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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

QUATRO DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE:-------------------------------  

 ---------- Ao quarto dia do mês de outubro 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 setembro 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 setembro, que teve lugar no passado dia vinte e sete de 

setembro, e pretende dar continuidade ao tratamento dos assuntos agendados na Ordem de 

Trabalhos daquela sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Ponto um: Proposta n.º 22/2019 P – Processo de descentralização administrativa 

resultante da transferência de competências para o Município no domínio de Cogestão das 

Áreas Protegidas, para o ano 2019: apreciação e deliberação. ------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: Proposta n.º 16/2019 P - Fixação da Derrama para 2019: apreciação e 

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

 ---------- Ponto três: Proposta nº 17/2019 P - Participação do Município no IRS – Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2020: apreciação e 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto quatro: Proposta n. º 18/2019 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação 

das taxas para vigorar em 2019 (a liquidar em 2020): apreciação e deliberação. --------------------  

 ----------- Ponto cinco: Proposta n.º 19/2019 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem - 

Fixação de taxa para vigorar em 2020: apreciação e deliberação. --------------------------------------  

 ----------- (Os pontos seis e sete foram deliberados na primeira reunião desta sessão) --------------   

 ----------- Ponto oito: Empreitada de ampliação de Centro Escolar de S. Luís: apreciação e 

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

 ----------- Ponto nove: Aquisição de serviço de aluguer operacional de quatro veículos de 

recolha de resíduos sólidos urbanos: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. ------  

 ----------- Ponto dez: Empreitada de "Repavimentação do CM 1122 no Troço entre o Km 0+000 

e o 3+120, e do CM 1122-1 no Troço entre o Km 0+000 e o 0+300: apreciação e autorização 

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

 ----------- Ponto onze: Prémio de Atividade Desportiva - Época 2019/2020: Lista definitiva: 

apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --------------------------------------------------  

 ----------- Ponto doze: Aquisição de serviço de consultadoria em inserção social, em regime de 

avença, para apoio ao GIP de Odemira: apreciação e autorização do Compromisso Plurianual. --  

 ----------- Ponto treze: Proposta n.º 15/2019 P - Subscrição do capital social da AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo, S.A. por 2019 e 2020: apreciação e deliberação. -------------------------------  

 ----------- Ponto catorze: 9.ª Modificação Orçamental - 2019: 1.ª Alteração ao Orçamento da 

Receita; 3.ª Revisão ao Orçamento da Despesa; 3.ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal 

(PAM) e 3.ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. -----  

 ----------- Ponto quinze: Alteração à nova Estrutura Orgânica do Município de Odemira: 

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

 ----------- Ponto dezasseis: Gestão dos Recursos Humanos em função do Mapa de Pessoal: 

Quarta alteração ao Mapa de Pessoal para 2019: apreciação e deliberação. --------------------------  
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 ---------- Ponto dezassete: Programa ‘Odemira Reabilita’ - Projeto de Regulamento do Prémio 

de Reabilitação Urbana do Município de Odemira (PRUMO): apreciação e deliberação. ---------  

 ---------- Ponto dezoito: Quarta Alteração ao Regulamento do Conselho Municipal de 

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

 ---------- Ponto dezanove: Proposta n.º 20/2019 P - Taxa Municipal de Proteção Civil - 

Revogação do Regulamento: apreciação e deliberação. -------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte: Informação Económica e Financeira - 1º Semestre de 2019: apreciação 

nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro. -------------  

 ---------- Ponto vinte e um: Relatório de Auditoria n.º 18/2019 – 2.ª Secção – Auditoria ao 

Financiamento pelos Municípios de Corpos e Associações de Bombeiros – Exercícios de 2015-

2017 – Município de Odemira: apreciação nos termos da alínea g) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte e dois: Eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia (Efetivo e 

Suplente) para integrarem a composição do XXIV Congresso Nacional da Associação Nacional 

de Municípios Portugueses (A.N.M.P.), nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 6.º dos 

Estatutos daquela Associação. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte e três: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da 

Lei n.º75/2013, de 12 de setembro: apreciação. -----------------------------------------------------------  

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

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

Mendes da Piedade, Ana Maria de Oliveira Aleixo, Ana Sofia Pacheco Soares, Arménio 

Guerreiro Simão, Dário Filipe Conceição Guerreiro, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de 

Almeida, Fernando Alberto Maia da Cruz Parreira, Fernando Manuel da Conceição Guerreiro, 

Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Florival Matos Silvestre, Francisco António 

Caetano Lampreia, João Palma Quaresma, João Pedro da Costa Vilhena (Secretário da Junta de 
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Freguesia de São Martinho das Amoreiras, que se encontra a substituir o Senhor Nuno Miguel 

dos Santos Cunha Duarte, Presidente da referida Junta de Freguesia), Manuel António Dinis 

Coelho, Manuel Inácio Dias Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Maria da Glória das 

Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, 

Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Forte Prista Monteiro, Nádia da 

Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Pedro Alexandre Guerreiro Paleta, Pedro 

Bruno Oliveira de Almeida, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Valdemar Pacheco Silvestre, 

Ventura José Crujo Ramalho e Vera Lúcia Montes Raposo. Registou-se a ausência dos 

Membros: António Manuel Viana Afonso; Daniel Sobral Balinhas, Presidente da Junta de 

Freguesia de Relíquias; Francisco Manuel Silva Martins; Manuel da Silva Cruz; e Teresa 

Alexandra Pereira Bernardino, Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. ---------------  

 ----------- Confirmando-se o quórum, pelas vinte horas e quarenta e dois 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 ao Senhor 

Ventura José Crujo Ramalho, 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 Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, eleito pelo 

Bloco de Esquerda. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de 

Campos Marreiros Cardoso, Vereador eleito pelo Partido Socialista; Ricardo Jorge Ruas 

Cesário e Luís Carlos Lima Cardoso, Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -  

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

 ----------- Ponto um: PROPOSTA N.º 22/2019 P – PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO 
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ADMINISTRATIVA RESULTANTE DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA 

O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DE COGESTÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS, PARA O 

ANO 2019: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no 

maço de documentos desta reunião: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0566-2019 - PROPOSTA N.º 22/2019 P - PROCESSO DE 

DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, RESULTANTE DA TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO NO DOMÍNIO DE COGESTÃO DAS ÁREAS 

PROTEGIDAS -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 22/2019 P, datada de 26/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta n.º 22/2019 P - Processo de descentralização administrativa resultante da 

transferência de competências para o Município no domínio de Cogestão das Áreas Protegidas -  

 ---------- 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 sectoriais. -----  

 ---------- Assim, em 21 de Agosto último foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei, 

nº116/2019 que define o modelo de cogestão das áreas protegidas, incluindo as de âmbito 

nacional como é o caso do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(PNSACV), prevendo nestes casos a intervenção dos Municípios das respetivas áreas, no qual 

se destacam: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 2º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Competências  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 — É da competência dos órgãos municipais:  -----------------------------------------------  

 ---------- b) Participar na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, através do exercício 

das funções de cogestão que lhes são cometidas pelo presente decreto-lei e da sua integração 
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nos conselhos estratégicos previstos no artigo 9º do Decreto-Lei nº 43/2019, de 29 de março; ---  

 ----------- c) Instaurar, instruir e decidir os procedimentos contraordenacionais, bem como 

aplicar as coimas e as sanções acessórias nas áreas protegidas de âmbito nacional em que 

participem na respetiva gestão, nos casos previstos no nº 2 do artigo 45º do RJCNB. --------------  

 ----------- Artigo 3º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exercício das competências  ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 — As competências dos órgãos municipais previstas no presente decreto-lei são 

exercidas pela câmara municipal, sem prejuízo da competência da assembleia municipal nas 

situações que, nos termos do regime jurídico das autarquias locais, lhe estejam atribuídas e da 

competência própria do presidente da câmara municipal para os atos previstos na alínea c) do nº 

1 do artigo anterior e para dirigir e superintender os serviços.  -----------------------------------------  

 ----------- 2 — A competência prevista na alínea b) do nº 1 do artigo anterior pode ser exercida 

pelos órgãos competentes das entidades intermunicipais ou das associações de municípios com 

atribuições em territórios abrangidos por áreas protegidas, mediante delegação dos municípios 

que as integram.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 4º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Modelo de gestão para as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas  -----  

 ----------- 1 — Nas áreas protegidas de âmbito nacional deve ser adotado o modelo de cogestão 

estabelecido no presente decreto-lei, ate´ ao dia 1 de janeiro de 2021.  -------------------------------  

 ----------- 2 — Os municípios cujo território integra uma área protegida de âmbito nacional 

podem pro- por a todo o tempo ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 

(ICNF, I. P.), a concretização do modelo de cogestão nesse território.  -------------------------------  

 ----------- 3 — Quando o conjunto de municípios abrangidos por uma área protegida de âmbito 

nacional proponha junto do ICNF, I. P., a adoção do modelo de cogestão, devem ser 

promovidas as diligências para a sua concretização, em prazo não superior a 120 dias.  -----------  
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 ---------- Artigo 6º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entidades envolvidas na cogestão da área protegida  -----------------------------------------  

 ---------- 1 — São entidades envolvidas na cogestão da área protegida:  -----------------------------  

 ---------- a) A comissão de cogestão da área protegida e respetivo presidente;  ---------------------  

 ---------- b) O conselho estratégico, previsto na alínea c) do artigo 8º do RJCNB, com a 

composição e regras de funcionamento fixadas no artigo 9º do Decreto-Lei nº 43/2019, de 29 

de março, que funciona junto de cada área protegida, com as responsabilidades específicas em 

matéria de cogestão que lhe são cometidas pelo presente decreto-lei.  --------------------------------  

 ---------- 2 — Os membros das entidades referidas no número anterior não têm o direito ao 

pagamento de qualquer remuneração ou abono pelo exercício das respetivas funções.  ------------  

