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 ----------- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO 

CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE NOVEMBRO DO 

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

 ----------- Ao décimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se 

no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a sessão extraordinária 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 nos termos da alínea a) do número um do artigo vigésimo oitavo da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o artigo vigésimo 

terceiro do Regimento deste Órgão, com a seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------  

 --------------------- I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: --------------------------  

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

 ----------- Ponto um: Apreciação e aprovação das Atas: ------------------------------------------------  

 ----------- a) Sessão Ordinária de Setembro da Assembleia Municipal, realizada no dia 10 de 

setembro de 2021; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Primeira Reunião de Funcionamento da Assembleia Municipal, Mandato 2021-

2025, realizada no dia 11 de outubro de 2021; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto dois: Fixação da Derrama a Liquidar em 2022: apreciação e deliberação. -------  

 ----------- Ponto três: Participação do Município no IRS – Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares – Fixação do valor para 2022: apreciação e deliberação. ------------------------  

 ----------- Ponto quatro: Imposto Municipal sobre Imóveis – Fixação das taxas a liquidar em 

2022: apreciação e deliberação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ponto cinco: Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) – Fixação da taxa 

para vigorar em 2022: apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------  
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 ---------- Ponto seis: Nova Estrutura Orgânica do Município de Odemira: apreciação e 

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

 ---------- Ponto sete: Proposta n.º 11-A/2021 P - Liquidação da Sociedade Polis Litoral 

Sudoeste – Sociedade Para Requalificação e Valorização do Litoral do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina: apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: 11ª Modificação Orçamental - 2021: 4ª Alteração Modificativa ao 

Orçamento da Despesa, 8ª Alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 4ª 

Alteração Modificativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI): apreciação e deliberação. --  

 ---------- Ponto nove: Prémio de Atividade Desportiva 2021/2022: Lista Definitiva: apreciação 

e autorização do compromisso plurianual. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dez: Eleição de quatro membros da Assembleia Municipal para integrarem a 

composição da Assembleia Intermunicipal da CIMAL, nos termos do art.º 83.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto onze: Eleição de dois Presidentes de Junta de Freguesia (Efetivo e Suplente) 

para integrarem a composição do XXV 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 doze: Designação de um representante da Assembleia Municipal de Odemira 

para integrar a Comissão Local para a Interculturalidade. ----------------------------------------------  

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

 ---------- Compareceram a esta Sessão trinta e três Membros, a saber: Amâncio Francisco 

Mendes da Piedade, Ana Clara Guerreiro Gonçalves Silva de Oliveira, Ana Maria de Oliveira 

Aleixo, Ana Paula Marques Pereira, António Manuel Viana Afonso, António Paulo Correia 

Maeiro, Daniel Sobral Balinhas, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, Fernando 

Manuel da Conceição Guerreiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, Francisco 
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António Caetano Lampreia, Inês Filipa Lebres Hilário, Joana da Silva Guerreiro Gregório, João 

Palma Quaresma, João Pedro da Silva Cruz, Luís Pedro Colaço Bernardo Freitas, Manuel de 

Jesus Campos, Marcelo do Carmo Pacheco da Silva, Maria Fernanda Gamito Ramos, Maria da 

Glória das Neves Gonçalves Pacheco, Maria Luísa Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves 

Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara, Miguel Alexandre Vasconcelos 

Lourenço, Miguel Forte Prista Monteiro, Nuno Góis da Costa Nogueira, Nuno Miguel dos 

Santos Cunha Duarte, Ricardo Jorge Ruas Cesário, Rute Isabel Loução Fino Duarte, Sofia 

Marisa da Costa Ferreira, Tânia Cristina Guerreiro Neves, Ventura José Crujo Ramalho e Vera 

Lúcia Montes Raposo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não compareceu: Teresa Alexandra Pereira Bernardino, Presidente da Junta de 

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

 ----------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas-vindas: ---------------------  

 -----------  - ao Senhor Luís Pedro Colaço Bernardo Freitas que, nos termos dos artigos 

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 o Senhor Manuel Pedro Gonzalez 

Fontinhas Lameira Serralha, eleito pela lista “Juntos para Cumprir Odemira”; ---------------------  

 -----------  - à Senhora Maria Fernanda Gamito Ramos, Tesoureira da Junta de Freguesia de 

Colos, que se encontra a substituir o Senhor Manuel de Matos Sobral Penedo, Presidente 

daquela Junta de Freguesia;---------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - à Senhora Rute Isabel Loução Fino Duarte, Tesoureira da Junta de Freguesia de São 

Teotónio, que se encontra a substituir o Senhor Dário Filipe da Conceição Guerreiro, 

Presidente daquela Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------  

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

Presidente da Assembleia Municipal declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão. Face às 
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atuais contingências relativas ao combate à pandemia Covid-19 foram respeitadas as medidas 

de distanciamento social, bem como o uso obrigatório de máscara. -----------------------------------   

 ---------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: Hélder António 

Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros 

Cardoso, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Pedro Miguel Viana Rebelo 

Ramos e Isabel Vieira da Silva Palma Raposo, Vereadores eleitos pelo Partido Socialista; e, 

Luís Carlos Lima Cardoso, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária. -----------------  

 ---------- Previamente ao tratamento dos assuntos agendados na Ordem de Trabalhos da 

presente sessão, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu as boas vindas ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, bem como aos Membros da Assembleia Municipal que 

integram pela primeira vez este Órgão. --------------------------------------------------------------------  

