desmaterialização 

dos processos, a partilha de objetivos e a adoção de novas formas de relação com os munícipes;  

 ----------- • As novas competências adquiridas e a adquirir no quadro do processo de 

transferência de competências em curso, da Administração Central para as Autarquias; ----------  

 ----------- • A crescente exigência de novas dinâmicas autárquicas no apoio aos cidadãos, na 

área social e cultural, na ocupação de tempos livres e na promoção e divulgação das 

potencialidades turísticas do concelho; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A procura constante da melhoria das condições de exercício da missão dos órgãos e 

serviços da Câmara Municipal de Odemira, radicando na simplificação, racionalização e 
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reengenharia de procedimentos administrativos e na racionalização dos serviços e de 

estabelecimento de metodologias de trabalho transversal, na agregação e partilha de serviços 

que satisfaçam necessidades comuns a várias unidades orgânicas; ------------------------------------  

 ---------- • A exigente procura de eficiência e eficácia nos processos autárquicos, encontrando 

novas formas de prossecução do interesse público, do dever de decisão célebre e da 

colaboração da administração com os particulares, isto é, do município com os seus munícipes;  

 ---------- Torna-se necessário proceder à alteração da organização dos serviços municipais, 

atualmente em vigor, em moldes que lhes permitam dar uma melhor resposta às solicitações 

decorrentes das atuais e novas atribuições e competências; ---------------------------------------------  

 ---------- Assim,  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em consideração o quadro supra descrito, tenho a honra de propor ao Coletivo 

Municipal que, após apreciação nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro, e da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, adaptada à Administração Pública Local pela Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto, todos na sua atual redação;  ----------------------------------------------  

 ---------- 1 - Aprove, a presente proposta da Estrutura Nuclear da nova organização dos 

serviços da Câmara Municipal de Odemira que se desenvolverá de acordo com seguintes 

moldes: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) A organização interna dos serviços municipais corresponde a um modelo de 

estrutura orgânica do tipo misto, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 305/2009, de 23 de 

outubro, sendo o modelo de estrutura matricial aplicado no desenvolvimento de projetos 

transversais, por meio de equipa multidisciplinar e o modelo de estrutura hierarquizada 

aplicado às restantes áreas de atividade. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Que essa estrutura interna mista seja constituída pelas seguintes unidades orgânicas 

nucleares: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Serviços de Assessoria à Gestão Municipal (SAGM), que em traços gerais assegura 
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responsabilidades nas áreas do apoio ao presidente, apoio aos restantes eleitos locais, proteção 

civil, gabinete florestal, desenvolvimento económico, e comunicação e informação, sendo estas 

duas últimas coordenadas por dirigente de 3.º grau. ------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Gestão Interna (DGI), que se desenvolverá pelo número máximo de uma 

subunidade orgânica, a qual terá em traços gerais responsabilidades nas áreas administrativa, 

financeira, contratação pública e aprovisionamento, informática, gestão documental, controlo 

de qualidade e atendimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Recursos Humanos e Jurídicos (DRHJ), a qual terá em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de recursos humanos, notariado, contraordenações, património, 

notariado e assessoria jurídica. ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT), que se desenvolverá pelo 

número máximo de uma subunidade orgânica, a qual terá em traços gerais responsabilidades 

nas áreas de licenciamento de atividades, licenciamento urbanístico, fiscalização, planeamento, 

estudos e projetos, toponímia e SIG. ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Infraestruturas, Obras e Logística (DIOL), que se desenvolverá pelo 

número máximo de duas subunidades orgânicas, as quais terão em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de obras municipais, rede viária e trânsito, gestão do espaço 

urbano, parque de máquinas e viaturas, oficinas, obras por administração direta e logística de 

eventos. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Ambiente (DA), que se desenvolverá pelo número máximo de duas 

subunidades orgânicas, as quais terão em traços gerais responsabilidades nas áreas de 

abastecimento de água, tratamento de efluentes, resíduos urbanos, educação e sensibilização 

ambiental, saúde pública e bem-estar animal. -------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural (DDSC), que se desenvolverá pelo 

número máximo de três subunidades orgânicas, as quais terão em traços gerais 
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responsabilidades nas áreas de educação, cultura, desporto, juventude, participação cívica, 

saúde e intervenção social. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Um número máximo total de 6 (seis) unidades orgânicas flexíveis, correspondentes 

a cada Divisão Municipal, a criar, alterar ou extinguir, a aprovar pela Câmara Municipal, sob 

proposta do Presidente da Câmara; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Um número máximo total de 11 (onze) subunidades orgânicas flexíveis, 

correspondentes a cada Unidade Técnica, a criar, alterar ou extinguir pelo Presidente da 

Câmara, lideradas por titulares de cargos de Direção Intermédia de 3.º grau, 9 (nove) das quais 

diretamente dependentes de uma divisão municipal e 2 (duas) dependentes diretamente do 