 ---------- Artigo 7º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Comissão de cogestão da área protegida  -------------------------------------------------------  

 ---------- 1 — A comissão de cogestão tem a seguinte composição:  ----------------------------------  

 ---------- a) Um presidente de câmara municipal dos municípios abrangidos pela área protegida, 

que preside à comissão de cogestão;  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Um representante do ICNF, I. P.;  ------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Um representante de instituições de ensino superior relevantes para o 

desenvolvimento sustentável dos territórios abrangidos pela área protegida;  -----------------------  

 ---------- d) Um representante de organizações não-governamentais de ambiente e equiparadas, 

com inscrição ativa no registo nacional previsto na Lei nº 35/98, de 18 de julho, na sua redação 

atual, relevantes para o desenvolvimento sustentável dos territórios abrangidos pela área 

protegida;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) Até três representantes de outras entidades, não referidas nas alíneas anteriores, 

relevantes para o desenvolvimento sustentável dos territórios abrangidos pela área protegida, 

em função da complexidade desta.  -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2 — Os presidentes das câmaras municipais dos municípios abrangidos pela área 

protegida designam, de entre eles, o que preside à comissão de cogestão, nos termos da alínea 

a) do número anterior, e qual o que o deve substituir nas situações de impedimento ou ausência, 

sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 3º.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 — O ICNF, I. P., indica o seu representante através do diretor regional 

territorialmente competente em função da área protegida.  ---------------------------------------------  

 ----------- 4 — A representação das entidades referidas nas alíneas c) a e) do nº 1 e´ assegurada 

pelos seus responsáveis máximos, com possibilidade de delegação.  ----------------------------------  

 ----------- 5 — A integração na comissão de cogestão dos representantes das entidades referidas 

nas alíneas c) e e) do nº 1 depende de parecer prévio do conselho estratégico e do ICNF, I. P., 

sob proposta dos municípios abrangidos pela área protegida.  ------------------------------------------  

 ----------- 6 — A designação do representante das entidades referidas na alínea d) do nº 1 e´ 

realizada pela Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente.  ----------------  

 ----------- 7 — Os membros da comissão de cogestão previstos nas alíneas b), c) e e) do nº 1 são 

designados por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da conservação da 

natureza e do ensino superior, que indica também o seu presidente conforme previsto na alínea 

a) do nº 1, o representante das entidades referidas na alínea d) do nº 1 e a duração do mandato 

da comissão de cogestão, que não deverá ser inferior a quatro anos.  ---------------------------------  

 ----------- 8 — O despacho referido no número anterior é publicado na 2ª série do Diário da 

República.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 9 — Os membros da comissão de cogestão asseguram as diligências necessárias junto 

das organizações que representam, para o cumprimento da sua missão.  -----------------------------  

 ----------- 10 — A comissão de cogestão reúne ordinariamente todos os meses e 

extraordinariamente sempre que seja convocada pelo seu presidente, mediante solicitação de 

qualquer um dos seus membros.  ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 11 — As decisões da comissão de cogestão são adotadas por consenso, sem prejuízo 

do disposto no nº 3 do artigo 2º.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 12 — O regulamento interno da comissão de cogestão pode determinar a constituição 

de grupos de trabalho específicos para o desenvolvimento e acompanhamento da execução de 

medidas e ações referentes a um determinado setor de atividade.  -------------------------------------  

 ---------- Artigo 8º  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Funções da comissão de cogestão da área protegida  -----------------------------------------  

 ---------- 1 — A comissão de cogestão é responsável por:  ---------------------------------------------  

 ---------- a) Garantir que a cogestão da área protegida e´ desenvolvida no respeito pelo dever de 

zelo da salvaguarda dos recursos e valores territoriais que fundamentam a classificação da área 

protegida; b) Contribuir para o desenvolvimento das atividades locais em harmonia com os 

valores presentes, incorporando inovação e criatividade; -----------------------------------------------  

 ---------- c) Viabilizar ações de promoção ambiental, económica e social, de sensibilização e 

comunicação, através da elaboração e execução dos instrumentos de cogestão na área 

protegida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Dinamizar ações, em articulação com os diferentes agentes regionais e das 

Administrações central e local, para o desenvolvimento integrado da área protegida, bem como 

estimular a participação e a iniciativa da sociedade civil, designadamente através de ações de 

sensibilização e de projetos educativos; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) Estimular parcerias com promotores, empresas, centros de investigação, 

instituições de formação e municípios destinadas a planear e a executar ações de valorização 

sustentável do território, em particular ações associadas à agro-silvo-pastorícia, à caça, à pesca, 

à cultura e ao turismo de natureza;  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Promover o debate sobre as atividades e ações que ocorrem na área protegida e 

estimular as boas práticas de gestão para o seu uso e aproveitamento sustentáveis; g) Prestar a 
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informação necessária para assegurar a coerência e a complementaridade entre os diversos 

organismos e entidades, com vista ao desenvolvimento sustentável e integrado da área 

protegida;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- h) Comunicar com todas as entidades públicas e privadas envolvidas na proteção e 

valorização do capital natural, interpretando e divulgando os principais atributos existentes na 

área protegida, e sensibilizar para as formas mais adequadas de os preservar e valorizar;  --------  

 ----------- i) Elaborar e aprovar os instrumentos de gestão, após parecer do conselho estratégico;  

 ----------- j) Executar os instrumentos de gestão; ----------------------------------------------------------  

 ----------- k) Consultar o conselho estratégico sobre assuntos de interesse para a valorização da 

área protegida; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- l) Identificar os instrumentos e linhas de financiamento de apoio à execução do plano 

de cogestão da área protegida e apoiar os potenciais beneficiários para acesso a essas mesmas 

linhas; m) Acompanhar a elaboração, alteração ou revisão do programa especial da área 

protegida; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- n) Elaborar e aprovar o regulamento interno necessário ao seu bom desempenho. ------  

 ----------- Dispõe ainda o --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Artigo 23º  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Produção de efeitos  --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1- O presente decreto-lei produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação sem 

prejuízo da sua concretização gradual nos termos do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 

20 de agosto, e do disposto no número seguinte. ---------------------------------------------------------  

 ----------- 2 — Relativamente ao ano de 2019, os municípios que não pretendam participar na 

gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, de acordo com o regime instituído no presente 

decreto-lei, comunicam esse facto à Direcção-Geral das Autarquias Locais, após prévia 

deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após entrada em vigor do 
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presente decreto-lei. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Da última disposição transcrita resulta que os prazos para comunicar à Direção Geral 

das Autarquias Locais a não assunção das competências previstas no diploma em apreço é até 

dia 21 de outubro de 2019 relativamente a 2019 e até 30 de setembro de 2019 relativamente a 

2020, atendendo ainda ao disposto no artigo 92.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho 

(decreto lei de execução do orçamento do Estado para 2019). -----------------------------------------  

 ---------- >> Neste quadro, e Considerando; ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - O Quadro geral proposto; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A indefinição na revisão do POPNSACV; ---------------------------------------------------  

 ----------  - A situação atual na gestão do PNSACV; -----------------------------------------------------  

 ---------- >> Considerando ainda; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A posição já assumida pelos Municípios de Aljezur e Vila do Bispo; -------------------  

 ---------- Entendemos, que o Decreto-Lei em causa, deverá ser alvo de um aprofundamento e 

revisão, de maneira a tornar a intervenção das autarquias com mais amplitude, mais 

responsabilidade, mas também mais poder de decisão e previsão de recursos a afetar. ------------  

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

remeta o assunto à Excelentíssima Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, nos 

termos do disposto no nº 2 do artigo 23º do referido diploma conjugado com as alienas a) e b) 

do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, com proposta de não assunção das 

transferências de competências previstas no Decreto-Lei nº 116/2019, de 21 de agosto, para os 

anos de 2019 e 2020, para posterior informação à Direção Geral das Autarquias Locais em 

tempo útil. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente proposta será remetida à próxima reunião da Excelentíssima Câmara 

Municipal para apreciação e ratificação, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, uma vez que esta é uma circunstância excecional que 
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determina uma apreciação urgente, atendendo aos prazos estabelecidos no Decreto-Lei nº 

116/2019, de 21 de agosto e na Lei n.º 50/2018, de 20 de agosto, conjugada com o disposto no 

Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 26 de Setembro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda Almeida que referiu que entendia o constrangimento e o 

prazo reduzido para pronúncia, no entanto, questionou se a proposta de não assunção das 

competências pela Câmara Municipal não contradizia o que se vem referindo ao longo dos 

anos, ou seja, “queixamo-nos por não nos deixarem fazer parte e agora com a possibilidade que 

é dada para fazer parte da gestão, não queremos”.--------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que se tratava de 

uma matéria controversa e reconheceu que têm vindo a apelar para a existência de uma gestão 

mais participada dos municípios na gestão e nas iniciativas do Parque Natural do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV). Porém, o modelo agora proposto, não se coadunava 

com a realidade existente naquele Parque e também não acrescentava verdadeiramente a 

capacidade de intervenção dos municípios. O Senhor Presidente da Câmara Municipal 

relembrou que o PNSACV abrange quatro municípios de duas regiões distintas (Alentejo e 