 ------------------------ I – PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -----------------------  

 ----------- Neste Período da Ordem de Trabalhos registaram-se as intervenções dos seguintes 

munícipes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- 1. Manuel António Dinis Coelho, fez a seguinte intervenção: “Muito boa noite, 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal e 

demais membros da Mesa, Senhores Deputados Municipais e ao público em geral. Desejo a 

todos que tenham um excelente Mandato e que de facto possam fazer germinar mais 

intervenientes entre os munícipes. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente, esta pergunta é para si. Vou falar-lhe da rua em que resido. É uma 

rua que tem o nome de um ilustre Odemirense, o Sr. Viegas, mas não tem ainda placas a 

identificar. Naturalmente, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa 

Maria estará a envidar esforços para que isso seja uma realidade, porque por exemplo passam 

ali pessoas da Rota Vicentina que estão a fotografar e já têm perguntado qual é a rua e por 

vezes não sabem responder. Nesta intervenção há uma declaração de interesse da minha parte, 
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porque moro lá. Há também três questões que pretendo colocar: a primeira sobre a conduta de 

água dessa rua que tem tido problemas; a segunda tem a ver com o contentor do lixo que lá 

existe; e a terceira, tem a ver com a limpeza da rua. ----------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à conduta de água, não sei quantas vezes, mas os serviços camarários saberão 

melhor do que eu, já se deslocaram a esta rua para fazerem reparações. Já aconteceu irem lá 

num dia de manhã, procederem à reparação e à tarde, rebentou noutro lado. Isto não acontece 

todos os dias, mas acontece com bastante frequência e, portanto, é necessário pensar nisto. Esta 

rua foi esventrada por causa de uma conduta de água que passa debaixo da ponte do Rio Mira, 

para abastecer um depósito local na vila e, desde essa intervenção que já foi há bastantes anos, 

nunca foi reparada a sério. Tapava-se um buraco quando chovia ou quando um camião lá 

passava e deixava a estrada maltratada, lá se ia pôr um bocadinho de alcatrão. Foi aprovada 

recentemente a repavimentação desta rua e penso que irá ser aberto um concurso para esta 

empreitada. A primeira preocupação que aqui trago é esta. Não faz sentido estar a proceder à 

reparação da rua sem resolver definitivamente o problema da conduta da água, porque detetou-

se que haviam duas condutas de água e que se perde muito tempo à procura do sitio onde se 

encontram as roturas. Recentemente, durante semanas funcionários municipais procuraram a 

origem desta rotura e sem solução. Detetou-se que era uma rotura que existia entre um 

determinado ponto da rua e outro ponto, mas não se sabia ao certo onde era. Foi posta uma 

nova tubagem em parte dessa rua, precisamente a delimitar os pontos que foram identificados 

da suposta rotura, mas na outra parte não há ainda tubagem nova. Podem ocorrer novas roturas, 

porque já apareceram nessa zona que não está ainda essa conduta nova. É um problema que 

urge solucionar definitivamente. Pergunto: ---------------------------------------------------------------  

 -----------  - Já se sabe a origem da rotura? ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Vai-se completar a substituição da conduta em toda a rua? Quando? -------------------  

 -----------  - Quando está prevista a adjudicação da empreitada de repavimentação da rua? --------  
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 ---------- Em relação ao contentor do lixo – Existe um perto do edifício onde funciona a 

tipografia. Pessoas da Boavista e de casas espalhadas pelos campos em redor, fazem uso do 

contentor o que não tem nada de mal, mas há monos que são lá depositados, em vez de ser 

informada previamente a Câmara Municipal para que venha recolher os monos. O lixo está 

espalhado, há plásticos e restos de coisas que parecem faturas e outro tipo de documentos e, em 

dias de vento, como hoje, aquilo vai-se espalhando em dezenas e até centenas de metros, e 

quando lá passam pessoas que, com todo o prazer vêm visitar a região, não ficam propriamente 

com uma ideia muito agradável sobre esta situação. ----------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à limpeza da rua, eu recordo-me que houve um veículo de limpeza que fazia a 

desinfeção da rua de vez em quando, como fazia noutras zonas aqui na vila de Odemira. O 

funcionário camarário que operava com essa máquina reformou-se e a máquina deixou de fazer 

esse serviço. Há mais de um ano que não passa lá um funcionário a fazer a limpeza. É injusto, 

porque nas outras ruas e bairros da vila é feita alguma limpeza. ---------------------------------------  

 ---------- Eu tenho uma sugestão: Que seja afixado no site da Câmara Municipal de Odemira a 

composição das equipas de limpeza, desde as chefias aos operadores de limpeza e o calendário 

das limpezas em cada rua ou bairro, para que todos percebermos, por uma questão até de 

transparência, se a execução da limpeza está a ser feita de uma forma justa e que abranja todas 

as ruas ou bairros por igual. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há uma outra sugestão: há protocolos entre as Juntas de Freguesia e a Câmara 

Municipal de Odemira, também sobre a limpeza. Confesso que não sei exatamente se existe na 

Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria algum especifico. Porque não articular com o 

Município e as Juntas de Freguesia esforços para limpar todas as ruas e bairros de forma 

uniforme e mais transparente? ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhor Presidente, está a exercer funções há pouco tempo, pode não dispor de dados 

para me responder já hoje. Aceito que me responda ou mande responder numa outra altura, mas 
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peço-lhe que o Executivo pondere se deve ou não promover uma melhoria de limpeza nesta 

rua. Para melhorar bastaria mandar lá de vez em quando proceder à limpeza. ----------------------  