Presidente da Câmara; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) A definição de um número máximo de 1 (uma) equipa multidisciplinar, a criar, 

alterar ou extinguir a aprovar pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara; --  

 ---------- f) A definição de um número máximo de 2 (duas) equipas de projeto, a criar, alterar 

ou extinguir a aprovar pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara. -----------  

 ---------- 2 - Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos termos anteriormente 

sugeridos, e por força do disposto no artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 

deverá a mesma ser submetida à discussão e votação da Assembleia Municipal. -------------------  

 ---------- 3 - Por último, caso a presente proposta venha a merecer aprovação pelos órgãos 

municipais competentes, deverá ser promovida a publicação da estrutura mista que venha a ser 

aprovada, no Diário da República, II série, por força do disposto no n.º 6, do artigo 10.º, do 

Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, com vista a que a mesma ganhe plena eficácia. -----  

 ---------- Odemira, 17 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior remessa à 
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Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com treze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e quatro membros da 

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

 ----------- Ponto sete: PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE 11 ÁREAS DE REABILITAÇÃO 

URBANA NO CONCELHO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: ----------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0356-2019 - PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DE 11 ÁREAS DE 

REABILITAÇÃO URBANA NO CONCELHO DE ODEMIRA ------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2503/2019, datada de 14 de junho de 2019, proveniente 

da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, na qual consta que, em conformidade com o 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, se propõe que sejam delimitadas as áreas de 

reabilitação urbana (ARU) de Amoreiras-Gare, Colos, Luzianes-Gare, Odemira, Pereiras-Gare, 

Relíquias, Sabóia, Santa Clara-a-Velha, São Luís, São Martinho das Amoreiras e Vale de 

Santiago, de acordo com as respetivas propostas de delimitação constantes da citada 

informação, devendo para o efeito, as mesmas serem submetidas a apreciação e deliberação 

pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que perguntou se os apoios previstos naqueles 

documentos destinavam-se especialmente a empresa e comércio, ou abrangiam também os 

privados e, neste caso, em que moldes esse apoio era atribuído, designadamente se abrangia a 

reabilitação de prédios. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, referindo-se especialmente às zonas urbanas do interior do concelho, onde 

considerava mais notória a existência de problemas estruturais ao nível da rede viária e de 

infraestruturas de saneamento básico, questionou se a proposta em causa contemplava a 

resolução daqueles problemas. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que aquela 

proposta de reabilitação urbana previa um conjunto de objetivos estratégicos que pressupunham 

também a modernização das infraestruturas urbanas e melhoria geral da mobilidade, 

promovendo uma melhor gestão da via pública e demais espaços de circulação. Por último, 

informou que após a aprovação das ARU’s, os objetivos propostos nas mesmas seriam 

realizados através de Operações de Reabilitação Urbana (ORU’s) que contêm um conjunto de 

intervenções específicas na reabilitação urbana do edificado. ------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Pedro Ramos que informou que aquelas ARU’s eram 

vocacionadas sobretudo para a reabilitação urbana em edificado que depois se podem traduzir 

em benefícios ficais (IMI, Iva, entre outros) e, bem assim, referiu que a proposta continha cerca 

de doze medidas destinadas a privados e empresas, designadamente a implementação do 

Prémio Municipal de Reabilitação Urbana, o apoio personalizado através de atendimento 

técnico no Município de Odemira, a prioridade processual na análise dos processos, entre 

outros. O Senhor Vereador Pedro Ramos informou que posteriormente seriam publicitados, 

através de flyers, os conteúdos dos benefícios previstos decorrentes das ARU’s. -------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com catorze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 
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Socialista, sete 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 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e quatro membros da 

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

 ----------- Antes de se passar para o tratamento do assunto seguinte, o Senhor Pedro Gonçalves, 

eleito pelo Bloco de Esquerda, declarou impedimento por pertencer à Associação em causa, 

não podendo participar na sua apreciação e deliberação, o qual foi aceite, tendo o referido 

membro saído de sala. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PRÉ-ESCOLAR: Foi presente a proposta que 

seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: -------  

 ----------- “10 - ASSUNTO N.º 0347-2019 - PROPOSTA DE ADENDA AO PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO PARA A COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO PRÉ-ESCOLAR ----------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 2494/19, de 14 de junho de 2019, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta que, considerando que o Município 

de Odemira, através da assinatura do Acordo de Colaboração celebrado com a Direção Geral 

dos Estabelecimentos escolares/ Direção de serviços do Alentejo e o Instituto de Segurança 

Social, de harmonia com a Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro, o Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de 

Junho e o Protocolo de Cooperação celebrado em 28 de Julho de 1998, entre o Ministério da 

Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, vê reguladas as condições relativas à sua participação no Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar;  -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que a adesão ao programa implica que seja preferencialmente o 
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Município quem assegure a oferta das atividades de animação e de apoio à família (AAAF), 

conforme despacho n.º 9265-B/2013, ou seja, as atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário de 

atividades educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades e que a 

Administração Central se compromete a apoiar financeiramente o funcionamento dos 

estabelecimentos abrangidos, de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças 

a uma educação pré-escolar de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das 

respetivas famílias; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a TIC TAC – Associação para a Promoção dos Tempos Livres das 

Crianças e Jovens pretende desenvolver um trabalho ao nível da educação não formal, através 

da produção, promoção e divulgação de atividades culturais, artísticas, recreativas, 

pedagógicas, cientificas, ambientais e desportivas, que possam contribuir para um salutar e 

benéfico aproveitamento e utilização dos tempos livres e que por essa razão será uma mais-

valia em constituir-se como parceira do Município na concretização de diversos projetos, nos 

domínios descritos supra; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o pedido formalizado pela TIC TAC – Associação para a Promoção dos 

Tempos Livres das Crianças e Jovens para que o Município de Odemira procedesse ao acerto 

dos valores acordados no âmbito do Protocolo de Colaboração para a Componente de Apoio à 

Família uma vez que os mesmos ainda têm como referência o Salário Mínimo Nacional de 

557€ (ano de 2017) e um subsídio de alimentação de 4,52€ (janeiro de 2017) e que já se 

verificaram dois aumentos do Salário Mínimo Nacional. -----------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se, de acordo com a alínea u) do Artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da Minuta de Adenda ao Protocolo de Colaboração 

para a Componente de Apoio à Família no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-Escolar, a celebrar com a TIC-TAC – Associação para a Promoção 
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dos Tempos Livres das Crianças e Jovens, no valor total de € 20.148,50 (vinte mil cento e 

quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos), referente ao valor correspondente aos encargos 

mensais adicionais decorrentes do aumento do salário mínimo nacional ocorrido em 2018 

(€557 para €580) e 2019 (€580 para €600) e do aumento do subsídio de refeição (€4,52 para € 

4,77), e, bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

para outorgar o documento em representação do Município, bem como a remessa à Assembleia 

Municipal, para apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos.--------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por unanimidade, com quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes 

vinte e quatro membros da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------  

 ----------- Voltou a entrar na sala o Senhor Pedro Gonçalves. -------------------------------------------  

 ----------- Ponto nove: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA 

MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião, para autorização do compromisso plurianual: ----------------------------  

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0258-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURÍDICA NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE 

CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL --------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1433/2019, datada de 02 de abril de 2019, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 
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Contrato na modalidade de Avença com "Veiga e Moura & Associados - Sociedade de 

Advogados, RL", pelo período de um ano. Foi igualmente presente a informação n.º 1780/2019, 

datada de 02 de maio de 2019, elaborada pela Divisão de Gestão Interna, referente à obrigação 

da autorização prévia do compromisso plurianual para aquisição supra pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso plurianual.” -----  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto dez: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA NO 

DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO - 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do compromisso 

plurianual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0259-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

JURIDICA NO DOMINIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

URBANÍSMO - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO 

PLURIANUAL -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação n.º 1435/2019, datada de 02 de abril de 2019, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

Contrato na modalidade de Avença com a empresa "Dulce Lopes, Lda.", pelo período de um 

ano. Foi igualmente presente a informação n.º 1784/2019, datada de 02 de maio de 2019, 

elaborada pela Divisão de Gestão Interna, referente à obrigação da autorização prévia do 

compromisso plurianual para aquisição supra pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea 

c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 

17 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso plurianual.” -----  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com quinze votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto onze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA DE 

ENGENHARIA CIVIL, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A DIVISÃO DE 

INFRAESTRUTURAS E LOGÍSTICA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para autorização do 

compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0343-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

DE ENGENHARIA CIVIL, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A DIVISÃO DE 
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INFRAESTRUTURAS E LOGÍSTICA - AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL -  

 ---------- Foi presente a informação nº 2405, data de 7 de junho de 2019, proveniente da 

Divisão de Infraestruturas e Logística, elaborada pelo júri do procedimento, na qual consta o 

projeto de decisão relativo à aquisição de serviço de consultadoria de Engenharia Civil, em 

regime de avença, para a Divisão de Infraestruturas e Logística, do qual se conclui que é 

intenção de adjudicar a referida aquisição a Paula Cristina Serol Roque, pelo valor de 

15.000,00€ (valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor), correspondente ao valor a 

pagar pela execução das 12 prestações objeto do contrato. ---------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que, estando prevista a assunção de 

compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar autorização prévia à Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea c) do nº 1 do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei 

nº22/2015, de 17 de março. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem 

assim, aprovou por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto doze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA DAS 

CONTAS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA (2019, 2020 E 2021): Foi presente a proposta que 
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seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião, para 

autorização do compromisso plurianual: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0260-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA 

EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA (2019, 2020 E 2021): 

AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL -------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1757/2019, datada de 30 de abril de 2019, proveniente 

da Divisão de Gestão Interna, elaborada pelo júri do procedimento, na qual consta o projeto de 

decisão relativo à aquisição de serviço de auditoria externa das contas do Município de 

Odemira (2019, 2020 e 2021), do qual se conclui que é intenção de adjudicar a referida 

aquisição à empresa BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.  -----  

 ----------- Considerando que a referida aquisição dará lugar a um encargo orçamental em mais 

de um ano económico, bem como estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, 

carece o referido processo de autorização prévia da Assembleia Municipal de acordo com a 

alínea c) do n.º 1, do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicado pela Lei n.º 

22/2015, de 17 de março. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido o assunto à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e aprovou, por unanimidade, a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso plurianual.” -----  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 

qual foi aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos 

pelo Partido Social Democrata, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto treze: MINUTA DE CONTRATO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS POPS - 

INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA, A CELEBRAR COM A EMPRESA DERIVADOS 

E SEGMENTOS, S.A.: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

arquivada no maço de documentos desta reunião: --------------------------------------------------------  

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0363-2019 - MINUTA DE CONTRATO PARA INSTALAÇÃO DE 

DOIS POPS - INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA, A CELEBRAR COM A EMPRESA 

DERIVADAS E SEGMENTOS, S.A. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2521/2019, datada de 17 de junho de 2019, proveniente 

da Divisão de Gestão Interna - Setor de Informática, na qual consta que se verificou a 

necessidade de instalação de equipamentos de comunicação de suporte à rede de fibra ótica, a 

instalar em alguns locais do concelho, tendo em conta a dificuldade existente nos serviços de 

comunicação de voz fixa, móvel e acesso à internet.-----------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que, para a fixação destes equipamentos, será 

necessária a cedência dos respetivos espaços municipais sitos em Vila Nova de Milfontes e 

Alcaria Formosa.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se a aprovação da Minuta de Contrato a celebrar com a 

Empresa Derivadas e Segmentos, S.A., para a fixação dos respetivos equipamentos. --------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação, e posterior remessa à Assembleia Municipal.  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou que após a implementação da 

proposta em causa, “a desculpa da tecnologia” já não poderia ser usada relativamente à 

possibilidade de difusão online das sessões da Assembleia Municipal de Odemira. ----------------  

 ----------  Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, que congratulou o Município de Odemira pela proposta apresentada que irá 
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permitir a ligação à fibra ótica e a possibilidade de comercialização do serviço no concelho por 

vários operadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, lançou o repto ao Município de Odemira para que verificasse junto do 

Altice, a possibilidade de comercialização imediata do serviço nos locais onde já existem 

Points of Presence (POP) com fibra ótica, uma vez que trará benefícios quer em termos de 

qualidade do serviço quer na redução do valor a faturar aos clientes. ---------------------------------  

 -----------  Por último, alertou para o facto de no concelho ainda existirem vários locais que não 

têm cobertura de telemóvel, o que em termos de segurança e prestação de socorro é primordial.  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que referiu que o Município 

de Odemira tem vindo a fazer um esforço de pressão junto das operadoras, com vista a dotar o 

concelho de cobertura de rede móvel, relembrando que há seis ou sete anos nem todas as sedes 

de freguesia tinham esse serviço e atualmente já se está a reivindicar a ligação a locais 

desabitados e de transição entre localidades. Considerou ainda que tendo em conta as 

características orográficas do território de Odemira e o tipo de serviço prestado pelas 

operadoras, seria muito difícil se poder afirmar que se vai dotar o concelho de cobertura 

integral de rede móvel. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual 

foi aprovada por unanimidade, com dezasseis votos 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 e um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e sete membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto catorze: PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DISPOSTO NO CÓDIGO FISCAL DO 

INVESTIMENTO: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 
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arquivada no maço de documentos desta reunião, para apreciação e reconhecimento do 

interesse do investimento: ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0359-2019 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS AO ABRIGO DO DISPOSTO NO CÓDIGO 

FISCAL DO INVESTIMENTO ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 2515/2019, datada de 14/06/2019, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Presidente, onde consta que a empresa exploradora do ’Enigma – Nature 

& Water Hotel’ solicitou a isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), 

ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 23.º do Código Fiscal do Investimento 

(CFI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 162/2014, de 31 de outubro, na sua atual redação. ----------  

 ---------- O Código em apreço prevê dois procedimentos distintos para concessão de isenção ou 

redução de IMI, consoante se trate de uma empresa com enquadramento no disposto no artigo 

22.º do CFI ou de um apoio a um investimento realizado na área do concelho, que têm 

tramitação distintas, previstas respetivamente nos artigo 23.º e 23.º-A do diploma em análise: --  

 ----------  - Procedimento previsto no Artigo 23.º do Código Fiscal do Investimento (CFI) -------  