Algarve) e apenas um dos Presidentes de Câmara Municipal poderá integrar o órgão de gestão, 

o que considera muito redutor, pois deviam estar naquele Órgão pelo menos um autarca de cada 

região. Informou também que aquele modelo propõe uma estrutura idêntica à do órgão de 

gestão, que em tempos teve uma Comissão Executiva, que não tinha funcionado bem e até 

deixou de funcionar. Alertou ainda para o facto de aquele documento não prever qualquer 

alteração ao Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, cujo conteúdo contém uma série de incongruências nas definições, relatadas 
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inclusivamente no Relatório da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território (IGAMAOT), promulgado em dois mil e dezanove. Nesta 

conformidade, questionou se a Assembleia Municipal concorda com a assunção de 

responsabilidades num órgão onde os municípios presidem mas estão em minoria, sem meios e 

sem recursos financeiros, e com a responsabilidade na fiscalização, sem qualquer tipo de 

retribuição, porque as coimas revertem para o Estado e não para o próprio Parque Natural. O 

modelo proposto parece pretender encontrar uma direção para o Parque, mas a tempo parcial e 

sem novos recursos para trabalhar. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal relembrou que Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina é o maior do País, trata-se de um Parque Nacional 

transversal a duas regiões e a quatro municípios, com especificidades próprias, regimes de 

proteção especial de Avi-Fauna e Flora, com extensas zonas terrestres e marinhas, Perímetro de 

Rega, orla costeira, sistemas dunares sensíveis e sistemas lagunares temporários, que exigem 

capacidade técnica para a sua gestão.-----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, referiu que não estão a ter uma posição contraditória e 

considerou que aquele documento devia ser alvo de uma revisão mais profunda que dotasse 

este parque de direção própria e permanente, admitindo que também deveria ser dada às 

autarquias uma participação com mais amplitude, dando-lhes responsabilidades no 

planeamento e atividades anuais. ----------------------------------------------------------------------------   

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

sido deliberado por unanimidade, com dezoito 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 e um voto a favor do membro 

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

Municipal, aprovar a proposta da Câmara Municipal de não assunção das transferências de 
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competências previstas no Decreto-Lei número cento e dezasseis barra dois mil e dezanove, 

datado de vinte e um de agosto, no domínio de Cogestão das Áreas Protegidas, para o ano de 

2019. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: PROPOSTA N.º 16/2019 P - FIXAÇÃO DA DERRAMA PARA 2019: 

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

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

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0539-2019 - PROPOSTA N.º 16/2019 P - FIXAÇÃO DA 

DERRAMA PARA 2019 ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 16/2019 P, datada de 16/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 16/2019 P - Fixação da Derrama para 2019 -----------------------------------  

 ----------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • De harmonia com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (LFL), 

constitui receita municipal a taxa de Derrama, competindo à Câmara Municipal a sua fixação; --  

 ----------- • Os impactos económicos decorrentes deste imposto, ainda que afetem diretamente as 

empresas, têm também repercussão na capacidade municipal de implementar politicas publicas 

como o “Odemira Empreende” que pretendem a criação de postos de trabalho e, 

consequentemente, a criação de riqueza e qualidade de vida no nosso concelho; -------------------  

 ----------- • A Câmara Municipal, pelas razões aduzidas anteriormente, tem a obrigação de não 

desprezar a arrecadação das receitas necessárias à promoção de respostas adequadas à 

satisfação das necessidades das populações, num cenário de cada vez maiores atribuições e 

competências dos Municípios; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O n.º 1 do artigo 18.º da LFL prevê que “Os municípios podem deliberar lançar 

anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito e não 
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isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), que corresponda à proporção 

do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes em território 

português que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza comercial, industrial ou 

agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.”; ----------------------------  

 ---------- • Ainda que no n.º 24, do artigo 18.º, da LFL se preveja a possibilidade de lançar uma 

taxa reduzida de derrama para sujeitos passivos com um volume de negócios que no ano 

anterior não ultrapasse os 150.000€; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E tendo presente que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Se trata de um imposto sobre os lucros tributáveis; ----------------------------------------  

 ---------- 2. Que continuamos a atravessar um período com muita imprevisibilidade para as 

empresas, muito em especial das pequenas empresas de comércio e serviços; ----------------------  

 ---------- Após ponderação de todas as realidades supra mencionadas e considerando o 

principio da estabilidade tributária, tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal 

delibere, nos termos do preceituado na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea d) do nº 1 

do artigo 25º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em conjugação com o disposto 

no artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (Lei das Finanças Locais), na sua atual 

redação, aprovar a proposta da Taxa de derrama a aplicar em 2020, traduzida em: -----------------  

 ---------- 1. A derrama a lançar, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das 

pessoas coletivas (IRC), a cobrar por parte dos Serviços competentes do Estado no ano 2019, 

seja de 1%; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Não seja lançada derrama por parte dos Serviços competentes do Estado, no ano 

2019, a sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os € 150.000, nos 

termos do n.º 24 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação. -------  

 ---------- Mais proponho que, em caso de aprovação da presente proposta, a mesma seja 
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remetida à Exm.ª Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo em caso de 

aprovação por aquele Órgão, tal ser comunicado à DGCI até 31 de dezembro do corrente ano 

para efeitos de cobrança.  -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 16 de setembro 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 

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 dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

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

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

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

Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de Voto escrita 

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

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

 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 1 – DERRAMA-------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A isenção de derrama para as pequenas e microempresas, com um volume de 

negócios abaixo dos 150 mil euros, justifica-se plenamente na atual conjuntura de crise 
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económica. Mas a maioria das restantes empresas pode e deve pagar a derrama à taxa de 1,5% 

sobre o lucro tributável declarado – recordamos que existem no concelho empresas 

exportadoras de grande dimensão, nomeadamente na agricultura intensiva. Ora a justiça fiscal 

baseia-se no princípio da progressividade, tratando de forma desigual o que é diferente. ----------  

 ---------- Assim, face às taxas de 0% e 1% propostas pelo executivo, votamos CONTRA, pelos 

motivos acima expostos, pois defendemos a máxima diferenciação das taxas da derrama.” ------  

 ---------- Ponto três: PROPOSTA Nº 17/2019 P - PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 

– IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - FIXAÇÃO DO 

VALOR PARA 2020: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

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

 ---------- “4 - ASSUNTO N.º 0540-2019 - PROPOSTA Nº 17/2019 P - PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - 

FIXAÇÃO DO VALOR PARA 2020 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 17/2019 P, datada de 16/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ---------- "Proposta nº 17/2019 P - Participação do Município no IRS – Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares - Fixação do valor para 2020 ------------------------------------  

 ---------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O n.º 1 do artigo 26.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, 

estipula como receita dos Municípios, uma participação variável no Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior, 

calculada sobre a respetiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1, do artigo 78.º do 

Código do IRS;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • De acordo com o n.º 2 do citado dispositivo legal, essa mesma participação depende 
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da deliberação que verse sobre a percentagem do imposto sobre o rendimento das pessoas 

singulares pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada por via eletrónica pela 

respetiva Câmara Municipal à Direção Geral dos Impostos, até 31 de dezembro do ano anterior 

àquele a que respeitam os rendimentos; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A transferência de competências já efetuadas para a administração local, com o 

consequente acréscimo de obrigações relativos à gestão de combustíveis, no âmbito da 

Proteção Civil; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O constante aumento da despesa, resultante do aumento generalizado do custo dos 

bens e serviços adquiridos pela edilidade, condiciona a gestão municipal; ---------------------------  

 ----------- Tendo ainda em consideração: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A necessária prudência na gestão financeira do município, procurando evitar uma 

quebra acentuada da receita global municipal e que o valor aplicado em Odemira, nos últimos 3 

anos foi de 4,50%; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Deve também o município dar um sinal de solidariedade às famílias do concelho. ----  

 ----------- Mesmo neste quadro atual de acréscimo de obrigações e custos, tenho a honra de 

propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, ao abrigo da aliena ccc) do n.º 1 do artigo 33.º 

e da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugado com o artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, aprovar e submeter à 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o seguinte:  ---------------------------------------  

 ----------- • Fixar em 4,25%, a participação do Município de Odemira no imposto sobre o 

rendimento de pessoas singulares dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na circunscrição 

territorial do Concelho de Odemira, tendo por referência os rendimentos a declarar em 2020, 

beneficiando desta forma a percentagem e, logo, o valor a liquidar aos sujeitos passivos. ---------  

 ----------- Odemira, 16 de setembro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------  
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 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------  

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

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

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

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

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

contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e sete abstenções dos membros eleitos pela 

Coligação Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e oito membros da 

Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de 

Voto escrita que seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ---------- 2 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NA TAXA DO IRS ------------------------------------  

 ---------- A introdução da possibilidade de “devolução pelos municípios” de uma fatia até 5% 

do IRS, nos artigos 19 e 20 da Lei 2/2007, de 15 de janeiro, reduz a justiça fiscal, distorcendo a 

universalidade e a progressividade deste imposto. -------------------------------------------------------  

 ---------- Enquanto o poder central se apropria de 95% da receita do IRS, convida os 

municípios a fazerem proselitismo com os sobrantes 5%. É o que se chama um presente 

envenenado. A redução avulsa da taxa do IRS estimula uma pretensa competitividade entre 
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municípios, mina a coesão territorial e só vem beneficiar os rendimentos mais elevados. ---------  

 ----------- Por tudo isto temos defendido a fixação de 5% na taxa variável do IRS, praticada 

pelos restantes municípios do Distrito de Beja. A redução desta taxa em Odemira durante 

alguns anos apenas criou a ilusão de uma baixa de impostos que não se aplicava à generalidade 

dos munícipes e não atraiu mais residentes para o concelho. -------------------------------------------  

 ----------- O valor de 4,25% proposto pelo executivo para 2019 representa, ainda assim, uma 

pequena redução da arrecadação do IRS pelo município de Odemira. O Bloco de Esquerda vota 

CONTRA”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto quatro: PROPOSTA N. º 18/2019 P - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 

IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VIGORAR EM 2019 (A LIQUIDAR EM 2020): 

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

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

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0541-2019 - PROPOSTA N. º 18/2019 P - IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS FIXAÇÃO DAS TAXAS PARA VIGORAR EM 2019 (A 