 ----------- Muito obrigado!”. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Licínio Adilson Fonseca Silva fez a seguinte intervenção: “Boa noite a todos os 

presentes. Senhor Presidente, comigo está um grupo de pessoas com as quais partilho o mesmo 

problema que é sobre o abastecimento de água na zona da Bemposta. -------------------------------  

 ----------- No dia quatro de agosto enviei um email aos serviços camarários a pedir informação 

sobre o porquê da pouca pressão e às vezes a água chegava a faltar por poucos minutos e a 

resposta resumiu-se a uma rotura que aconteceu nesse dia, que passo a citar «Em resposta ao 

seu email temos a informar que a falta de água localizada na zona da Bemposta se deve a uma 

rotura que está a ser reparada pelos nossos serviços». Num momento como este, Senhor 

Presidente, nós todos naquela zona somos especialista em tudo e fui perguntar aos meus 

vizinhos se sabiam o que se estava a passar, já que a Câmara Municipal não respondeu. Muitos 

pensam que é por causa da idade das condutas que já têm quarenta e cinco anos, outros acham 

que os serviços municipais não injetam pressão para aquilo não rebentar e outros dizem que 

aquilo tem buracos de metro a metro. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em dois mil e dezanove, numa reunião descentralizada, apresentou-se um projeto para 

retirar toda aquela canalização e por nova. Até hoje o pessoal da Bemposta não sabe o que se 

está a passar e nós perguntamos se esse projeto é para retirar da gaveta e para quando. Senhor 

Presidente sei que está há pouco tempo, se não puder responder, responda depois ao pessoal da 

Bemposta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para quando umas bermas entre a Bemposta e os Bombeiros para proteção das 

pessoas que querem fazer o trajeto a pé? -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Muito obrigada!” ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que agradeceu a presença do 



-8- 

19-11-2021 

público, bem como as intervenções efetuadas e algumas sugestões propostas. ----------------------  

 ---------- Relativamente à intervenção do Senhor Manuel Coelho, informou que iria verificar 

junto dos serviços a questão relativa à colocação da placa de toponímia da rua. Quanto à rotura, 

referiu que, como não tinham conseguido identificar a causa, decidiram delimitar uma zona 

onde foi substituída a tubagem, faltando ainda a substituição do restante troço na rua. Informou 

ainda que estavam a avaliar o histórico e a idade da conduta, com vista a encontrarem uma 

solução que venha a resolver definitivamente o problema, para posteriormente ser pavimentada 

a rua. ---  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto ao lixo e à limpeza da rua, referiu que existem protocolos de transferência de 

competências entre o Município de Odemira e as Juntas de Freguesia para o efeito e agradeceu 

a sugestão do Senhor Manuel Coelho de se clarificar, de forma pública, os locais e as 

competências quanto à limpeza dos espaços públicos. Contrariamente aos protocolos 

estabelecidos com as restantes Juntas de Freguesa, na vila de Odemira tinha sido delimitada 

uma zona (do núcleo antigo) cuja competência de limpeza dos espaços públicos era da 

responsabilidade do Município, pelo que a rua referida pelo munícipe seria da responsabilidade 

da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria. Considerou que a situação existente na 

vila de Odemira, quanto à limpeza do espaço público, provocava nas pessoas alguma incerteza 

a quem recorrer, que devia ser clarificada. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Sobre esta questão, informou ainda que, no momento, estavam a trabalhar as questões 

relacionadas com o orçamento municipal e tinham proposto aos Presidentes das Juntas de 

Freguesia que, nos próximos meses, fossem avaliados com mais clareza e transparência os 

atuais Contratos e Autos de Transferência de Competências, para que possam construir uma 

proposta com mais equidade e equilíbrio. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, relativamente à intervenção do Senhor Licínio Silva quanto água da 

Bemposta, afirmou não ter conhecimento dessa falta de pressão, pelo que iria aferir junto dos 
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serviços o que se passava, assim como iriam avaliar a proposta sobre a implementação das 

bermas. Referiu ainda que em sede de elaboração do orçamento municipal iriam avaliar a 

prioridade de alguns investimentos que consideravam ser de inteira justiça resolver. --------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

agradeceu a participação do público e deu por encerrado este ponto da Ordem de Trabalhos. ----  

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

 ----------- Ponto um: APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DAS ATAS: -------------------------------  

 ----------- a) SESSÃO ORDINÁRIA DE SETEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

REALIZADA NO DIA DEZ DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM: -----  

 ----------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. -----------------------------  

 ----------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

voto a favor dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira. Não participaram na 

referida votação os Membros: Ana Clara Guerreiro Gonçalves Silva de Oliveira, Ana Paula 

Marques Pereira, António Paulo Correia Maeiro, Fernando Manuel Martins da Silva Peixeiro, 

Inês Filipa Lebres Hilário, Joana da Silva Guerreiro Gregório, João Pedro da Silva Cruz, Luís 

Pedro Colaço Bernardo Freitas, Manuel de Jesus Campos, Marcelo do Carmo Pacheco da Silva, 

Maria Fernanda Gamito Ramos, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Ricardo Jorge Ruas 

Cesário, Rute Isabel Loução Fino Duarte, Sofia Marisa da Costa Ferreira, Tânia Cristina 

