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

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO CONCELHO DE ODEMIRA, REALIZADA NO DIA 

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

 ----------- Ao segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se no 

Cineteatro Camacho Costa, em Odemira, a segunda reunião da sessão ordinária de junho da 

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

Assembleia Municipal, secretariada pela Senhora Maria Manuela Gonçalves Moreira (Primeira 

Secretária) e pelo Senhor Amâncio Francisco Mendes da Piedade (Segundo Secretário), e 

convocada pela primeira ao abrigo do artigo quadragésimo sexto da Lei número setenta e cinco 

barra dois mil e treze, de doze de setembro, conjugado com o número um do artigo vigésimo do 

Regimento deste Órgão. A presente reunião vem no seguimento da primeira reunião da sessão 

ordinária de junho, que teve lugar no passado dia vinte e cinco de junho, e pretende dar 

continuidade ao tratamento dos assuntos agendados na Ordem de Trabalhos daquela sessão. ----  

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

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

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

 ----------- Ponto quatro: Apresentação do ponto de situação de revisão do PDM de Odemira. ---  

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

 ----------- Ponto sete: Proposta n.º 2/2021 V-DSL - Regulamento do Programa Municipal de 

Apoio a Famílias Numerosas: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------  

 ----------- Ponto oito: Tarifário de Famílias Numerosas – Proposta de Alteração: apreciação e 

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

 ----------- Ponto nove: Protocolos de Colaboração com as Juntas de Freguesia para organização 

e execução da iniciativa "Animar o Verão 2021": apreciação e deliberação. ------------------------  

 ----------- Ponto dez: Aquisição de Projeto para a Requalificação do Edifício do Largo do Vale 
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Brique em São Martinho das Amoreiras, dotando-o de Equipamento Público - Acordo de 

Execução: apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto onze: Primeira Alteração ao Regimento da Assembleia Municipal de Odemira 

(Quadriénio 2017-2021): apreciação e deliberação. -----------------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: Cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 

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

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

 ---------- Compareceram a esta reunião trinta e dois membros, a saber: Amâncio Francisco 

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

Viana Afonso, Arménio Guerreiro Simão, Fernanda Isabel Ramos Guerreiro de Almeida, 

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

Manuel Martins da Silva Peixeiro, Francisco António Caetano Lampreia, Francisco Manuel 

Silva Martins, José Manuel da Silva, Manuel António Dinis Coelho, Manuel Inácio Dias 

Pereira, Manuel de Matos Sobral Penedo, Manuel da Silva Cruz, Maria da Glória das Neves 

Gonçalves Pacheco, Maria da Graça Fernandes, Maria João de Campos Batista, Maria Luísa 

Vilão Palma, Maria Manuela Gonçalves Moreira, Mário Manuel Lourenço da Silva Santa 

Bárbara, Nádia da Conceição Bértolo, Nuno Góis da Costa Nogueira, Pedro Alexandre 

Guerreiro Paleta, Pedro Bruno Oliveira de Almeida, Pedro Miguel Bernardino Gonçalves, 

Pedro Miguel Correia da Silva, Rita Isabel da Costa Lourenço Dias, Rute Isabel Loução Fino 

Duarte, Valdemar Pacheco Silvestre e Vera Lúcia Montes Raposo. ----------------------------------  

 ---------- Não compareceram os Membros: Nuno Miguel dos Santos Cunha Duarte, Presidente 

da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, e Teresa Alexandra Pereira Bernardino, 

Presidente da Junta de Freguesia de Luzianes-Gare. ----------------------------------------------------  

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

 ----------  - à Senhora Maria da Graça Fernandes que, nos termos dos artigos septuagésimo 
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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 João Palma Quaresma, eleito pela Coligação 

Democrática Unitária; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - ao Senhor Pedro Miguel Correia da Silva 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 Miguel Forte Prista Monteiro, eleito pelo 

Partido Socialista; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - ao Senhor José Manuel da Silva, Secretário da Junta de Freguesia de Vale de 

Santiago, que se encontrava a substituir o Senhor Florival Matos Silvestre, Presidente daquela 

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

 -----------  - à Senhora Maria João de Campos Batista, Secretária da Junta de Freguesia de 

Relíquias, que se encontrava a substituir o Senhor Daniel Sobral Balinhas, Presidente daquela 

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

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

Teotónio, que se encontrava a substituir o Senhor Dário Filipe 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 reunião. Face às 

atuais contingências relativas ao combate à pandemia Covid-19, foram respeitadas as medidas 

de distanciamento social, com lugares reservados para o efeito, bem como o uso obrigatório de 

máscara.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do Executivo da Câmara Municipal de Odemira, estiveram presentes: José Alberto 

Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal; Ricardo Filipe Nobre de Campos 
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Marreiros Cardoso e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista. ------------------------------------------------------------------------------  

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

presente reunião, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu nota que, neste dia, 

decorreu no Cais da Fateixa, em Vila Nova de Milfontes, a cerimónia pública da certificação da 

Estação Náutica de Odemira, promovida pelo Município de Odemira, que contou com 

participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, bem como de entidades/ 

instituições nacionais, regionais e locais. Lamentavelmente a Assembleia Municipal de 

Odemira não esteve representada na referida cerimónia, pela respetiva Presidente ou por outro 

Membro, por ausência de convite/ comunicação para o efeito. Nessa conformidade, solicitou 

que o presente lamento ficasse registado na ata da presente sessão e, bem assim, que fosse 

endereçado aos serviços municipais em causa um ofício dando conhecimento da intervenção da 

Presidente da Assembleia Municipal. Solicitou, ainda, ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, que situações desta natureza fossem acauteladas, de modo a evitar futuros 

constrangimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Ponto quatro: APRESENTAÇÃO DO PONTO DE SITUAÇÃO DE REVISÃO DO 

PDM DE ODEMIRA: A Senhora Presidente da Assembleia Municipal passou a palavra ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal que efetuou a apresentação do ponto de situação da 

revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira. Foi informado pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal que o objetivo da presente revisão visava o cumprimento da Lei de Bases e 

pretendiam que a reunião da Comissão Consultiva fosse realizada até ao dia trinta e um de 

março do próximo ano, onde será apresentada a proposta completa do Plano, incluindo a 

Avaliação Ambiental Estratégica e o mapa de ruído. Acrescentou que a presente revisão tinha 
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por objetivos gerais manter a identidade territorial, promover o bem-estar da população, 

promover a sustentabilidade integral e fomentar a competitividade e a inovação. ------------------  

 ----------- Por último, deu nota da calendarização deste procedimento, designadamente que a 

Avaliação Ambiental Estratégica seria elaborada entre quatro a oito meses; a caracterização e 

diagnóstico estavam em revisão; o modelo territorial estava em curso; a proposta de Plano 

Diretor Municipal previa estar concluída em março do próximo ano e a discussão pública e a 

aprovação final decorreriam nos seis meses seguintes. -------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que solicitou o ponto de situação do Plano de Urbanização da Área de 

Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica (AFIPR) de Vila Nova de Milfontes, 

designadamente se seria submetido à consulta pública antes do final do presente mandato. ------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Penedo, Presidente da Junta de Freguesia de Colos, para 

perguntar se a zona do campo de futebol e do parque de fixação de empresas de Colos seria 

abrangida naquela revisão do Plano Diretor Municipal, uma vez que recentemente tinha estado 

uma equipa de técnicos do município no local e informaram que não estaria ainda prevista a sua 

inclusão nesta revisão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que referiu que no atual Plano Diretor Municipal já 

existia alguma dificuldade em incluir áreas de perímetros urbanos e com a nova lei dos solos 

estavam na eminência de poder vir a ser reduzidos aqueles perímetros. Nesta conformidade, 

considerou que nesta fase seria importante se avançar com os planos de pormenor que estavam 

previstos, para que de alguma forma conseguissem atenuar a redução efetiva dos perímetros 

urbanos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Fernando Parreira, Presidente da Junta de Freguesia de São Luis, 

que referindo-se às localidades que são abrangidas por outros níveis de proteção territorial, 

nomeadamente parque natural, onde existem alguns aglomerados que não estão incluídos nos 
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perímetros urbanos do atual Plano Diretor Municipal, perguntou como serão classificadas em 

sede de revisão do Plano e se poderão constar como espaços urbanos, pois caso contrário 

ficarão com limitações à construção. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que referiu que os Planos Especiais de 

Ordenamento do Território (PEOT’s), da competência de diversas entidades, serão acolhidos 

no âmbito da presente revisão ao Plano Diretor Municipal de Odemira, pelo que questionou se 

iriam ser transpostos integralmente para o referido Plano, com as respetivas competências, ou 

ficariam ainda competências na responsabilidade daquelas entidades. -------------------------------  

 ---------- Relativamente às questões colocadas, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que os PEOT’s com incidência na adaptação do Plano Diretor Municipal de Odemira 

são o Plano da Albufeira de Santa Clara, o Plano de Ordenamento da Orla Costeira (POOC) e o 

Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(POPNSACV), cuja adaptação versou a proposta constante no ponto número cinco da Ordem 

de Trabalhos da presente sessão, a qual acolheu as matérias obrigatórias constantes na Lei de 

dois mil e catorze. Informou, ainda, que apenas as matérias no âmbito das competências das 

Câmaras Municipais seriam transferidas e que estas podiam não ser coincidentes entre 

municípios, dando como exemplo o facto da proposta de acolhimento do POPNSACV efetuada 

pelo Município de Aljezur não ser igual à do Município de Odemira, devido a entendimentos 

diferentes entre as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do 

Algarve e do Alentejo, bem como do próprio Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF). Informou também que as matérias transferidas para o Plano Diretor 

Municipal eram apenas aquelas em que a Câmara Municipal ficava com competência para 

autuar e, nesse sentido, considerou que esta transferência iria beneficiar muito pouco em 

autonomia a equipa técnica do Município que analisa os processos, porque continuavam a 

depender de alguns pareceres externos. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal disse, ainda, que a equipa interna do 

Município que está a acompanhar o processo de revisão do Plano Diretor Municipal de 

Odemira, tinha um relato exato de todas as situações identificadas politicamente pelo presente 

Executivo Municipal e a zona descrita pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Colos 

estava prevista incluir. Referiu também que tinham efetuado um levantamento de todas as áreas 

de planos de pormenor que tinham um processo interno e que era entendimento da CCDR que 

aquelas que tivessem ações programadas (com uma proposta elementar de trabalho e uma 

calendarização prevista) seriam consideradas como terreno no limite do perímetro urbano. ------  

 ----------- Quanto aos aglomerados rurais, esclareceu que no atual Plano Diretor Municipal 

estavam previstas três classes de espaços urbanos e uma classe de aglomerados rurais, mas o 

conceito que está previsto na nova lei dos solos visa distinguir apenas solo urbano e solo 

rustico, pelo que a proposta do Município era que todos os aglomerados que tivessem 

infraestruturas construídas passassem a urbanos com limite definido. --------------------------------  

 ----------- Por último, considerou que o próximo Plano Diretor Municipal de Odemira será mais 

objetivo, com uma cartografia mais precisa, com respostas mais imediatas, mas que 

lamentavelmente continuava a depender de várias entidades, em pareceres prévios obrigatórios 

e alguns vinculativos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

este ponto por encerrado. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Ponto sete: PROPOSTA N.º 2/2021 V-DSL - REGULAMENTO DO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS: Foi presente a proposta que 

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

 ----------- “1 - ASSUNTO N.º 0337-2021 - PROPOSTA N.º 2/2021 V-DSL - REGULAMENTO 

DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS ---------------------------  
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 ---------- Foi presente a Proposta n.º 2/2021 V-DSL, datada de 02 de junho de 2021, 

proveniente do Gabinete da Vereadora Deolinda Seno Luís, que seguidamente se transcreve: ---  

 ---------- "Proposta nº 2/2021 V-DSL- REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 

APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS - ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando as prioridades estratégicas estabelecidas no Diagnóstico Social e no 

Plano de Desenvolvimento Social de Odemira, designadamente a necessidade de promover a 

inclusão das famílias, a Câmara Municipal de Odemira reconhece a importância e a 

necessidade de apoiar, social e economicamente, as famílias numerosas, pelo contributo 

demográfico que estas prestam à sociedade através da mitigação do decréscimo de nascimentos 

que se assiste progressivamente nas últimas décadas, situando Portugal num dos países mais 

envelhecidos do Mundo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Segundo a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, estas (com três ou mais 

filhos) representam 4,8% do total de famílias em Portugal, mas contribuem com cerca de 16% 

das crianças e jovens em Portugal. Também 6 em cada destas 10 famílias numerosas, os 

progenitores são profissionais administrativos, dos serviços ou operários o que indicia 

rendimentos médios não elevados, constituindo um esforço financeiro a sustentabilidade da 

família, nalguns casos, para garantindo-se um padrão de vida mínimo de segurança, conforto e 

bem-estar e educação para todos. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Importa assim contribuir para um acréscimo das condições de vida das famílias 

numerosas no concelho de Odemira, em particular as que se situam num patamar 

socioeconómico não elevado, incentivando também aos que não detêm um rendimento elevado 

que possam aumentar o número de filhos por casal e repor, com acréscimo, a geração dos 

progenitores. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste contexto, a Câmara Municipal de Odemira pretende criar medidas de apoio às 

referidas famílias, permitindo a estas acederem a benefícios prestados pela autarquia, criando-
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se assim o Programa Municipal de Apoio a Famílias Numerosas, nomeadamente aquelas que 

sejam constituídas por três ou mais filhos ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em termos de enquadramento legal, a elaboração do Regulamento que se propõe, tem 

enquadramento no n.º 7 do artigo 112º e artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e 

na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece as 

atribuições dos municípios em vários domínios, designadamente, na Ação Social. ----------------   