LIQUIDAR EM 2020) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 18/2019 P, datada de 16/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n. º 18/2019 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das taxas para 

vigorar em 2019 (a liquidar em 2020) ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação, confere aos municípios, mediante 

deliberação da Assembleia Municipal, a competência para fixar as taxas de imposto, 

respeitando os intervalos de 0,3 a 0,45 para os prédios urbanos, conforme a alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do CIMI; -----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • Com a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro (LOE 2015) procedeu-se à alteração 

do CIMI, nomeadamente pela inclusão de norma, segundo a qual os municípios podem, 

mediante deliberação da Assembleia Municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação 

própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, fixar uma redução da 

taxa que vigore no ano a que respeita o imposto, atendendo ao número de dependentes que, nos 

termos do previsto no artigo 13.º do Código do IRS, compõem o agregado familiar do 

proprietário a 31 de dezembro; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Em 2016, esta matéria foi novamente alterada pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março 

(LOE 2016), que veio alterar as regras e determinar que este benefício fiscal passasse de uma 

redução na percentagem da taxa de IMI aplicável para uma dedução quantitativa fixa de acordo 

com o número de dependentes do agregado familiar, de 20€, 40€ e 70€ para, respetivamente, 1, 

2 e 3 ou mais dependentes, sendo estas regras aplicadas sobre os rendimentos de um ano a 

aplicar no IMI a liquidar no ano subsequente, beneficiando agora claramente os agregados de 

menores rendimentos e, como tal, a nosso ver, mais justa que o regime anterior, e a manter 

sobre os rendimentos de 2019; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O artigo 112.º. do CIMI, na sua atual redação, determina que as deliberações da 

Assembleia Municipal sejam comunicadas por transmissão eletrónica de dados à Autoridade 

Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro, para liquidar no ano seguinte; --------------------------  

 ---------- Considerando ainda que: --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Continuamos a assistir a um constante aumento da despesa resultante do aumento 

generalizado do custo dos bens e serviços adquiridos pela edilidade; ---------------------------------  

 ---------- • Os constrangimentos causados pela Lei dos Compromissos (LCPA), exigem à 

Câmara Municipal a manutenção de um nível elevado de disponibilidade financeira para fazer 

face a compromissos existentes, bem como a novos compromissos decorrentes de candidaturas 

em curso ou em fase de aprovação para a realização de obras. -----------------------------------------  
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 ----------- Mas que também deve ser tido em conta: ------------------------------------------------------  

 ----------- • As dificuldades económicas de muitas famílias do concelho, e que por consequência 

a autarquia, numa perspetiva de solidariedade e no âmbito do seu papel redistributivo, tem 

vindo a reforçar, anualmente, os meios no apoio social e na diminuição dos custos dos bens 

públicos para as famílias (a gratuitidade dos transportes escolares são um exemplo); --------------  

 ----------- • Em 2019 e certamente em 2020, o IMI arrecadado pelos municípios (Odemira não é 

exceção), representou um decréscimo médio na ordem dos 15%, tendo por base o alargamento 

do número de beneficiários de isenção, decorrentes da aplicação das regras do OE 2016, 

designadamente, por os agregados familiares que têm um rendimento inferior a 15.295 € 

(IAS/anual x 2,3) não pagarem IMI se os imóveis tiverem avaliação igual ou inferior a 66.500€;  

 ----------- • Em 2019 e certamente em 2020, a cláusula de salvaguarda (aprovada no OE 2016) 

provocou nova redução de receita de IMI arrecadada pelos municípios. ------------------------------  

 ----------- Tendo ainda em consideração: -------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A necessária prudência na gestão financeira do Município, procurando evitar uma 

quebra acentuada da receita global municipal e que os valores liquidados em Odemira no ano 

de 2019, foi de 0,33, estando este valor muito próximo dos limites mínimos fixados por Lei e 

entre os mais baixos do País; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É neste quadro atual, após análise e ponderação de todos os constrangimentos, que 

tenho a honra de propor que a Exma. Câmara Municipal, delibere de acordo com a alínea a) do 

artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, e ao abrigo da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 

33.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, aprovar e submeter a apreciação e deliberação da Assembleia Municipal as 

seguintes taxas de IMI para vigorar no Município de Odemira no ano de 2020 (todas abaixo do 

limite máximo fixado por lei):  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - Ao abrigo do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação: ----------------------------------------------------  

 ---------- a) Fixar em 0,33 % para os prédios urbanos contemplados na alínea c) do n.º 1 do 

artigo 112.º do mesmo Código. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Aplicar a redução familiar de 20€, 40€ e 70€ em função do número de dependentes 

do agregado familiar, nos termos do n.º 1 do artigo 112.º-A do CIMI. --------------------------------  

 ---------- 3 - Nos termos e para os efeitos dos n.os 6 e 8 do artigo 112.º do mesmo diploma fixar 

a majoração de 30 % sobre a taxa aplicável a prédios ou parte de prédios urbanos degradados 

para os quais a Câmara Municipal de Odemira tenha determinado a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade, ao abrigo 

do disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e respetivas alterações, enquanto 

não forem iniciadas as obras intimadas por motivos alheios ao Município de Odemira; -----------  

 ---------- 4 - Nos termos do n.º 3 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis, as taxas previstas na alínea c) do n.º 1 daquele artigo, são elevadas, anualmente: -------  

 ---------- a) Ao dobro nos casos de prédios urbanos que se encontrem devolutos, como tal 

definidos há mais de um ano; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Ao triplo, nos casos de prédios em ruínas, como tal declarados em auto de vistoria 

efetuado ao abrigo, nomeadamente, do n.º 3 do artigo 89.º do Regime Jurídico da Urbanização 

e da Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, e respetivas 

alterações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - Ao abrigo do disposto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e do quadro legal da 

“Fiscalidade Verde”, atribuir uma isenção parcial de 10 % no Imposto Municipal sobre Imóveis 

aos imóveis ou frações classificados com eficiência energética da classe A e A+, sendo a 

isenção parcial aplicável ao respetivo valor patrimonial. ------------------------------------------------  

 ---------- 6 - Os Serviços, para efeitos da aplicação da taxa do IMI prevista no n.º 3 e em 
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cumprimento do n.º 15, ambos do artigo 112.º do CIMI, elaborarão listagens das situações 

previstas em 2 e 3, para que se torne possível efetuar a liquidação do imposto em tempo 

oportuno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 16 de setembro de 2018 ---------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior 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 dezoito 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 e uma abstenção do membro 

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

Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de Voto escrita 

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

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

 ----------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 

promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 3 – IMI -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- ABSTEMO-NOS face à taxa de 0,33% aprovada em reunião de Câmara sobre os 

prédios urbanos avaliados nos termos do Código do IMI porque esta se aproxima da taxa 
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mínima de 0,30% que defendemos. Na verdade, a maioria destes prédios destina-se a habitação 

própria e os seus residentes são titulares, antes de mais, de uma dívida à banca durante dezenas 

de anos. Mas não podemos votar a favor, até porque o executivo não quantifica nem justifica a 

diferença que 3 centésimas representariam na receita do município. E não podem ser os 

munícipes a pagar todas as imposições do FAM… ------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, somos favoráveis à majoração de 30% da taxa de IMI (agravamento) 

para os prédios urbanos degradados, devolutos e em ruínas (nº 8 do Artigo 112º do CIMI), 

assim como somos favoráveis à redução de 10% para os imóveis classificados com eficiência 

energética (nº 12 do mesmo Artigo). -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também o disposto nos nº 6 e 7 do mesmo Artigo poderão/deverão ser ponderados no 

futuro: --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “6 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir 

áreas territoriais, correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam 

objeto de operações de reabilitação urbana ou combate à desertificação, e majorar ou minorar 

até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto. (anterior n.º5). --------------------  

 ---------- 7 - Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir 

áreas territoriais correspondentes a freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma 

redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios 

urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida no número anterior.” (anterior 

n.º6). ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É importante que o Executivo proceda finalmente à elaboração das listagens dos 

imóveis degradados, devolutos e em ruínas, bem como daqueles classificados com eficiência 

energética, a fim de que estas propostas possam ser levadas à prática no próximo ano.” ----------  

 ---------- Ponto cinco: PROPOSTA N.º 19/2019 P - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE 

PASSAGEM - FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2020: Foi presente a proposta 
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que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta reunião: --  

 ----------- “6 - ASSUNTO N.º 0542-2019 - PROPOSTA N.º 19/2019 P - TAXA MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2020 -----------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 19/2019 P, datada de 16/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 19/2019 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - Fixação 

de taxa para vigorar em 2020 --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das Comunicações Eletrónicas), alterada 

pelos Decretos-Lei nºs 176/2007 de 8 de maio, 123/2009 de 21 de maio, e 258/2009, de 25 de 

setembro e alterada e aditada pelas Leis n.ºs 35/2008, de 28 de julho, 10/2013, de 28 de janeiro, 

42/2013, de 3 de julho, Lei 82-B/214, de 31 de dezembro, 127/2015, de 3 de setembro, 

15/2016, de 17 de junho e Decreto-Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, conferiu aos Municípios a 

possibilidade da criação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP);  --------------------  

 ----------- • Nos termos do n.º 2 do art.º 106.º do citado diploma, o aludido tributo deve refletir 

os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal; -----  

 ----------- • A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre a faturação 

mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas 

acessíveis ao público, em local fixo, para os clientes finais do Município;  --------------------------  

 ----------- • O percentual referido no parágrafo anterior deve ser aprovado anualmente por cada 

Município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior ao que se destina a sua vigência;  ----  

 ----------- • O Regulamento nº 38/2004, publicado na II Série do Diário da República nº 230, de 

29 de setembro de 2004, da responsabilidade do ICP-ANACOM, estabelece os procedimentos 
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de cobrança e entrega mensais aos Municípios da TMDP.  ---------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor que a Exma. Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 

ccc) do n.º 1 do artigo 33º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, e da alínea b) do n.º 3 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, 

na sua atual redação, aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal que o 

percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para vigorar no ano de 2020 no 

Município de Odemira, seja fixado em 0,25%. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de setembro 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 

Assembleia Municipal para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------  

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, um voto contra dos 

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

pelo Partido Social Democrata e seis abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia 

Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a Declaração de Voto escrita 

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

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

 ---------- O BE encara a política fiscal como instrumento de redistribuição da riqueza, de 
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promoção da justiça social e dum desenvolvimento equilibrado e sustentável. Por isso nos 

preocupa a arrecadação da receita por parte do município e, sobretudo, os critérios da sua 

aplicação na despesa. Com estes pressupostos, eis o nosso sentido de voto: -------------------------  

 ----------- 4 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM ---------------------------------  

 ----------- Votamos A FAVOR da taxa proposta de 0,25%, voltando a frisar que esta taxa incide 

apenas sobre as empresas que utilizam o espaço público municipal e não sobre os 

consumidores. É pois ilegal e abusiva a prática de algumas empresas de telecomunicações que 

inscrevem este valor nas faturas dos seus clientes.” ------------------------------------------------------  

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

 ----------- Os pontos seis e sete da Ordem do Dia foram deliberados na primeira reunião desta 

sessão. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Ponto oito: EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE CENTRO ESCOLAR DE S. 