Guerreiro Neves e Ventura José Crujo Ramalho, por não terem estado presentes na sessão a que 

se reporta aquela ata. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) PRIMEIRA REUNIÃO DE FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA 
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MUNICIPAL, MANDATO DE DOIS MIL E VINTE E UM A DOIS MIL E VINTE E 

CINCO, REALIZADA NO DIA ONZE DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E 

UM: ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata em 

epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta sessão, foi assim 

dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação. ------------------------------  

 ---------- Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da presente ata, a qual 

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

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

voto a favor dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor da eleita pela Iniciativa Liberal. Não 

participaram na referida votação os Membros: Luís Pedro Colaço Bernardo Freitas, Maria 

Fernanda Gamito Ramos e Rute Isabel Loução Fino Duarte, por não terem estado presentes na 

sessão a que se reporta aquela ata. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto dois: FIXAÇÃO DA DERRAMA A LIQUIDAR EM 2022: Foi presente a 

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

sessão: -  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “16 - ASSUNTO N.º 0634-2021 - PROPOSTA N.º 6-A/2021 P - FIXAÇÃO DA 

DERRAMA A LIQUIDAR EM 2022 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 6-A/2021 P, datada de 22/10/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 6-A/2021 P  - Fixação da Derrama a liquidar em 2022 ----------------------  

 ---------- 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), 
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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 uma 

derrama, de duração anual e que vigore até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5 %, 

sobre o lucro tributável sujeito e não 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 
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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 2022, 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 2021, 

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

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

2021, 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 

remetida à Exm.ª Assembleia Municipal para apreciação e deliberação, devendo em caso de 

aprovação por aquele Órgão, tal ser comunicado à DGCI até 30 de novembro do corrente ano 

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

 ---------- Odemira, 22 de outubro de 2021 ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) Hélder 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, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

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

qual foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 
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oito votos a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor 

da eleita pela Iniciativa Liberal, um voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e 

duas abstenções dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, quando estavam 

presentes trinta e dois membros da Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de 

Esquerda apresentou a Declaração de Voto que seguidamente se transcreve na integra: ----------  

 --------------------------------- “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: ------------------------  

 ----------- 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 

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: PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS – IMPOSTO SOBRE O 

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES – FIXAÇÃO DO VALOR PARA 2022: Foi 

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

documentos desta sessão: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “17 - ASSUNTO N.º 0635-2021 - PROPOSTA Nº 7-A/2021 P - PARTICIPAÇÃO DO 

MUNICÍPIO NO IRS – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - 
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FIXAÇÃO DO VALOR PARA 2022 ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 7-A/2021 P, datada de 22/10/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta nº 7-A/2021 P - Participação do Município no IRS – Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Singulares Fixação do valor para 2022 --------------------------------------  

 ---------- 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 

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 foi, no ano 
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transato, de 4,25%; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •A situação provocada pela pandemia da doença COVID -19, com impacto 

significativo no rendimento de empresas e famílias em 2021 e, certamente, em 2022; ------------  

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

 ----------- Mesmo no 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 3,5%, 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 2022, 

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

 ----------- Odemira, 22 de outubro de 2021 ----------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) Hélder 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, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que informou que erradamente os documentos 

distribuídos faziam menção à taxa aprovada no ano anterior como sendo de “4,25%”, quando 

foi de “3,5%”. O Senhor Presidente da Câmara Municipal confirmou esse lapso. ------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, e com a ressalva da correção do referido lapso, 
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procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual foi aprovada por maioria, vinte votos a 

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

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

Cumprir Odemira, um voto contra do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção 

da eleita pela Iniciativa Liberal, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

seguidamente se transcreve na integra: --------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------- “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: ------------------------  

 ---------- 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 

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. 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 3,5% proposto pelo executivo para 2022 representa, ainda assim, uma 
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pequena redução da arrecadação do IRS pelo município de Odemira. O Bloco de Esquerda 

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

 ----------- Ponto quatro: IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – FIXAÇÃO DAS 

TAXAS A LIQUIDAR EM 2022: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e 

que ficará arquivada no maço de documentos desta sessão: -------------------------------------------  

 ----------- “18 - ASSUNTO N.º 0636-2021 - PROPOSTA N. º 8-A/2021 P - IMPOSTO 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - FIXAÇÃO DAS TAXAS A LIQUIDAR EM 2022 ----------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 8-A/2021 P, datada de 22/10/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n. º 8-A/2021 P - Imposto Municipal sobre Imóveis - Fixação das taxas a 

liquidar em 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • 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 
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(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, respectivamente, 

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 2021; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • 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. -----------------------------------------  

 ---------- 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 2021 e certamente em 2022, o IMI arrecadado pelos municípios (Odemira não é 

exceção) decresceu, tendo por base o alargamento do número de beneficiários de isenção, 

decorrentes da aplicação das regras do OE 2016, designadamente, por os agregados familiares 
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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 2021 e certamente em 2022, a cláusula de salvaguarda (aprovada no OE 2016) 

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

 ----------- Tendo ainda em consideração; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A situação provocada pela pandemia da doença COVID -19, com impacto 

significativo no rendimento de empresas e famílias em 2021 e, certamente, em 2022; ------------  

 ----------- • 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 2021, 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 2022 (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 

287/2003, de 12 de novembro, na sua atual redação: ---------------------------------------------------  