 ---------- De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º do CFI, aos sujeitos passivos de IRC 

que exerçam atividade nos setores especificamente previstos no Código, tendo em consideração 

os códigos de atividade constantes da Portaria n.º 282/2014, de 30 de dezembro, pode-lhes ser 

concedido designadamente o benefício fiscal de isenção ou redução de IMI, por um período de 

10 anos a constar da aquisição ou construção do imóvel, relativamente aos prédios utilizados 

pelo promotor que constituam aplicações relevantes nos termos definidos no diploma. -----------  

 ---------- A comprovação desse benefício, de acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 8.º do 

CFI, é efetuada junto da entidade competente para a respetiva liquidação, mediante a 

apresentação de ‘contrato de concessão de benefícios fiscais’, previamente aprovado por 

resolução do Conselho de Ministros, do qual constam os objetivos e metas a cumprir pelo 
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promotor e os benefícios fiscais concedidos, com um período de vigência de 10 anos a contar 

da conclusão do projeto de investimento, nos termos constantes do artigo 16.º do Código. -------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que os processos de candidatura aos 

benefícios fiscais devem ser apresentados junto da Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP) ou do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

e à Inovação, I.P. (IAPMEI), conforme previsto no n.º 1 do artigo 15.º do CFI.---------------------  

 ----------- No mesmo sentido estabelecem os n.ºs 4, 5 e 6 do artigo do artigo 16.º do Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, estabelecido pela Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, ao determinar que “nos casos de benefícios 

fiscais relativos a impostos municipais que constituam contrapartida contratual da fixação de 

grandes projetos de investimento de interesse para a economia nacional, o reconhecimento dos 

mesmos compete ao Governo, ouvidos o município ou os municípios envolvidos”, que 

remetem para o CFI na definição de grandes projetos de investimento. ------------------------------  

 ----------- Assim, a intervenção municipal neste procedimento encontra-se definida no n.º 4 do 

artigo 23.º do CFI, que determina que as isenções ou reduções de IMI e de IMT “são 

condicionadas ao reconhecimento, pela competente assembleia municipal, do interesse do 

investimento para a região”, que constituirá um documento instrutório da candidatura aos 

benefícios fiscais a apresentar junto da AICEP ou do IAPMEI. ----------------------------------------  

 -----------  - Procedimento previsto no Artigo 23.º-A do Código Fiscal do Investimento (CFI) ----  

 ----------- Para além dos benefícios fiscais concedidos através de contrato, “os órgãos 

municipais podem conceder isenções totais ou parciais de IMI e ou IMT para apoio a 

investimento realizado na área do município”, sendo que estes benefícios fiscais seguem os 

trâmites previstos no n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das 

Entidades Intermunicipais. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O referido Regime Financeiro, na sua atual redação dada pela Lei n.º 51/2018, de 16 
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de agosto, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2019, estabelece no n.º 2 do seu artigo 16.º que 

“a assembleia municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova regulamento 

contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, 

objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios”, acrescentando o 

número seguinte do preceito que esses benefícios fiscais “devem ter em vista a tutela de 

interesses públicos relevantes, com particular impacto na economia local ou regional, e a sua 

formulação ser genérica e obedecer ao principio da igualdade”. ---------------------------------------  

 ---------- Em termos regulamentares, as isenções e reduções aplicáveis neste Concelho, são as 

constantes do artigo 13.º do Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de 

Odemira (RTPORM), com o n.º 929/2015, de 31 de dezembro, publicado em 2.ª série do Diário 

da República n.º 255, alterado pelo Regulamento n.º 1024/2016, de 10 de novembro, publicado 

em 2.ª série do Diário da República n.º 216, anterior à entrada em vigor da Lei n.º 51/2018, de 

16 de agosto, ainda não tendo sido aprovado nenhum regulamento municipal que reflita esta 

alteração legislativa. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, e até por ser anterior à existência da lei habilitante que o permitisse, nenhuma 

das disposições regulamentares de isenção ou redução constantes do RTPORM prevê a isenção 

ou redução de IMI ou de IMT, pelo que não se encontram atualmente reunidas as 

condicionantes de aplicação do procedimento previsto no artigo 23.º-A do CFI, cuja apreciação 

e reconhecimento de isenção ou redução compete aos órgãos autárquicos municipais. ------------  

 ---------- Nestes termos, e perante a inexistência de norma regulamentar que permita a 

aplicação do procedimento previsto no artigo 23.º-A do Código Fiscal do Investimento e 

consequente atribuição de isenção de IMI pelos órgãos municipais, remete-se para apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal o reconhecimento do interesse do investimento para a 

região, nos termos do n.º 4 do artigo 23.º do referido Código, para posterior instrução de 

eventual candidatura do promotor aos benefícios fiscais em apreço, a apresentar junto da 
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entidade competente do Governo. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação do pedido de isenção de pagamento de IMI. --  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a remessa do 

assunto à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação.” --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que perguntou o motivo de se pretender isentar o 