LUÍS: 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 0376-2019 - EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE CENTRO 

ESCOLAR DE S. LUÍS: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL -------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2594/2019, datado de 21/06/2018, proveniente da 

Divisão de Obras Municipais, onde consta que nos termos do art.º 3.º da Lei n.º 8/2012, de 

21/02, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 22/2015, de 17/03, os “compromissos” são 

assumidos quando é executada uma ação formal pela entidade adjudicante, como por exemplo, 

outorga de contrato escrito ou emissão de nota de encomenda. “Compromissos plurianuais” 

constituem a obrigação de efetuar pagamentos em mais do que um ano económico. Criam 

obrigações acontecimentos que formalizem uma obrigação legal ou construtiva que obrigue a 

pagamentos, legalmente imposta por contrato ou outros. Nos termos do art.º 6.º da lei 
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supracitada, a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia da Exma. 

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

 ---------- O n.º 2 do art.º 8.º do Decreto-lei n.º 127/2012, de 21/06, estipula que 

independentemente da duração do contrato, se o montante não puder ser determinado 

totalmente no momento da outorga do contrato, a assunção de compromissos far-se-á pelo 

montante efetivamente a pagar no período determinável. -----------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que o concurso público para a execução da 

Empreitada de “Ampliação do Centro Escolar de S. Luís”, cujo investimento está previsto na 

rúbrica 2011/I/6 do Plano Plurianual de Investimentos, foi aprovada na reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada no dia 15 de novembro de 2018 e a decisão de contratar foi 

revogada por deliberação do Executivo Municipal, na reunião ordinária efetuada no dia 07 de 

março de 2019, com fundamento no art.º 80.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), em 

virtude da ausência de propostas. Consta ainda que na reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada no passado dia 18 de abril foi deliberado proceder à abertura de procedimento de 

contratação da referida empreitada, por ajuste direto, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do art.º 24.º 

do CCP, com convite à empresa Inoutbuild - Arquitetura, Engenharia & Construção, Lda., para 

apresentar proposta. O preço base do procedimento manteve-se em relação ao procedimento 

inicial de contratação por concurso público, 1.399.467,49 € (IVA não incluído), tal como o 

prazo para a execução do contrato, de 270 dias. ----------------------------------------------------------  

 ---------- No passado dia 19 de junho, a Câmara Municipal em reunião ordinária aprovou o 

projeto de decisão, com proposta de adjudicação à referida empresa Inoutbuild - Arquitetura, 

Engenharia & Construção, Lda., pelo valor de 1.399.467,49 € (IVA não incluído). ----------------  

 ---------- Conforme referido, a obra em causa tem uma duração prevista de 9 meses, estando 

previsto o escalonamento do investimento ao longo dos anos de 2019 e 2020 de acordo com os 

seguintes valores: ----------------------------------------------------------------------------------------------  



-30- 

04-10-2019 

 -----------  - Para o ano de 2019, o valor do investimento previsto é de 75.000 €(IVA n/ incl.), o 

que resulta no valor de 79. 500 €, com IVA incluído.  ---------------------------------------------------  

 -----------  - Para o ano de 2020, o valor do investimento previsto é de 1.324.467,49 € (IVA n/ 

incl.), o que resulta no valor de 1.403.935,54 €, com IVA incluído, e num investimento total 

previsto de 1.399.467,49€ (valor sem IVA) ou 1.483.435,54€ (valor com IVA). -------------------  

 ----------- Tendo sido aprovado o projeto de decisão para a adjudicação da empreitada, que 

resulta na existência de um compromisso plurianual, dever-se-á solicitar autorização prévia à 

Assembleia Municipal, nos termos nos termos da 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. ----------------------  

 ----------- Tomar conhecimento e remeter o assunto à Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização de compromissos plurianuais. -----------------------------------------------------------------  

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

por unanimidade remeter o 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 dezoito 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 oito membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto nove: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER OPERACIONAL DE 

QUATRO VEÍCULOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

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

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0545-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER 
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OPERACIONAL DE QUATRO VEÍCULOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 3505-2019, datada de 28 de agosto de 2019, proveniente 

do Setor de Transportes, Máquinas e Viaturas, da Divisão de Infraestruturas e Logística do 

Município de Odemira, elaborada pelo júri do procedimento, na qual consta o relatório final 

relativo à aquisição de serviço de aluguer de quatro veículos de recolha de resíduos sólidos 

urbanos, pelo período de 84 meses, do qual se conclui que é intenção adjudicar a referida 

aquisição, constituída pelos lotes 1, 2, 3 e 4, à empresa Hidurbe Serviços, S.A., sendo o preço 

de cada lote de 274.402,80 €, perfazendo o valor global de 1.097.611,20€ (valor ao qual 

acresce o IVA à taxa legal em vigor). ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 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 à 

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

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

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

 ---------- Interveio o Senhor Mário Santa Bárbara, Presidente da Junta de Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria, que perguntou se as quatro viaturas em causa tinham as mesmas 

dimensões ou se estava previsto o aluguer de uma viatura mais pequena para efetuar a recolha 

de resíduos dentro das localidades, onde os veículos de maiores dimensões não conseguem 

aceder. --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que as quatro 

viaturas tinham as mesmas dimensões e se destinavam a uma utilização mais frequente e com 
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maior desgaste. No entanto, estavam a efetuar consultas para a aquisição de um veículo mais 

pequeno para aquele efeito, bem como de uma máquina varredoura com capacidade para lavar 

as ruas. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- Ponto dez: EMPREITADA DE "REPAVIMENTAÇÃO DO CM 1122 NO TROÇO 

ENTRE O KM 0+000 E O 3+120, E DO CM 1122-1 NO TROÇO ENTRE O KM 0+000 E O 

0+300: 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 0546-2019 - EMPREITADA DE "REPAVIMENTAÇÃO DO CM 

1122 NO TROÇO ENTRE O KM 0+000 E O 3+120, E DO CM 1122-1 NO TROÇO ENTRE O 

KM 0+000 E O 0+300: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL -------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2857-2019, datada de 08 de julho de 2019, proveniente 

da Divisão de Infraestruturas e Logística, elaborada pelo júri do procedimento relativo à 

empreitada de “Repavimentação do CM 1122 no troço entre o km 0+000 e o 3+120, e do CM 

1122-1 no troço entre o km 0+000 e o 0+300”, bem como o respetivo Relatório Final 

devidamente detalhado e onde se propõe ser de adjudicar a referida empreitada à empresa 

TOPBET – Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Betuminosos, S.A., pelo valor de 

145.582,00 € (valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor). ------------------------------------  

 ----------- Mais há a referir que por despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente em 

substituição do Presidente, foi adjudicada a referida empreitada em 08 de agosto de 2019, no 
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entanto, estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar 

autorização prévia à 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. -----------------  

 ---------- 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 dezoito 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 e um voto a favor do 

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

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

 ---------- Antes de se passar para o tratamento do assunto seguinte, os Senhores Pedro Almeida 

e Pedro Paleta, eleitos pelo Partido Socialista, e o Senhor Ventura Ramalho, eleito pelo Bloco 

de Esquerda, declararam impedimento por pertencerem a associações que constam da respetiva 

proposta, não podendo participar na deliberação, o qual foi aceite, tendo os referidos Membros 

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

 ---------- Ponto onze: PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 2019/2020: Foi 

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

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

 ---------- “5 - ASSUNTO N.º 0551-2019 - PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA - ÉPOCA 

2019/2020: LISTA DEFINITIVA ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3660, datada de 12 de setembro de 2019, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que na sequência da análise das 
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candidaturas apresentadas no âmbito dos Prémios de Atividade Desportiva, a Câmara 

Municipal em reunião ordinária realizada no dia 14 de agosto de 2019 deliberou, por 

unanimidade, aprovar a Lista Provisória dos apoios a atribuir para a época desportiva 

2019/2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o Regulamento de Apoio aos Prémios de Atividade Desportiva, a 

Lista Provisória dos apoios a atribuir foi publicitada através do Edital n.º 75/2019, datado de 19 

de agosto, para audiência prévia dos interessados, não se registando qualquer reclamação. -------  

 ----------- Em face ao exposto propõe-se, de harmonia com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o Regulamento de Atribuição de 

Prémios de Atividade Desportiva, a aprovação da Lista Definitiva dos apoios a conceder para a 

época desportiva 2019/2020, as quais totalizam o valor total de 180.750,00€. ----------------------  