 ----------- a) Fixar em 0,30 % (taxa mínima legalmente possível) 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 
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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 

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, 22 de outubro de 2021 ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) Hélder Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 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, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

 ----------- Interveio o Senhor Ventura Ramalho que informou que erradamente os documentos 

distribuídos faziam menção à taxa aprovada no ano anterior como sendo de “0,33%”, quando 

foi de “0,30%”. O Senhor Presidente da Câmara Municipal confirmou esse lapso. ----------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, e com a ressalva da correção do referido lapso, 

procedeu-se à votação da proposta em causa, a qual foi aprovada por maioria, vinte votos a 

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

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

Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e uma abstenção 

da eleita pela Iniciativa Liberal, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

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

seguidamente se transcreve na integra:--------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------- “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: ------------------------  

 ----------- IMI --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à taxa de 0,30% aprovada em reunião de Câmara sobre os prédios urbanos 

avaliados nos termos do Código do IMI e porque é esta a taxa mínima que o Bloco de 

Esquerda tem defendido nesta Assembleia, VOTAMOS A FAVOR. Na verdade, a maioria 
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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. --------------------------------------------------------  

 ---------- Somos igualmente 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.º 5) ------------------  

 ---------- 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.º 6) ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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: TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) – 

FIXAÇÃO DA TAXA PARA VIGORAR EM 2022: Foi presente a proposta que seguidamente 

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

 ---------- “19 - ASSUNTO N.º 0637-2021 - PROPOSTA N.º 9-A/2021 P - TAXA MUNICIPAL 

DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) - FIXAÇÃO DE TAXA PARA VIGORAR EM 2022 ----  
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 ----------- Foi presente a Proposta nº 9-A/2021 P, datada de 22/10/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 9-A/2021 P - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - 

Fixação de taxa para vigorar em 2022---------------------------------------------------------------------   

 ----------- 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 

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, 
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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 2022 no 

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

 ---------- Odemira, 22 de outubro de 2021 ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) Hélder 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, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

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

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

qual foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

um voto a favor dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto a favor do 

membro eleito pelo Bloco de Esquerda, oito abstenções dos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária, duas abstenções dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir 

Odemira e uma abstenção da eleita pela Iniciativa Liberal, quando estavam presentes trinta e 

três membros da Assembleia Municipal. O membro eleito pelo Bloco de Esquerda apresentou a 

Declaração de Voto que seguidamente se transcreve na integra: --------------------------------------  

 --------------------------------- “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: ------------------------  
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 ----------- 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.” ----------------------------------------------------  

 ----------- Ponto seis: NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: 

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

documentos desta sessão: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “15 - ASSUNTO N.º 0633-2021 - PROPOSTA N.º 5-A/2021 P - NOVA ESTRUTURA 

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

 ----------- Foi presente a Proposta nº 5-A/2021 P, datada de 22/10/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 5-A/2021 P - Nova Estrutura Orgânica do Município de Odemira --------  

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

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

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

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

 ----------- • Os contributos dos serviços no decurso do conjunto de reuniões tidas com todos os 

trabalhadores municipais; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ----------- • A crescente exigência de novas dinâmicas autárquicas no apoio aos cidadãos, na 
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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 alteração da organização dos serviços municipais, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Câmara Municipal de Odemira que se desenvolverá de acordo com seguintes moldes:  -----------  

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

estrutura orgânica do tipo misto, nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei nº 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. -------------------------------------------------------------------  



-27- 

19-11-2021 

 ----------- b) Que essa estrutura interna mista seja constituída por:  -----------------------------------  

 ----------- - até 18 unidades orgânicas nucleares de nível II, a criar, alterar ou extinguir, a 

aprovar pela Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara; ----------------------------  

 ----------- - até 7 subunidades orgânicas de nível III, a criar, alterar ou extinguir, a aprovar pela 

Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara; -------------------------------------------  

 ----------- - até 4 subunidades orgânicas, correspondentes a seções, chefiadas por um 

coordenador técnico; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - até 3 equipas multidisciplinares, chefiadas por um chefe de equipa; ---------------------  

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- Odemira, 22 de outubro de 2021 ----------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) Hélder 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. Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação.” ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação da proposta em causa, a 
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qual foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, nove abstenções dos membros 

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

Juntos para Cumprir Odemira e uma abstenção da eleita pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ---------- Ponto sete: PROPOSTA N.º 11-A/2021 P - LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO LITORAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA: 

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

documentos desta sessão: -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0651-2021 - PROPOSTA N.º 11-A/2021 P - LIQUIDAÇÃO DA 

SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – SOCIEDADE PARA REQUALIFICAÇÃO E 

VALORIZAÇÃO DO LITORAL DO SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA ---------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 11-A/2021 P, datada de 02/11/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 11-A/2021 P - Liquidação da Sociedade Polis Litoral Sudoeste – 

Sociedade Para Requalificação e Valorização do Litoral do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • Aquando da constituição da Sociedade Pólis Litoral Sudoeste, SA o Município de 

Odemira comparticiparia no capital social no montante de 3.763.200€; ------------------------------  

 ---------- • Em 2013, na sequência de despacho da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, a Assembleia Municipal aprovou a reprogramação 

física e financeira do programa Pólis Litoral Sudoeste para o montante de 3.644.046€; -----------  

 ---------- • A liquidação da Sociedade “Polis do Litoral Sudoeste S.A.” foi sucessivamente 
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adiada desde 2020, face às dificuldades de conclusão de algumas empreitadas, incluindo a 

conclusão da intervenção nos Aprestos de Pescadores em Lapa de Pombas – Almograve. --------  