 ----------- Por forma a que os beneficiários possam usufruir de reduções de taxas, preços e outras 

receitas Municipais, torna-se necessário proceder a uma alteração ao Regulamento Municipal 

respetivo, incluindo um conjunto de novos benefícios agora criados com este programa. ---------  

 ----------- Assim, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 

do artigo 25.º, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e de acordo com a alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, tenho a honra de 

propor à Exma. Câmara Municipal a proposta de Regulamento do Programa Municipal de 

Apoio a Famílias Numerosas, a alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas 

do Município de Odemira, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal, para efeitos de 

apreciação e deliberação em ambos os órgãos autárquicos. --------------------------------------------  

 ----------- Odemira, em 02 de junho de 2021 --------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vereadora do Pelouro de Ação Social ------------------------------------------------------  

 ----------- Dra. Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís". ------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins para informar que os eleitos do Partido 

Socialista votam em termos gerais a presente proposta de Regulamento favoravelmente, mas 

consideram que após a sua discussão pública e antes da elaboração da proposta final, o 



-10- 

02-07-2021 

documento devia ser revisto com vista à atribuição de um incentivo transversal à natalidade a 

toda a população, uma vez que a presente proposta era muito direcionada às famílias com 

carência económica. Referiu, ainda, que os eleitos do Partido Socialista consideravam que os 

apoios económicos podiam ser atribuídos às famílias que careciam do mesmo, podendo até ser 

efetuado de uma forma escalonada, mas deviam ser transversais a todas as famílias numerosas 

do concelho. Por esse motivo, iriam votar favoravelmente a proposta, mas apresentariam uma 

Declaração de Voto com esta sugestão. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que a presente 

proposta se inseria nos princípios da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e foi 

amplamente debatida na reunião da Câmara Municipal. Considerou que a autarquia, na 

elaboração deste tipo de Regulamento, tem de ter sempre em consideração o aspeto social das 

famílias e depois podia elaborar uma proposta de incentivo à natalidade com outras normas, 

mas sempre visando o equilíbrio. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que referiu que existiam 

regulamentos em outros municípios que previam exatamente o que o Deputado Francisco 

Martins referiu, ou seja, o apoio era generalizado às famílias numerosas e escalonado em 

função do tipo de rendimento. Disse, ainda, que não lhe parecia aceitável que se colocasse num 

regulamento que se pretendia incentivar a taxa de natalidade e que se excluam algumas 

famílias, considerando injusto e desigual. Neste sentido, questionou se pretendiam incentivar a 

natalidade ou pretendiam incentivar a natalidade daqueles que não têm recursos para tal. 

Relembrou também que o Cartão Social do Município de Odemira já conferia regalias às 

pessoas mais carenciadas muito idênticas às previstas na presente proposta de Regulamento. ----  

 ---------- Por último, considerou que como ainda estavam na proposta de Regulamento era 

entendimento dos eleitos do Partido Socialista solicitar à Câmara Municipal que refletisse sobre 

aquela sugestão. Considerou que o que estava subjacente nesta proposta de Regulamento era de 
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louvar, mas devia contemplar a generalidade das famílias numerosas. -------------------------------  

 -----------  Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que se o 

entendimento era apoiar as famílias numerosas independentemente da sua condição financeira, 

então este documento devia ser reprovado e recomendado à Câmara Municipal que revesse os 

seus princípios. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que informou que na Câmara Municipal os Vereadores 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária tentaram que o documento pudesse abranger o 

agregado familiar e não apenas a descendência. Considerou que não conseguia entender o que 

se pretendia com o presente documento, designadamente se era um apoio social, porque era 

apenas era atribuído às famílias numerosas, e se era um incentivo à natalidade, porque 

selecionava as famílias. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que os eleitos pela Coligação Democrática Unitária iriam votar 

favoravelmente o presente assunto em coerência com a tomada de posição dos seus Vereadores, 

reiterando a dúvida exposta que devia ser esclarecida por forma a evitar que isto fosse uma 