 ----------- Tendo ainda em conta a deliberação tomada pela Câmara Municipal em reunião 

ordinária realizada em 14 de agosto de 2019, prevê-se atribuir 72.875,00€ em 2019 e os 

restantes 107.875,00€ em 2020, pelo que nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei 

n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, propõe-se que o assunto seja remetido à 

Assembleia Municipal, para autorização do compromisso plurianual. --------------------------------  

 ----------- Propõe-se ainda a aprovação de minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo para a época 2019/2020, a celebrar com a entidade, e bem assim que sejam 

concedidos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em 

causa em representação do Município. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se 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 unanimidade, com dezasseis votos a favor dos membros eleitos pelo 
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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 cinco membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ---------- Voltaram a entrar na sala os Senhores Pedro Almeida, Pedro Paleta e Ventura 

Ramalho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA EM INSERÇÃO 

SOCIAL, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO AO GIP DE ODEMIRA: 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 0505-2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA 

EM INSERÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO AO GIP DE ODEMIRA: 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 3301-2019, datada de 07 de agosto de 2019, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, elaborada pelo júri do procedimento, na qual 

consta o projeto de decisão relativo à aquisição de serviço de consultadoria em inserção social, 

em regime de avença, para apoio ao GIP de Odemira, do qual se conclui que é intenção 

adjudicar a referida aquisição a Ricardina Oriana Menezes de Oliveira, pelo valor de 

45.000,00€ (valor ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor), correspondente ao valor a 

pagar pela execução das 36 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 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. -----------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação e autorização do 

compromisso plurianual.” ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Socialista, cinco 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 

eleito pelo Bloco de Esquerda e duas abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, quando estavam presentes vinte e oito membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto treze: PROPOSTA N.º 15/2019 P - SUBSCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

DA AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. POR 2019 E 2020: Foi presente a 

proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço de documentos desta 

reunião: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “2 - ASSUNTO N.º 0536-2019 - PROPOSTA N.º 15/2019 P - SUBSCRIÇÃO DO 

CAPITAL SOCIAL DA AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A. POR 2019 E 2020 --  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 15/2019 P, datada de 13/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 15/2019 P - Subscrição do capital social da AgdA - Águas Públicas do 

Alentejo, S.A. por 2019 e 2020 ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 18 de junho 2009, e na 

sessão da Assembleia Municipal de 30 de junho de 2009, foi aprovada a adesão do Município à 

Parceria Público-Público do Sistema Plurimunicipal de Águas e Saneamento, em conjunto com 

vinte Municípios do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Na sequência desta decisão a Câmara Municipal, em reunião ordinária realizada em 
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03 de setembro de 2009, e a Assembleia Municipal em sessão ordinária realizada em 18 de 

setembro de 2009, aprovaram a integração do Município de Odemira na Associação de 

Municípios para o mesmo fim, designada de AMGAP.  ------------------------------------------------  

 ---------- No âmbito da parceria suprarreferida foi constituída a empresa AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo, SA, cuja constituição se reparte por 49% de capital social da AMGAP e 

51% da Adp – Águas de Portugal. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 2015 foi aprovado pela Assembleia Intermunicipal da AMGAP, EIM o reforço de 

capital social da AgdA, S.A., com vista a reforçar os capitais próprios, pelos Municípios 

integrantes, a concretizar em 2017-2019-2021, nos termos constantes do Estudo de Viabilidade 

Económica e Financeira (EVEF) de 2015, anexo ao Contrato de Parceria e Contrato de Gestão 

do Sistema Público de Parceria Integrado de Águas do Alentejo (SPPIAA), aprovado na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 20 de agosto de 2015, e na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de 11 de setembro de 2015. ---------------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira considerou que apenas em setembro do ano transato se 

reuniram as condições para proceder ao pagamento referente ao aumento do capital social, uma 

vez que os restantes Municípios já tinham procedido a esse pagamento pelo que, na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada em 31 de outubro de 2018, e na sessão da Assembleia 

Municipal de 23 de novembro de 2018, foi aprovado o aumento de capital da AgdA, tendo o 

Município procedido à transferência do valor de 103.423,57€ em dezembro último. ---------------  

 ---------- Já no decurso do corrente ano, o Conselho Executivo da AMGAP acordou com a 

AgdA a divisão da subscrição do capital social remanescente por dois anos, referente a 2019 e 

2020, em duas prestações anuais no valor de 23.009,54€ cada, tendo sido remetido a este 

Município o respetivo documento de receita referente à primeira tranche da verba. ----------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal a aprovação da 

transferência para a AMGAP do valor de 23.009,54€ (vinte e três mil, nove euros e cinquenta e 
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quatro cêntimos), para subscrição da primeira prestação do capital social da Agda cujo aumento 

foi aprovado, e bem assim, em caso de aprovação da presente proposta, submete-la a 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal ------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 13 de setembro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior 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 dezoito 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 e um voto contra do membro 

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

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

 ----------- Ponto catorze: 9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2019: 1.ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO DA RECEITA; 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA; 3.ª 

REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3.ª REVISÃO AO 

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “5 - ASSUNTO N.º 0552-2019 - 9.ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2019: 1.ª 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA; 3.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA 

DESPESA; 3.ª REVISÃO AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3.ª REVISÃO 

AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ----------------------------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação n.º 3730/2019, datada de 17 de setembro de 2019, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 9ª. 

Modificação Orçamental relativa ao ano de 2019, elaborada nos termos do Decreto-Lei nº. 54-

A/99, de 22 de fevereiro (POCAL), consistindo na 1ª Alteração ao Orçamento da Receita, 3ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa, 3ª Revisão ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e na 

3ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: ------  

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 215.000,00€ (Duzentos e quinze mil euros). ---------------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 756.500,00€ (Setecentos e cinquenta e seis mil e quinhentos 

euros); --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 971.500,00€ (Novecentos e setenta e um mil e quinhentos 

euros). --  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: --------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 157.000,00€ (Cento e cinquenta e sete mil euros); -------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 117.500,00€ (Cento e dezassete mil e quinhentos euros). ------  

 ---------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: -------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 627.000,00€ (Seiscentos e vinte e sete mil euros); -------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 907.000,00 € (Novecentos e sete mil euros). ---------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e remessa à Assembleia Municipal para 

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

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e os votos contra dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária.” --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 
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qual foi aprovada por maioria, com dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, sete votos contra 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 oito membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto quinze: ALTERAÇÃO À NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que 

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

 ----------- “8 - ASSUNTO N.º 0556-2019 - PROPOSTA N.º 21/2019 P - ALTERAÇÃO À NOVA 

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

 ----------- Foi presente a Proposta nº 21/2019 P, datada de 17/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 21/2019 P - Alteração à 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; ----------  
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 ---------- • 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 

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 revisão da alteração da organização dos serviços 

municipais, aprovada na segunda reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal 

realizada em 05 de julho de 2019, por maioria, sob proposta da Câmara Municipal, tomada em 

reunião ordinária de 19 de junho de 2019, aprovada por unanimidade, 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: -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 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 

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

 ----------- c) Um número máximo total de 7 (sete) unidades orgânicas flexíveis, correspondentes 

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

proposta do Presidente da Câmara: -------------------------------------------------------------------------  

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

subunidades orgânicas, tendo 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, 

contencioso e assessoria jurídica. ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Licenciamento e Fiscalização (DLF), a qual terá em traços gerais 

responsabilidades nas áreas de licenciamento de atividades, licenciamento urbanístico e 

fiscalização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Divisão de Obras e Planeamento (DOP), a qual terá em traços gerais 
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responsabilidades nas áreas de obras por empreitada, planeamento, estudos e projetos e SIG. ---  

 ----------  - Divisão de Infraestruturas e Logística (DIL), que se desenvolverá pelo número 

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

áreas de rede viária, 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 

responsabilidades nas áreas de educação, cultura, desporto, juventude, participação cívica, 

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

 ---------- 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. -------------------  
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 ----------- 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 Setembro 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 

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 dezoito votos a favor dos membros eleitos pelo Partido 

Socialista, sete votos a favor 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 oito membros da Assembleia 

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

 ----------- Ponto dezasseis: GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO 

MAPA DE PESSOAL: QUARTA 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: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0547-2019 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM 

FUNÇÃO DO MAPA DE PESSOAL: QUARTA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 

2019-----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3732-2019, datada de 17 de setembro de 2019, 
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proveniente da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que 

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

 ---------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA QUARTA ALTERAÇÃO AO MAPA DE 

PESSOAL/2019 – 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 

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 terceira alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovada em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 28 de junho, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 19 de junho 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 2076/2019-V-TG, de 16 de setembro promovendo-se 

desta forma um ajuste dos recursos humanos após ponderação das necessidades dos serviços. 
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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 

mobilidade interna, na mesma carreira e categoria de Assistente Operacional, contido no 

Despacho de Mobilidade 2076/2019 V-TG, da DIL para a DDSC, com efeitos a 16.09.2019. ----  

 ----------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: ---------------------------------------------------------  

 ----------- Procede-se à atualização dos diversos postos de trabalho na Quarta Alteração ao Mapa 

de Pessoal, pelos motivos e ocorrências apresentados. É apresentado um fluxo de 11 Entradas e 

7 Saídas, com um número total de 18 ocorrências. -------------------------------------------------------  

 ----------- 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. O Novo Regime da Carreira Especial de Fiscalização: ------------------------------------  

 ----------- O Decreto-Lei n.º 114/2019 de 20 de agosto estabelece o Regime da Carreira Especial 
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de Fiscalização, extinguindo as diversas carreiras de fiscalização, incluindo as carreiras de 

fiscal municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com o presente decreto-lei pretende-se, assim, proceder à respetiva revisão, com a 

criação de uma carreira especial de fiscalização, para a qual transitam todos os trabalhadores 

integrados nas carreiras de fiscal municipal. --------------------------------------------------------------  