 ----------- • Recentemente, todas as empreitadas foram concluídas pelo que, finalmente, há 

condições para o encerramento/contas finais das mesmas e liquidação da sociedade até final do 

ano. ------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Entretanto foi apresentado o Plano de Liquidação, agora revisto em versão final, 

cujo apuramento conclui que as despesas ainda por acertar com os acionistas se devem 

distribuir em função do quadro remetido pela Sociedade, cabendo ao Município de Odemira 

realizar o capital inicialmente proposto, bem como um capital adicional de 18.221€, totalizando 

um montante de 137.375,00 € (cento e trinta e sete mil e trezentos e setenta e cinco Euros), ou 

seja, uma verba que carece de autorização da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal. ---  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal que aprove o 

reforço da constituição pelo Município de Odemira de capital social da Sociedade Polis Litoral 

Sudoeste, S.A. em 137.375,00 € (cento e trinta e sete mil e trezentos e setenta e cinco Euros), 

para viabilizar a liquidação da Sociedade e, em caso de aprovação, que remeta o assunto à 

Assembleia Municipal para os mesmos efeitos. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 02 de novembro de 2021 -------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) Hélder Guerreiro, Eng.º". ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para aprovação e 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. Mais deliberou, por maioria, colocar à consideração da 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal a inclusão deste assunto na sessão extraordinária 
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daquele Órgão, agendada para o dia 19 de novembro de 2021.” ---------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor João Quaresma que, relembrando as situações que aconteceram em 

Vila Nova de Milfontes na sequência da realização da obra de requalificação urbana, 

designadamente com a destruição parcial de alguns troços e ligações de redes de esgotos a 

redes pluviais, referiu que tinha sido afirmado pelo então Presidente da Câmara Municipal que 

existiriam garantias das obras para eventuais necessidades de reparação/ correções. Nessa 

conformidade, perguntou se, após a liquidação da Sociedade Polis, aquelas garantias se 

mantinham, uma vez que existiam algumas fragilidades, ou se passaria tudo a ser encargo 

camarário. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que, o que estava 

previsto após a liquidação da Sociedade Polis, seria a transferência das responsabilidades e das 

respetivas garantias de obra para o Município de Odemira para que, caso fosse necessário, 

pudessem acionar essa faculdade em eventuais reparações. --------------------------------------------  

 ---------- Interveio novamente o Senhor João Quaresma que questionou sobre o prazo de 

duração das respetivas garantias e, bem assim, se no caso do desassoreamento da zona junto à 

foz do Rio Mira caberia à Câmara Municipal manter as condições que inicialmente 

pretenderam atingir. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente à intervenção 

no Rio Mira, relembrou que, naquele tipo de obras, a natureza e a realidade, por vezes, 

atropelavam aquilo que eram as perspetivas iniciais, apesar daquela obra ter tido vários estudos 

técnicos que garantiam que a intervenção poderia vir a resolver de uma forma mais duradoura a 

situação. Considerou que, do ponto de vista da qualidade da praia, os efeitos foram positivos. 

Porém, era evidente que a coroa de areia tinha voltado para o meio do rio. Sobre esta questão 

informou que estava a decorrer um estudo sobre o molho que existia na foz em frente ao Farol, 

para se aferir se a recolocação do mesmo seria uma solução para o futuro. No entanto, 
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relembrou que qualquer intervenção naquela zona tinha de ser efetuada através de uma parceria 

bastante alargada entre entidades e com responsabilidades partilhadas. ------------------------------  

 ----------- Por último, quanto ao prazo das garantias, informou que eram indexadas a cada obra, 

pelo que teria de verificar cada uma para posteriormente responder. ---------------------------------  

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

foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, um 

voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, nove abstenções dos membros eleitos 

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

para Cumprir Odemira e uma abstenção da eleita pela Iniciativa Liberal, quando estavam 

presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. --------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: 11ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 4ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 8ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA 

AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 

AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI): Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “4 - ASSUNTO N.º 0688-2021 - 11ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 4ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 8ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 5408/2021, datada de 05 de novembro de 2021, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 11ª 

Modificação Orçamental - 2021: 4ª Alteração Modificativa ao Orçamento da Despesa, 8ª 

Alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 4ª Alteração Modificativa ao 

Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que apresenta os seguintes valores: ----------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA DESPESA: ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Inscrições/reforços:505.000,00 € (Quinhentos e cinco mil euros); -------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 505.000,00 € (Quinhentos e cinco mil euros). -------------------  

 ---------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: -------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 148.500,00 € (Cento e quarenta e oito mil e quinhentos euros); ----  

 ---------- Diminuições/anulações: 76.500,00 € (Setenta e seis mil e quinhentos euros). ------------  

 ---------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: -------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 339.000,00 € (Trezentos e trinta e nove mil euros); ------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 520.000,00 € (Quinhentos e vinte mil euros). --------------------  

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

Municipal pata idênticos efeitos. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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. Mais deliberou, por maioria, colocar à consideração da 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal a inclusão deste assunto na sessão extraordinária 

daquele Órgão, agendada para o dia 19 de novembro de 2021.” ---------------------------------------  

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

qual foi aprovada por maioria, vinte votos a favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, 

nove votos contra dos membros eleitos pela Coligação Democrática Unitária, um voto contra 

da eleita pela Iniciativa Liberal, duas abstenções dos membros eleitos pela lista Juntos para 