IMI por dez anos àquela empresa específica, cujo investimento já se encontra no concelho há 

algum tempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que o Código Fiscal do Investimento 

previa a elegibilidade de candidaturas mediante o cumprimento de um conjunto de 

procedimentos. No caso em apreciação, considerou que o procedimento estava subvertido, uma 

vez que previamente à pronúncia da Assembleia Municipal sobre o interesse do investimento 

para o concelho, devia ser aferido se os restantes pressupostos para a obtenção da aprovação da 

candidatura do requerente estavam cumpridos. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou ainda para o facto de na informação técnica dos serviços municipais constar 

que, de acordo com o artigo décimo sexto do Regime Financeiro das Autarquias Locais, na sua 

atual redação, a atribuição de isenções obedecia a princípios que deviam ser contemplados num 

regulamento municipal, o qual não existe. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Alertou também para o facto de no processo vir mencionado pelo requerente que o 

investimento naquele empreendimento turístico ascendeu a dois milhões e quatrocentos mil 

euros e as normas do Código Fiscal do Investimento estabelecerem como valor mínimo os três 

milhões de euros de investimento. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta conformidade, considerou que deviam refletir sobre o tipo de deliberação a 

tomar, pois poderiam criar um precedente, onde não estava garantida a uniformidade de 

critérios para futuros pedidos. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que perguntou qual o montante da isenção que 



-29- 

05-07-2019 

estava em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que referiu que não se recordava de alguma vez a 

Assembleia Municipal ter aprovado uma proposta daquela natureza, porém admitia que com a 

evolução da sociedade, a situação financeira poderia ser diferente, permitindo a tomada de 

decisões que visassem atrair investimento para o concelho. No entanto, previamente à tomada 

de qualquer decisão naquele sentido, considerava que era importante a existência de um 

regulamento municipal que estabelecesse as regras relativas as isenções e benefícios fiscais. 

Em face do exposto, propôs que se adiasse a deliberação daquele assunto até à aprovação do 

referido regulamento. Referiu ainda que era importante conhecer a posição da Câmara 

Municipal relativamente àquela proposta, já que a deliberação tomada pelo Executivo 

Municipal foi apenas no sentido de remeter o assunto à Assembleia Municipal. --------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que, em relação ao motivo 

de atribuição da isenção àquela empresa, informou que o assunto tinha surgido por iniciativa do 

próprio requerente. Referiu ainda que o assunto foi encaminhado pela Câmara Municipal para a 

Assembleia Municipal porque a competência para reconhecer o interesse público do 

investimento era daquele Órgão e, bem assim, informou que de acordo com o requerimento 

enviado e com a respetiva informação técnica não conseguia aferir o montante da isenção em 

causa. ---  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, manifestou ainda o seu desacordo relativamente à proposta de adiar a 

deliberação daquele assunto até à aprovação do regulamento municipal, porque dava a entender 

que o regulamento seria elaborado por causa daquele processo específico. --------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Dário Guerreiro, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que solicitou ao senhor Manuel Cruz que esclarecesse melhor a sua posição sobre 

aquele assunto, pois considerava que na sua intervenção tinha apresentado questões dúbias. -----  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que informou que a posição do Executivo 
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Municipal foi apenas de encaminhar o assunto para a Assembleia Municipal, uma vez que era o 

Órgão competente para reconhecer o interesse municipal, independentemente de o processo 

conter uma informação técnica que menciona a necessidade de regulamentação municipal para 

a atribuição de isenções e benefícios fiscais. Considerou ainda que, previamente à tomada de 

qualquer deliberação sobre aquele tipo de matéria, o Município de Odemira (Câmara Municipal 

e Assembleia Municipal) devia refletir sobre a estratégia a seguir em termos de investimentos 

pretendidos para o território e consequentes benefícios fiscais a atribuir. ----------------------------  

 ----------- Revelou ainda que de momento não se sentia em condições de analisar os critérios e 

condicionantes fiscais para poder opinar sobre o assunto, pelo que considerava arriscado se 

comprometerem com uma deliberação. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que atendendo às 

intervenções registadas e à legislação em vigor sobre a temática, propôs a remessa do assunto 

novamente à Câmara Municipal com a recomendação para que fosse verificado previamente o 

cumprimento dos critérios formais constantes no artigo vigésimo segundo do Código Fiscal do 

Investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio novamente o Senhor Arménio Simão que reiterou o alerta para o facto de a 

elegibilidade da candidatura daquela empresa aos benefícios fiscais estar dependente do 

cumprimento de um conjunto de requisitos, pelo que a deliberação solicitada à Assembleia 

Municipal estava subvertida. Considerou ainda que a elaboração do Regulamento Municipal 

para atribuição de isenções e benefícios fiscais era essencial para evitar o impasse em futuras 

solicitações e que, relativamente ao pedido em causa, não deviam suspender a decisão, porque 

também iria prejudicar a empresa requerente, uma vez que o programa de apoio estava em 

vigor apenas até ao próximo ano. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, referiu que cabia ao Conselho do Código Fiscal do Investimento a 

coordenação e acompanhamento dos pedidos durante o período de vigência dos apoios fiscais e 
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a atribuição dos benefícios remetia para o número dois do artigo décimo sexto do Regime de 

Financiamento das Autarquias Locais e seria nesse âmbito que teria lugar a isenção do IMI. 