 ---------- O presente decreto-lei cria a carreira especial de fiscalização e estabelece o respetivo 

regime jurídico, procedendo à revisão, por extinção das carreiras de fiscal municipal, de fiscal 

técnico de obras, de fiscal técnico de obras públicas e de todas as carreiras de fiscal técnico 

adjetivadas, determinando a transição dos trabalhadores nelas integrados. ---------------------------  

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

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

 ---------- 3.1 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 10 postos de trabalho a prover mediante os seguintes procedimentos: ----------------------  

 ----------  - SMPC - Procedimento Concursal - Contrato por Tempo Indeterminado – 1 

Técnico/a Superior em Engenharia Florestal; -------------------------------------------------------------  

 ----------  - DGI - Reservas de Recrutamento - Contrato por Tempo Indeterminado – 3 

Assistentes Técnicos/as; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - DRHJ - Procedimento Concursal - Contrato por Tempo Indeterminado - 1 Técnico/a 

Superior em Solicitadoria; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - DA - Reservas de Recrutamento - Contrato por Tempo Indeterminado – 2 

Assistentes Operacionais; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - DDSC - Procedimento Concursal - Contrato por Tempo Indeterminado - 1 
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Técnico/a Superior em Gestão, Procedimento Concursal - Contrato por Tempo Determinado – 

1 Técnico/a Superior em Turismo, Reserva de Recrutamento - Contrato por Tempo 

Indeterminado – 1 Assistente Técnico/a (Cultura). -------------------------------------------------------  

 ----------- 3.2 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 

quadro referente à criação de postos de trabalho, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, encontram-se previstas e asseguradas a partir do 

mês de Outubro do corrente ano, relativamente aos procedimentos previsto por Reservas de 

Recrutamento Ativas, quanto aos Procedimentos Concursais previstos para constituição de 

vínculo com Contrato por Tempo Indeterminado ou Determinado, será acautelado no próximo 

ano, em Março. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 Quarta Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 será afixada no edifício da 

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

 ----------- III – PROPOSTA - APROVAÇÃO DA 4.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

2019-----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, com base no teor da presente Informação e no cumprimento do 
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disposto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, e da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, em matéria de Gestão de Recursos Humanos e Mapas de Pessoal, a Quarta 

Alteração ao Mapa de Pessoal 2019, deve, mediante proposta de aprovação do órgão executivo, 

ser aprovada pelo órgão deliberativo municipal, pelo que se submete o assunto à consideração 

superior.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 maioria, com dezoito 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 oito membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto dezassete: PROGRAMA ‘ODEMIRA REABILITA’ - PROJETO DE 

REGULAMENTO DO PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA (PRUMO): Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará 

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

 ---------- “2 - ASSUNTO N.º 0553-2019 - PROGRAMA ‘ODEMIRA REABILITA’ - PROJETO 

DE REGULAMENTO DO PRÉMIO DE REABILITAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA (PRUMO) -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3585/2019, datada de 05 de setembro de 2019, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território, na qual consta que após o cumprimento 

dos trâmites previstos no Código do Procedimento Administrativo em matéria de regulamentos 

administrativos e em conformidade com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 



-50- 

04-10-2019 

redação, propõe submeter o Projeto de Regulamento do Prémio de Reabilitação Urbana do 

Município de Odemira (PRUMO) à apreciação e deliberação pelos respetivos órgãos 

municipais, designadamente: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Remeter à Câmara Municipal para, de acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º 

do RJAL, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Projeto de Regulamento do 

PRUMO (regulamento externo do município); -----------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Remeter à Assembleia Municipal para, de acordo com a alínea g) do n.º 1 do artigo 

25.º do RJAL, aprovar o Regulamento do PRUMO (regulamento com eficácia externa do 

município).------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a 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 unanimidade, com dezoito 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 e um voto a favor do 

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

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

 ----------- Ponto dezoito: QUARTA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODEMIRA: Foi presente a proposta que seguidamente se 

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

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0441-2019 - QUARTA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ODEMIRA -----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2980-2019, datada de 16 de julho de 2019, proveniente 

do Gabinete de Apoio ao Presidente, bem como a proposta referente à Quarta Alteração ao 
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Regulamento do Conselho Municipal de Segurança de Odemira, elaborada na sequência da 

publicação do Decreto-Lei n.º 32/2019, de 04 de março, que veio introduzir profundas 

alterações à Lei n.º 33/98, de 18 de julho, que criou os conselhos municipais de segurança e 

subsequentemente ao funcionamento e composição desses órgãos.  ----------------------------------  

 ---------- Em face do exposto e em cumprimento do n.º 1do art.º 6.º do Anexo do Decreto-Lei 

n.º 32/2019, de 04 de março, na reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança de 

Odemira, realizada no passado dia 10 de julho de 2019, foi aprovada por unanimidade a 

referida proposta de alteração ao Regulamento, propondo-se a sua remessa à Assembleia 

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

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

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

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

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que alertou para a inclusão 

de mais uma entidade na composição do Conselho Municipal de Segurança, a Polícia Marítima, 

de acordo com o ofício enviado pelo Gabinete do Secretário de Estado das Autarquias Locais, 

após dúvidas surgidas aquando da aprovação deste documento na última reunião do Conselho 

Municipal de Segurança. Nessa conformidade, o “Comandante da Polícia Marítima” será 

incluído na alínea c) do número um do artigo quinto, bem como na alínea f) do número um do 

artigo sétimo da proposta em causa. ------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Ponto dezanove: PROPOSTA N.º 20/2019 P - TAXA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL - REVOGAÇÃO DO REGULAMENTO: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “7 - ASSUNTO N.º 0549-2019 - PROPOSTA N.º 20/2019 P - TAXA MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO CIVIL - REVOGAÇÃO DO REGULAMENTO --------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 20/2019 P, datada de 16/09/2019, proveniente do Gabinete 

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

 ----------- "Proposta n.º 20/2019 P - Taxa Municipal de Proteção Civil - Revogação do 

Regulamento ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira aprovou, de forma definitiva, por maioria, em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada em 19 de fevereiro 2015 e em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 27 de fevereiro de 2015, o Regulamento da Taxa 

Municipal de Proteção Civil (TMPC) por indicação do Ministério da Administração Interna e 

da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), cujo Regulamento tipo foi 

fornecido aos municípios tendo servido de base à criação do Regulamento em Odemira, 

aplicado a partir de 2015. -------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou desde então 

isentar a aplicação da TMPC a pessoas singulares e a pessoas coletivas, com exceção das 

Entidades Gestoras de Infraestruturas, sendo que estas sempre se recusaram a proceder a 

qualquer pagamento e moveram ações judiciais de impugnação da cobrança da taxa. -------------  

 ----------- Assim, o Município procedeu, ainda no ano de 2015, à constituição de provisão para 

cobranças duvidosas no valor de 321.400€ relativamente à Taxa Municipal de Proteção Civil 

(TMPC) dos anos 2015 e 2016.------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Entretanto, foi conhecida a decisão de declaração de inconstitucionalidade da TMPC 

do Município de Lisboa pelo que, por prudência, não se procedeu à cobrança da taxa relativa 
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aos anos de 2017 e 2018, entendimento que se manteve no decurso do 1.º semestre de 2019 e 

que levou à não cobrança da taxa no presente ano. -------------------------------------------------------  

 ---------- Registaram-se, durante o ano de 2018, decisões desfavoráveis ao Município, com 

fundamento na inconstitucionalidade das normas, nos processos de impugnação movidos pela 

IP - Infraestruturas de Portugal, S.A., pela EDP Distribuição de Energia S.A. e pela REN – 

Rede Elétrica Nacional, S.A. relativamente à aplicação da TMPC criada pelo Município de 

Odemira, relativos aos anos de 2015 e 2016. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Já durante o corrente ano, e em face do histórico processual, o Município procedeu à 

anulação das guias de receita respeitantes à TMPC atrás referidas e consequente “dívida” dos 

mesmos, bem como à anulação da provisão constituída. ------------------------------------------------  

 ---------- No entanto, apesar das decisões judiciais acima referidas, o Tribunal Constitucional 

nunca apreciou nem declarou ainda, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade ou a 

ilegalidade das normas constantes no Regulamento da TMPC de Odemira, pelo que, estando 

este Município sujeito ao princípio da legalidade, tem que definir a situação jurídica do 

Regulamento em apreço, sob pena do mesmo ser aplicável. --------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal ao abrigo do 

preceituado no artigo 146.º, n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e dos artigos 25.º, n.º 1, alínea g) e 33.º, n.º 1, alínea k), 

do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que remeta à Exm.ª Assembleia Municipal 

proposta de revogação do Regulamento da Taxa Municipal de Proteção Civil aprovado, de 

forma definitiva, por maioria, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 19 de 

fevereiro 2015 e em sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 27 de fevereiro de 

2015. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de setembro de 2019 ---------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara, --------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Engº.". ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como posterior 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 unanimidade, com dezanove 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 e um voto a favor do 

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

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

 ----------- Ponto vinte: INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º SEMESTRE DE 

2019: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada no maço 

de documentos desta reunião, para apreciação nos termos da alínea d) do número dois do artigo 

septuagésimo sétimo da Lei número setenta e três barra dois mil e treze, de três de setembro: ---  

 ----------- “3 - ASSUNTO N.º 0543-2019 - INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA - 1º 

SEMESTRE DE 2019 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3717-2019/SCT, datada de 2019/09/17, elaborada pela 

Divisão de Gestão Interna, bem como a Informação Económica e Financeira do Município de 

Odemira, na qual é efetuada a análise da situação económica, financeira e orçamental do 

Município durante o primeiro semestre de 2019 e cujo documento foi devidamente apreciado 

pelo auditor externo, nomeado pela Assembleia Municipal de Odemira, conforme "Relatório de 

Revisão Limitada de Demonstrações Financeiras Semestrais", emitido a 13 de setembro de 