Cumprir Odemira e uma abstenção do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 2021/2022: LISTA 

DEFINITIVA: Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

no maço de documentos desta sessão: ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- “13 - ASSUNTO N.º 0680-2021 - PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 
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2021/2022: LISTA DEFINITIVA ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4742, datada de 23 de setembro de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que na sequência da análise das 

candidaturas apresentadas no âmbito dos Prémios de Atividade Desportiva, a Câmara 

Municipal em reunião ordinária realizada no dia 19 de agosto de 2021 deliberou, por 

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

2021/2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 127/2021, datado de 

25 de agosto, para efeitos de reclamação. No decorrer do período de audiência prévia, houve 

registo de uma reclamação pertencente ao Grupo Desportivo Renascente que reclama a não 

análise da medida “Melhor Associativismo - Reparação de viatura”. Analisada a reclamação 

verificou-se que efetivamente o impresso já fazia parte da candidatura, mas que a mesma se 

apresentava em formato JPG, não sendo possível a sua impressão e passando assim 

desapercebida à equipa de análise. Deste modo foi reapreciado a medida “Melhor 

Associativismo – Reparação de viatura” e incluída a candidatura de Grupo Desportivo 

Renascente. Revisitando as candidaturas, a equipa de análise verificou ainda que, por lapso, a 

candidatura efetuada pelo Grupo Desportivo e Recreativo de Relíquias não foi analisada em 

sede de Lista Provisória. Assim e tendo em conta a receção da candidatura dentro do prazo 

estabelecido, decidiu a equipa de análise incluir o Grupo Desportivo e Recreativo de Relíquias 

na Lista Definitiva. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do 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 2021/2022, a qual totaliza o valor de 164.500,00€. Tendo em conta a omissão 
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do Regulamento quanto às datas dos pagamentos dos apoios financeiros, propõe-se no que 

concerne às modalidades de caráter competitivo federado atribuir 61.750,00€ em 2021 e os 

restantes 61.750,00€ em 2022. Propõe-se ainda o pagamento das Medidas Melhor 

Associativismo no valor de 41.000,00 € em 2022.  ------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, 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 da minuta do Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo para a época 2021/2022, a celebrar com cada entidade e, bem assim, que sejam 

concedidos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os mesmos em 

representação do Município. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos propostos. Mais deliberou, por unanimidade, colocar à consideração da Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal a inclusão deste assunto na sessão extraordinária daquele 

Órgão, agendada para o dia 19 de novembro de 2021.” -------------------------------------------------  

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

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

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

favor dos membros eleitos pela lista Juntos para Cumprir Odemira, um voto a favor do membro 

eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor da eleita pela Iniciativa Liberal, quando 

estavam presentes trinta e três membros da Assembleia Municipal. ----------------------------------  

 ---------- Ponto dez: ELEIÇÃO DE QUATRO MEMBROS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PARA INTEGRAREM A COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA 

CIMAL, NOS TERMOS DO ART.º 83.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi 
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presente o email datado de doze de outubro do corrente ano, enviado pelo Secretário Executivo 

Intermunicipal da CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, a solicitar a 

eleição dos membros da Assembleia Municipal que iriam integrar a composição da Assembleia 

Intermunicipal da CIMAL. ---------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal relembrou que 

nos termos do artigo octogésimo terceiro da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, 

de doze de setembro, a eleição em causa ocorreria “pelo colégio eleitoral constituído pelo 

conjunto dos membros da assembleia municipal, eleitos diretamente, mediante a apresentação 

de listas”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nessa conformidade, foram rececionadas pela Mesa da Assembleia duas listas que 

seguidamente se transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Lista do P.S.: proposta escrita apresentada pelos membros eleitos pelo Partido 

Socialista: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira, propõem a 

seguinte constituição de lista para a integração da assembleia intermunicipal da CIMAL para o 

quadriénio 2021-2025: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Efetivo - Ana Maria de Oliveira Aleixo; ------------------------------------------------------  

 ----------- Efetivo – António Paulo Correia Maeiro; -----------------------------------------------------  

 ----------- Efetivo – Ana Clara Guerreiro Gonçalves da Silva de Oliveira; ---------------------------  

 ----------- Efetivo – Miguel Forte Prista Monteiro; -------------------------------------------------------  

 ----------- Suplente – Joana da Silva Guerreiro Gregório.” ----------------------------------------------  

 ----------- Lista da C.D.U.: proposta verbal apresentada pelos membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária: ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Os membros eleitos da CDU propõem: -------------------------------------------------------  

 -----------  - Nuno Góis da Costa Nogueira, para Efetivo, e João Pedro da Silva Cruz, como 
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Suplente”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal questionou se haveriam mais 

propostas para a eleição em causa. Não havendo qualquer intervenção, procedeu-se à votação 

das duas listas apresentadas, 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 um; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Brancos: quatro; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos Nulos: zero; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Votos a favor por listas: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Lista do P.S.: onze votos; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Lista da C.D.U.: seis votos. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nos termos do número três do artigo octogésimo terceiro da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram atribuídos quatro mandatos pela 

seguinte ordem: o primeiro da Lista do P.S., o segundo da Lista da C.D.U., o terceiro da Lista 

do P.S. e o quarto da Lista do P.S, ficando eleitos os seguintes Membros: ---------------------------  