Nesta conformidade, considerou que a Assembleia Municipal apenas se poderia pronunciar 

sobre o mérito do interesse do investimento. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que, em resposta ao Senhor Dário Guerreiro, referiu 

que tinha sido claro na sua intervenção, quando disse que deveria ser elaborado o Regulamento 

Municipal que contemplasse as regras de atribuição de benefícios fiscais aos munícipes. ---------  

 ---------- Interveio o Senhor Francisco Martins que informou que ao pesquisar anteriores 

pedidos à Assembleia Municipal semelhantes ao que está em causa, verificou que ao 

empreendimento Zmar não foi concedida qualquer isenção de impostos, apesar de ter sido 

reconhecido o interesse público municipal. A deliberação tomada na altura foi inequívoca por 

parte de todas as forças políticas, pelo que não entendia o porquê de se pretender adiar a 

decisão em relação àquele assunto. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho 

das Amoreiras, que referiu que o pedido de isenção do IMI seria o objetivo final, sendo o meio 

para atingir aquele fim o reconhecimento do interesse público do investimento por parte da 

Assembleia Municipal, pelo que não conseguia dissociar um pedido do outro, nem do facto de 

a isenção também ter repercussões no orçamento da Junta de Freguesia. Considerou ainda que 

o assunto devia ser deliberado naquela sessão e deviam também recomendar à Câmara 

Municipal a elaboração do Regulamento em causa. ------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Fernanda Almeida manifestou o seu acordo quando se referiu que não 

deviam regulamentar perante uma situação, mas também considerava que deviam antecipar as 

situações futuras, por forma a garantir a equidade e a igualdade de todos. Nessa conformidade, 

considerou que deviam ser muito cautelosos na decisão a tomar e era fundamental recomendar 

à Câmara Municipal a elaboração do regulamento. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que alertou para o facto de o pedido do requerente 

ter sido claro quanto à solicitação da isenção de IMI, independentemente da deliberação da 

Assembleia Municipal ser relativa ao reconhecimento do interesse do investimento e, nesse 

sentido, deviam ser prudentes na decisão. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que referiu que o Município 

de Odemira não recebia muitas solicitações daquele género, tendo a última se registado há dez 

anos atrás, o que acentua a dúvida sobre a necessidade de se criar regulamentação sobre aquela 

temática. Considerou ainda que a Assembleia Municipal era soberana para decidir se pretendia 

reconhecer o interesse do investimento, o qual terá como objetivo específico a isenção de IMI, 

conforme solicitação clara do requerente, ou poderia considerar que o assunto não foi 

devidamente analisado e deliberar pela devolução do mesmo à Câmara Municipal. ----------------  

 ----------- Nos termos da a) do número dois do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia 

Municipal de Odemira, foi decidido pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal efetuar 

um intervalo de quinze minutos para conjugação de ideias entre as bancadas políticas sobre o 

assunto em debate. Findo o prazo para intervalo e após confirmação do quórum retomaram-se 

os trabalhos, tendo a Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocado à consideração dos 

presentes duas propostas, designadamente: ----------------------------------------------------------------  

 -----------   - Proposta Um – votação do ponto tal como está inscrito na Ordem de Trabalhos; ----  

 -----------  - Proposta Dois – remessa do assunto à Câmara Municipal, com a proposta de 

solicitação ao requerente que comprove o cumprimento dos requisitos formais constantes no 

artigo vigésimo segundo do Código Fiscal do Investimento e, só após essa verificação, o 

assunto viria à Assembleia Municipal para apreciação do critério qualitativo do interesse 

público do investimento para a região. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das duas Propostas, tendo-se 

obtido o seguinte resultado: ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Proposta Um: Foi rejeitada por maioria, com treze votos contra dos membros eleitos 

pelo Partido Socialista, cinco votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática 

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

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

pelo Partido Social Democrata e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, 

quando estavam presentes vinte e quatro membros da Assembleia Municipal. ----------------------  

 ---------- O Senhor Manuel Cruz, eleito pela Coligação Democrática Unitária, apresentou a 

seguinte Declaração de Voto verbal: “Voto contra com a recomendação à Câmara Municipal 

para regulamentar esta questão.”; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proposta Dois: Foi aprovada por maioria, com quinze 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, 

uma abstenção dos membros eleitos pelo Partido Socialista e uma abstenção do membro eleito 

pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes vinte e seis membros da Assembleia 

