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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 12 

 ----------- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 

TRINTA E UM DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -------------------------------------------------------  

 ----------- Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

Odemira, no edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, realizou-

se, por videoconferência, a Reunião Extraordinária da Câmara Municipal, nos termos do artigo 

quadragésimo primeiro da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de 

setembro, tendo comparecido para o efeito os Senhores José Alberto Candeias Guerreiro, 

Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Sara Cristina Ramos Marcelino, Deolinda 

Maria Pinto Bernardino Seno Luis, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra 

Lourenço Vicente e Silva Domingos e Luís Carlos Lima Cardoso, o primeiro Presidente e, os 

restantes, Vereadores desta Câmara Municipal, tendo secretariado a reunião a Técnica 

Superior, Fernanda Isabel Silvestre Fernandes. --------------------------------------------------------------  

  ---------- Pelas catorze horas e trinta minutos e depois de verificada a presença de todos os 

membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------  

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 11, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

20-05-2021: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 

em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta reunião, foi 

assim dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação e aprovação. 

Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da ata em causa, a qual foi 

aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. Não participou na votação a 

Senhora Sara Cristina Ramos Marcelino, Vereadora eleita pela Coligação Democrática 

Unitária, por não ter estado presente na reunião a que se reporta aquela ata. ----------------------  

 ----------- 1. - PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  

 ----------- 1.1. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  
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 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0308-2021 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020 ----------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2763-2021, datada de 26 de maio 2021, proveniente 

da Divisão de Gestão Interna, a remeter os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 

ano de 2020 e, na qual consta que as Contas são prestadas tendo como referencial 

contabilístico, pela primeira vez, o Sistema de Normalização Contabilística para as 

Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de 

setembro, cuja entrada em vigor nas Autarquias Locais foi sucessivamente adiada pelo 

Governo até 01-01-2020.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para uma melhor apreciação, a documentação é apresentada compilada da seguinte 

forma:   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- I. Relatório de Gestão -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- II. Demonstrações Orçamentais ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Mapas de Demonstrações Orçamentais ----------------------------------------------------------  

 ---------- • Anexo às Demonstrações Orçamentais -----------------------------------------------------------  

 ---------- III. Demonstrações Financeiras------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Balanço Inicial em SNC-AP e notas explicativas -------------------------------------------------  

 ---------- • Mapas de Demonstrações Financeiras ------------------------------------------------------------  

 ---------- • Anexo às Demonstrações Financeiras -------------------------------------------------------------  

 ---------- IV. Outros Documentos ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- V. Certificação de Contas -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- VI. Declarações LCPA  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- As Contas de 2020 apresentam: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Ao nível das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro, um balanço que 

evidencia um total do ativo de 102.359.337,58€, um total do património líquido de 

89.008.958,97€ e um total do passivo de 13.350.378,61€; uma demonstração de resultados 
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que evidencia resultados antes de depreciações e gastos de financiamento de 5.961.399,40€ e 

um resultado líquido do período de 383.373,57€; uma demonstração de fluxos de caixa que 

evidencia um saldo da gerência anterior (saldo inicial de 2020) de 5.688.733,90€ 

(4.685.517,93€ de execução orçamental e 1.003.215,97€ de operações de tesouraria) e um 

saldo para a gerência seguinte de 7.349.554,64€ (6.448.988,94€ de execução orçamental e 

900.555,70€ de operações de tesouraria). --------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Ao nível das demonstrações orçamentais, uma demonstração de desempenho 

orçamental, uma demonstração orçamental da receita e uma demonstração orçamental da 

despesa que evidenciam uma execução da receita total de 35.969.890,75€ e uma execução da 

despesa total de 29.520.901,81€; uma demonstração de execução das grandes opções do 

plano que evidencia um montante total executado de 18.532.202,98€, uma demonstração de 

execução do plano plurianual de investimentos que evidencia um montante total executado 

de 3.772.101,90€ e uma demonstração de execução do plano de atividades municipal que 

evidencia um montante total executado de 14.760.101,08€. --------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a apreciação e deliberação dos Documentos de Prestação de 

Contas relativos ao ano de 2020, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal, conforme 

estabelece a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º daquele diploma. ------------------------------------------  

 ----------- Foi efetuada uma apresentação pelo Chefe da Divisão de Gestão Interna do 

Município de Odemira relativa ao presente documento e às alterações resultantes da 

aplicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-

AP). O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu ao Chefe da Divisão da Gestão 

Interna a apresentação do documento em causa e felicitou-o pelo trabalho desenvolvido, 

reconhecendo o esforço efetuado pela equipa do Setor Financeiro, da Divisão de Gestão 

Interna, na produção daquele documento. -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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. Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária 

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

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

 ---------- Vem os eleitos da CDU, votar contra, justificando que as discordâncias por nós 

consideradas nada têm a ver com os aspetos técnicos subjacentes à elaboração dos 

documentos, mas antes com as opções políticas do PS; ---------------------------------------------------  

 ---------- Estamos perante a análise dos resultados do exercício de mais um ano e não 

podemos deixar de sinalizar: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A existência de uma baixa afetação de recursos em despesas de capital, ou seja a 

falta de investimentos para Odemira. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim como sinalizamos a baixa execução de fundos comunitários (apesar da 

execução do Portugal2020 estar com quase metade de fundos sem execução). --------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU, ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sara Ramos ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luís Cardoso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, 

respeitante ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 9.715.890,82€ (nove milhões, setecentos e quinze mil, 

oitocentos e noventa euros e oitenta e dois cêntimos), dos quais 8.726.213,82€ (oito milhões, 

setecentos e vinte e seis mil, duzentos e treze euros e oitenta e dois cêntimos) são “Dotações 

Orçamentais” e 989.677,00€ (novecentos e oitenta e nove mil e seiscentos e setenta e sete 

euros) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara Municipal tomado o devido 
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conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

 ----------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram quinze horas e cinquenta minutos do dia trinta e um de maio de 

dois mil e vinte e um. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Presidente. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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