“mão cheia de nada”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Arménio Simão que considerou que se tratava de um tema 

sensível, que até poderia levar a outras questões, designadamente o porquê de as famílias serem 

numerosas, se não seria por falta de planeamento familiar e, nesse sentido, poderiam questionar 

a existência de um gabinete específico no Município de Odemira. -----------------------------------  

 ----------- Por último, considerou que uma coisa seria a necessidade de se apoiar as famílias 

numerosas que não têm capacidade de dar resposta ao seu agregado familiar no seu todo, outra 

seria criarem um incentivo à natalidade, que é meritório também, mas tem uma orientação 

diferente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Cruz que considerou que o incentivo à natalidade não 

passava apenas por atribuir um apoio, mas também por questões relacionadas com a rede de 
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creches e ATL’s, bem como de outras situações de valorização das pessoas para que tenham 

estabilidade económica suficiente para que possam decidir em consciência ter filhos. 

Considerou ainda que era importante pensarem na família enquanto agregado familiar. -----------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

Municipal. Os eleitos pelo Partido Socialista apresentaram a Declaração de Voto escrita que 

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

 ----------------------------------------- DELARAÇÃO DE VOTO ---------------------------------------  

 ---------- “Os eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Odemira apresentam a 

presente Declaração de Voto favorável à proposta de Regulamento de Famílias Numerosas, 

considerando no entanto que a presente proposta não visa um incentivo transversal da 

natalidade a toda a população, mas apenas às famílias com carência económica do concelho de 

Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, considera-se que por uma questão de equidade, a versão final do documento 

deverá contemplar o sistema de descontos extensível a todas as famílias numerosas e, no caso 

dos apoios económicos, os mesmos devem ser atribuídos apenas a quem realmente necessite e 

através de um sistema de atribuição por escalões.” ------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto oito: TARIFÁRIO DE FAMÍLIAS NUMEROSAS – PROPOSTA DE 

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

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

 ---------- “1 - ASSUNTO N.º 0335-2021 - TARIFÁRIO DE FAMÍLIAS NUMEROSAS: 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação n.º 2817/2021, datada de 28 de maio de 2021, proveniente 

da Divisão do Ambiente, na qual consta a proposta de alteração do tarifário das famílias 

numerosas, tendo em conta, que as mesmas se encontram de acordo com as Recomendações 

emitidas pela ERSAR. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com as recomendações da ERSAR, no tarifário das famílias numerosas, 

deverá haver uma adequação das tarifas de água de abastecimento, saneamento de águas 

residuais e de resíduos, sustentada nos seguintes prossupostos: ---------------------------------------  

 ----------- 1 - O tarifário familiar, deve ser aplicado a famílias compostas por 5 ou mais 

elementos e não a partir de 6 pessoas como se encontra definido no presente Regulamento; -----  

 ----------- 2 - O ajustamento dos escalões de consumo deverá ser em função da dimensão do 

agregado familiar; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Tarifário específico (não por redução). ----------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta de alteração na estrutura 

tarifária das famílias numerosas, mantendo-se a redução de 50%, traduzida num tarifário 

específico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se propõe a consequente alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras 

Receitas do Município de Odemira, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para 

idênticos efeitos.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um 
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membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ponto nove: PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA INICIATIVA "ANIMAR O 

VERÃO 2021": Foi presente a proposta que seguidamente se transcreve e que ficará arquivada 

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

 ---------- “6 - ASSUNTO N.º 0374-2021 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS 

JUNTAS DE FREGUESIA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA INICIATIVA "ANIMAR 

O VERÃO 2021" ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3130, datada de 17 de junho de 2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio do Senhor Presidente, onde consta que o Município de Odemira desenvolve 

há vários anos um vasto conjunto de atividades de promoção e apoio à cultura no concelho, 

com o objetivo de incentivar a criação artística e a preservação e divulgação de práticas 

culturais identitárias do nosso território, contribuindo igualmente quer para a integração dos 

agentes culturais, quer para a satisfação da sua população. ---------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a programação cultural promovida pelo Município tem conhecido 

um grande incremento nos últimos anos durante os meses de verão nas localidades do litoral, 

por se concentrarem aí milhares de veraneantes que elegem o nosso concelho para usufruírem 

das suas férias, o que levou à implementação do programa municipal “Animar o Verão”; 

considerando o quadro epidemiológico que se vive no país relacionado com o coronavírus 