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

 ---------- O Senhor Arménio Simão, eleito pelo Partido Social Democrata apresentou a seguinte 

Declaração de Voto verbal: “Votámos a favor, mas pessoalmente voto com reservas, porque 

não sei se esta Assembleia Municipal tem legitimidade para pedir ao requerente que faça prova 

de algo que ele supostamente já terá feito junto do Conselho do Código Fiscal do 

Investimento.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto quinze: PROPOSTA N.º 11/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS 

DE COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA: Foi 

presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de 

documentos desta reunião, para apreciação e recolha de contributos: ---------------------------------  
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 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0352-2019 - PROPOSTA N.º 11/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DE 

COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA -----------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 11/2019 P, datada de 17 de junho de 2019, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------  

 ----------- "Proposta n.º 11/2019 P - Processo de descentralização administrativa, resultante das 

transferências de competências dos Municípios para as Juntas de Freguesia. ------------------------  

 ----------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas setoriais, 

conforme informação do Processo de descentralização administrativa que se anexa à presente 

proposta.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De entre todos os diplomas já publicados relativos à matéria de descentralização de 

competências da Administração, merece-nos uma especial reflexão as implicações práticas do 

Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de Abril, que concretiza o quadro de transferência de 

competências dos Municípios para os órgãos das Freguesias em vários domínios, incluindo a 

transição de trabalhadores que exerçam atividades integradas naquelas competências, 

determinando 90 dias como prazo de “negociação” entre o Município e as Freguesias para o 

acordo de transferência e como prazo limite o dia 30 de Junho, para a comunicação à DGAL, 

caso se pretenda efetivar já em 2019 a aplicação prática deste normativo legal. ---------------------  

 ----------- Neste quadro, e considerando;--------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que a lei propõe uma ampla negociação de quais as competências a transferir, e 

respetivos recursos financeiros (bem como a sua justificação); ----------------------------------------  

 -----------  - Que a lei prevê a transição dos trabalhadores afetos a atividades das competências 

transferidas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Que aos trabalhadores deve ser concedido o direito de opção, devendo ser 

esclarecidos dos efeitos aplicáveis; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que o concelho tem 13 Freguesias com realidades muito diversas e algumas 

dispõem de trabalhadores do Município afetos a funções nas freguesias; ----------------------------  

 ----------  - Que para além das competências previstas na lei as freguesias vêm exercendo outras 

estabelecidas por acordos bilaterais; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considera-se que o prazo de 30 de Junho não permite a conclusão do processo de 

transferência de competências previsto no Decreto-Lei n.º 57/2019 de forma eficaz e 

aprofundada como o processo exige. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tendo em consideração o enquadramento efetuado, propõe-se que a 

Excelentíssima Câmara Municipal tome conhecimento e aprecie o assunto e caso o entenda, 

remeta à Assembleia Municipal para apreciação e recolha de contributos. ---------------------------  

 ---------- Mais, se propõe, que se acorde a não assunção das transferências de competências 

previstas no Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de Abril, para o ano de 2019, pelas Freguesias do 

concelho, facto que estas terão de deliberar e informar à Direção Geral das Autarquias Locais 

em tempo útil. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 17 de junho de 2019 -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a)José Alberto Guerreiro, Eng.º". ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. -------------------------------------------------------  

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

termos propostos.” ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, revelou que durante o intervalo que mediou a realização das duas reuniões daquela 

sessão ordinária, o Município de Odemira efetuou uma reunião com os Presidentes das Juntas 
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de Freguesia do concelho, sobre o assunto em questão, tendo sido solicitado o envio de 

contributos. O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras desejou 

ainda que a negociação que vier a ser efetuada sobre aquela matéria seja benéfica para ambas as 

partes, e que de uma forma clara contribua para se reconhecer a importância que as Juntas de 

Freguesia têm tido nos territórios, ajudando-as financeiramente para que consigam exercer 

todas as suas competências, diretas e transferidas pelo Município. ------------------------------------  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal reconheceu a importância e o papel 

das Juntas de Freguesia na resposta direta às necessidades dos munícipes, bem como no auxílio 

a competências municipais, especialmente num concelho com as características de Odemira, 

com um território extenso e dificuldades crescentes em termos de recrutamento de recursos 

humanos (operacional e técnico). Nesse sentido, afirmou que o Executivo Municipal estará 

“concentrado na negociação para também motivar aqueles que têm sido os nossos parceiros de 

sempre”.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

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

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

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, unanimidade, com dezasseis votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis 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 eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes vinte e cinco membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

 ----------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 
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por encerrada a reunião eram vinte e três horas e trinta minutos do dia cinco de julho do 

corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, --------------------------  

 

 --------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

  

 --------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 