2019. ----  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para conhecimento e remessa à Assembleia Municipal, conforme o 



-55- 

04-10-2019 

estatuído na alínea d), do n.º 2, do artigo77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------  

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

por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação.” --------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção relativamente ao documento em apreço. A 

Assembleia Municipal tomou o devido conhecimento. --------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte e um: RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 18/2019 – 2.ª SECÇÃO – 

AUDITORIA AO FINANCIAMENTO PELOS MUNICÍPIOS DE CORPOS E 

ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS – EXERCÍCIOS DE 2015-2017 – MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA: Foi presente o ofício número vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e um barra 

dois mil e dezanove, datado de um de agosto do corrente ano, enviado pelo Tribunal de Contas, 

a remeter o Relatório de Auditoria em epígrafe, aprovado em Subsecção da Segunda Secção 

daquele Tribunal, realizada no dia onze de julho do corrente ano, o qual ficará arquivado no 

maço de documentos da presente sessão. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Miguel Monteiro informou que fazia parte dos Bombeiros Voluntários de 

Odemira há catorze anos e considerou que era importante existirem auditorias, não só às contas, 

mas também à capacidade operacional da Proteção Civil no concelho de Odemira. Considerou 

ainda que, apesar de aquele documento ser pouco claro, deviam adotar as recomendações 

propostas e em tempo útil. Referiu ainda que a monitorização do trabalho dos bombeiros devia 

ser uma função do Gabinete de Proteção Civil do Município de Odemira e devia ser efetuada 

com regularidade, porque considerava que as condições de segurança não eram as melhores 

para a salvaguarda da vida humana e de bens, dando como exemplo a existência de viaturas de 

combate a fogos florestais com mais de quinze anos. ----------------------------------------------------  

 ---------- Alertou ainda para o facto de o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do 

Município de Odemira datar de mil novecentos e noventa e sete e se encontrar em revisão 

desde o ano de dois mil e onze, considerando aquele prazo excessivo para se efetuar a revisão 
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de um documento extremamente importante para um concelho com as características de 

Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, considerou que as auditorias e os processos de identificação de pontos a 

melhorar não deveriam “custar ao Município dezassete mil euros pela elaboração daquele 

documento”, pois considerava que aquele trabalho devia ser efetuado mensalmente pelo 

Gabinete de Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que manifestou o seu agrado pelo facto de aquele 

documento não indicar irregularidades e apenas indicar procedimentos que entenderam não ser 

os mais corretos. Referindo-se ao “contraditório” do Presidente da Câmara relativamente 

àquele documento, onde era mencionado que o Comando Operacional era assegurado pelo 

Presidente e pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, informou que era seu entendimento 

que estes seriam os Comandantes da Proteção Civil do concelho e não os Comandantes 

Operacionais. Considerou ainda que a referência à contratação pública não tinha a ver com 

questões relacionadas com o IVA, mas sim com a essência do que era protocolado com os 

bombeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referindo-se ao Plano 

Municipal de Emergência informou que o documento inicialmente elaborado tinha ficado 

suficientemente flexível para permitir que todos os anos pudesse ser atualizado o capítulo 

relativo à ação operacional. No entanto, este teve de ser alterado, pois não refletia as alterações 

que surgiram entretanto no modelo de proteção civil nacional, designadamente em relação à 

cadeia de comando, às referências legislativas e foi necessária a adequação ao modelo-tipo 

obrigatório entretanto criado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O 

Senhor Presidente da Câmara Municipal informou também que a atual revisão carecia ainda da 

certificação da cartografia e da atualização da legislação, pelo que considerava que até ao final 

do presente ano o documento estaria em condições para ser apreciado pelos órgãos.---------------  
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 ---------- Por último, quanto à questão relacionada com a contratação de serviços e os termos 

protocolares entre as duas entidades (Município e Associação de Bombeiros), considera que 

deverá ser repensado a nível nacional o quadro de responsabilidades operacionais de 

financiamento da proteção civil, uma vez que não se tratava apenas de uma competência 

municipal. Informou ainda que o Gabinete de Proteção Civil tem nos seus objetivos a 

monitorização dos serviços e têm apresentado algumas recomendações que ainda não foram 

implementadas, sobretudo devido a questões financeiras. -----------------------------------------------  

 ----------  Interveio novamente o Senhor Miguel Monteiro que perguntou sobre o ponto de 

situação da revisão dos protocolos estabelecidos com as Associações de Bombeiros do 

concelho, designadamente como estavam a decorrer as negociações, se estava previsto algum 

aumento/ diminuição de apoios e para quando estava prevista a data de concretização dos 

protocolos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o processo de 

revisão dos protocolos está a decorrer ainda internamente, e estão a analisar a forma como 

iriam atribuir objetivos e definir medidores de operacionalidade, conforme proposto no 

Relatório em apreço. Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal desafiou a 

Assembleia Municipal a criar uma Comissão para ajudar a determinar o modelo como seriam 

aplicados os objetivos e os medidores de operacionalidade. --------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

propôs, nos termos da alínea g) do número dois do artigo vigésimo quinto da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, que a posição da Assembleia 

Municipal devesse ser no sentido de que fossem cumpridas as recomendações presentes no 

Relatório em causa, nos prazos estabelecidos, e que fosse dado conhecimento à Assembleia 

Municipal pela Câmara Municipal daquele cumprimento. ----------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto e não havendo qualquer intervenção quanto à sugestão proposta 
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pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal, foi a mesma colocada à votação, tendo sido 

deliberado por unanimidade, com dezoito 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 e um voto a favor do membro 

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

Municipal, recomendar à Câmara Municipal que sejam tomadas, dentro dos prazos 

estabelecidos, as recomendações do Tribunal de Contas e, bem assim, que seja informada a 

Assembleia Municipal desse cumprimento. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, interrompeu a sessão para um intervalo, nos termos da alínea a) do 

número dois do artigo vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. ------------   

 ----------- Depois de verificado o quórum retomaram-se os trabalhos. ---------------------------------  

 ----------- Ponto vinte e dois: ELEIÇÃO DE DOIS PRESIDENTES DE JUNTA DE 

FREGUESIA (EFETIVO E SUPLENTE) PARA INTEGRAREM A COMPOSIÇÃO DO 

XXIV CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 

PORTUGUESES (A.N.M.P.), NOS TERMOS DA ALÍNEA A) DO N.º 2 DO ART.º 6.º DOS 

ESTATUTOS DAQUELA ASSOCIAÇÃO: Foi presente o ofício/ circular número cinquenta e 

um, datado de treze de setembro do corrente ano, enviado pelo Secretário-Geral da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, no qual solicitava a eleição dos Presidentes das Juntas de 

Freguesia (efetivo e suplente) para integrarem a composição do XXIV Congresso Nacional da 

Associação em causa. -----------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal perguntou se 

existiam propostas, tendo sido apresentada apenas a proposta que seguidamente se transcreve: --  

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

 ----------- “Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira, nos termos 

n.º2 do art.º 6.º dos Estatutos da ANMP, propõem o Senhor Nuno Duarte, Presidente da Junta 
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de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, e o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, como membro efetivo e membro suplente, 

respetivamente, como delegados ao Congresso”. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação da única proposta 

apresentada, por escrutínio secreto, de acordo com o número três do artigo quinquagésimo 

quinto da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo-se 

apurado o seguinte resultado: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votantes: vinte e oito; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Brancos: um; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Nulos: zero;  --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a Favor: vinte e três; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Contra: um; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos (Abstenção): três. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, foram eleitos para integrar a composição do XXIV Congresso 

Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses, os Senhores Nuno Miguel dos 

Santos Cunha Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras 

(efetivo) e Francisco António Caetano Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes (suplente). -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal colocou à consideração dos presentes 

o prolongamento da sessão por mais trinta minutos, nos termos do número cinco do artigo 

vigésimo do Regimento da Assembleia Municipal de Odemira, tendo sido aprovado por 

consenso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto vinte e três: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 

DO ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um 
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de junho a trinta e um de agosto do ano de dois mil e dezanove, que ficará arquivado no maço 

de documentos da presente sessão. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que deixou um reparo quanto à forma como 

estavam efetuadas as descrições e os valores naquele documento, especialmente no quadro 

referente às “Principais adjudicações de bens e serviços” que, pela falta de informação, 

suscitavam algumas dúvidas. Como exemplo indicou os itens constantes: ---------------------------  

 -----------  - na página onze, onde consta a “Aquisição de módulos para a sala de aula para a 

EB1 de S. Teotónio”, no valor de “2.177,10€”, questionando do que se tratava; --------------------  

 -----------  - na página onze, onde consta a “Aquisição de pacote de 15 viagens de barco no Rio 

Mira – Época Balnear 2019”, no valor de “2.385,00€”, considerando um valor demasiado 

elevado para cada viajem; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - na página doze, onde consta a “Aquisição de mobiliário escolar para o Centro 

Escolar de S. Teotónio “, no valor de “49.987,03€”, sobre o qual questionou quantas salas 

estavam em causa e que tipo de mobiliário se tratava. ---------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal informando que o modelo de 

Relatório pode ser alterado e ajustada a informação de acordo com as indicações da Assembleia 

Municipal. Relativamente às dúvidas suscitadas, informou que o mobiliário para o Centro 

Escolar de São Teotónio é referente a equipamento não incluído na obra e destina-se a dez 

salas, ao pré-escolar, à biblioteca e à sala polivalente. Informou ainda que as viagens de barco 

que decorrem entre Vila Nova de Milfontes e Odemira incluem ida e volta, para dez pessoas 

por viajem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------     

 ----------- 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 



-61- 

04-10-2019 

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 dezanove votos 

a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, cinco 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. -----------------------------------  

 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ---------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a reunião eram zero horas e trinta minutos do dia cinco de outubro 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, ----------  

 