 ---------- Ana Maria de Oliveira Aleixo (Lista do P.S.), Nuno Góis da Costa Nogueira (Lista da 

C.D.U.), António Paulo Correia Maeiro (Lista do P.S.) e Clara Guerreiro Gonçalves da Silva de 

Oliveira (Lista do P.S.), como Efetivos, e Joana da Silva Guerreiro Gregório (Lista do P.S.) e 

João Pedro da Silva Cruz (Lista da C.D.U.), como Suplentes. -----------------------------------------  

 ---------- Ponto onze: ELEIÇÃO DE DOIS PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA 

(EFETIVO E SUPLENTE) PARA INTEGRAREM A COMPOSIÇÃO DO XXV 

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 número mil setecentos e 
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setenta e cinco, datado de vinte e dois de outubro do corrente ano, enviado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira, no qual solicitava a eleição dos Presidentes das 

Juntas de Freguesia (Efetivo e Suplente) para integrarem a composição do XXV Congresso 

Nacional da Associação em causa. ------------------------------------------------------------------------   

 ----------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal perguntou se 

existiam propostas, tendo sido apresentadas duas propostas verbais que seguidamente se 

transcrevem: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Lista da C.D.U. – Lista A – “Os membros eleitos da CDU, propõem como Efetivo a 

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

como Suplente o Presidente da Junta de Freguesia de São Salvador e Santa Maria, Mário 

Manuel Lourenço da Silva Santa Bárbara”. --------------------------------------------------------------  

 -----------  - Lista do P.S. – Lista B – “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia 

Municipal de Odemira propõem como Efetivo a Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ 

Almograve, Maria da Glória das Neves Gonçalves Pacheco, e como Suplente a Presidente da 

Junta de Freguesia de Vale de Santiago, Inês Filipa Lebres Hilário.” --------------------------------  

 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das propostas em causa, 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: trinta e três; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos Brancos: dois; -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Votos Nulos: zero;  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Lista da C.D.U. – Lista A: onze votos; ------------------------------------------------------  

 ----------- - Lista do P.S. – Lista B: vinte votos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, foram eleitos, por maioria relativa, para integrar a composição do 
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XXV Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses, como Efetivo a 

Presidente da Junta de Freguesia de Longueira/ Almograve, Maria da Glória das Neves 

Gonçalves Pacheco, e como Suplente a Presidente da Junta de Freguesia de Vale de Santiago, 

Inês Filipa Lebres Hilário. ----------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Ponto doze: DESIGNAÇÃO DE UM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA PARA INTEGRAR A COMISSÃO LOCAL PARA A 

INTERCULTURALIDADE: Foi presente o ofício número mil oitocentos e setenta e dois, 

datado de cinco de novembro do corrente ano, enviado pela Senhora Vereadora Isabel Raposo, 

do Município de Odemira, no qual solicitava a eleição de um representante da Assembleia 

Municipal para integrar a composição da Comissão Local para a Interculturalidade. --------------  

 ---------- Em face do exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal solicitou a 

apresentação de propostas, tendo sido apresentadas duas propostas verbais que seguidamente se 

transcrevem: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Lista A – Apresentada pela C.D.U. – “Os membros eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, propõem para integrar a Comissão Local para a Interculturalidade o 

Senhor João Palma Quaresma”. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Lista B – Apresentada pelo P.S. – “Os membros eleitos do Partido Socialista, 

propõem o para integrar a Comissão Local para a Interculturalidade a Senhora Tânia Cristina 

Guerreiro Neves”. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Nuno Góis que considerou que a eleição apenas de um 

representante da Assembleia Municipal naquela Comissão era muito limitada e não 

representava a pluralidade do órgão, pois ao elegerem um eleito esse representaria sempre o 

partido mais votado.------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Miguel Monteiro que manifestou o seu desacordo com a anterior 

intervenção, considerando que a posição partidária não iria interferir com a interculturalidade. --  
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 ----------- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação das propostas em causa, 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: trinta e três; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Votos Brancos: dois; -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Votos Nulos: zero;  ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Lista A – Apresentada pela C.D.U.: doze votos; -------------------------------------------  

 -----------  - Lista B – Apresentada pelo P.S.: dezanove votos. -----------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto foi eleita, por maioria relativa, para integrar a composição da 

Comissão Local para a Interculturalidade a Senhora Tânia Cristina Guerreiro Neves. -------------  

 ----------- Interveio o Senhor João Quaresma que considerou que todos teriam a ganhar se 

houvesse uma representação mais plural naquela Comissão e, nesse sentido, lançou o repto à 

representante da Assembleia Municipal eleita, para que propusesse essa alteração no seio da 

própria Comissão. Considerou que não deveria existir uma disputa de poderes, quando existiam 

mais partes interessadas em participar e outros pontos de vista que poderiam ser acolhidos. -----  

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

 ----------- Nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo da Lei número setenta e 

cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, foram aprovadas em Minuta todas as 

deliberações tomadas para que produzam efeitos imediatos, por unanimidade, com vinte votos a 

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

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

Cumprir Odemira, um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda e um voto a favor 

da eleita pela Iniciativa Liberal, quando estavam presentes trinta e três membros da Assembleia 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------------------------------- ENCERRAMENTO DA SESSÃO -----------------------------------  

 ---------- Não havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu 

por encerrada a sessão eram vinte e duas horas e vinte e quatro minutos do dia dezanove de 

novembro 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, ----------  

 