COVID-19, que tem afetado e condicionado um vasto conjunto de setores da sociedade 

portuguesa, bem como de atividades em todo o mundo, continuando a cultura a ser um dos 

setores mais prejudicados; considerando, como consequência, as dificuldades por que passam 

muitos agentes culturais do nosso concelho e a possibilidade que se oferece para dinamizar 

algumas atividades artísticas dentro de um apertado conjunto de medidas de segurança e de 

contingência, que têm vindo a ser anunciadas de forma gradual pela Direção Geral de Saúde e 
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pelo Governo em articulação com a ministério da cultura; considerando, que é objetivo 

estratégico do Município de Odemira efetuar parcerias com entidades locais, de forma a dotá-

las de melhores capacidades e competências para a persecução dos seus objetivos e que as 

juntas de freguesia cumprem esse mesmo desígnio, de apoiar e incentivar as manifestações 

culturais e as atividades recreativas e de cariz artísticas no seu território, procurando a 

satisfação das suas populações; e, bem assim, após auscultação de agentes culturais do nosso 

concelho e em sintonia com as medidas de desconfinamento anunciadas para o Setor da Cultura 

em Portugal, de uma forma consciente e responsável, pretende o Município de Odemira apoiar 

a comunidade artística local a título extraordinário através da implementação de medidas 

específicas que permitem alguma retoma de atividades artísticas de pequena dimensão 

materializadas no Programa “Animar o Verão 2021”. Este programa cultural foi apresentado a 

todas as freguesias do concelho as quais manifestaram interesse em aderir ao mesmo, e será 

apoiado financeiramente pelo Município de Odemira e executado pelas juntas de freguesia do 

concelho, com o objetivo de apoiar muito especialmente a comunidade artística local. -----------  

 ----------- Aderem ao Protocolo nos termos propostos para a realização de quatro a cinco 

eventos culturais, beneficiando do apoio financeiro no valor de 5.000,00 euros (cinco mil 

euros), todas as Juntas de Freguesia do Concelho de Odemira. ----------------------------------------  

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

75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar 

entre os Município de Odemira e as Juntas de Freguesia, para organização e execução da 

iniciativa "Animar o Verão 2021". ------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, bem como remeter o assunto à Assembleia Municipal para os mesmos 

efeitos.” -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Nuno Góis questionou qual foi o critério subjacente à limitação de 
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espetáculos por Freguesia (quatro ou cinco). -------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que o presente 

documento visava um propósito semelhante ao do ano anterior e a limitação do número de 

espetáculos tinha a ver com a duração do programa, o período de pandemia e para se evitar a 

sobreposição de eventos por questões logísticas. No entanto, não via qualquer problema em se 

realizarem seis espetáculos ou menos que os quatro estabelecidos. -----------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que, referindo-se ao espaço temporal previsto, 

relembrou que estavam numa altura crítica eleitoral e não convinha transformarem esses 

espetáculos em campanhas eleitorais. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que considerou que o programa 

poderia decorrer nos meses de julho e agosto e poderiam até realizar-se na primeira semana de 

setembro. Referiu ainda que a implementação daquela proposta devia ser efetuada com 

responsabilidade e bom senso, atendendo à época eleitoral que decorre. -----------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

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

 ---------- Ponto dez: AQUISIÇÃO DE PROJETO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO 

EDIFÍCIO DO LARGO DO VALE BRIQUE EM SÃO MARTINHO DAS AMOREIRAS, 

DOTANDO-O DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ACORDO DE EXECUÇÃO: Foi presente a 

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

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

 ---------- “3 - ASSUNTO N.º 0347-2021 - AQUISIÇÃO DE PROJETO PARA A 
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REQUALIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DO LARGO DO VALE BRIQUE EM SÃO MARTINHO 

DAS AMOREIRAS, DOTANDO-O DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ACORDO DE 

EXECUÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2908, datada de 02 de junho de 2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio à Presidência, na qual consta que na sequência da deliberação tomada na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 19 de novembro de 2020, para 

aquisição do prédio urbano em São Martinho das Amoreiras, importa agora concretizar o 

projeto para a requalificação do Largo da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, 

recuperando o prédio como equipamento público para fins múltiplos e usufruto da comunidade.  

 ----------- Assim, considera-se absolutamente essencial desenvolver o projeto em questão e 

tendo-se disponibilizado a Freguesia de São Martinho das Amoreiras em gerir a presente fase 

do projeto, torna-se necessário estabelecer um Acordo de Execução com aquela autarquia para 

o seu financiamento. O referido projeto assume grande importância, potenciando, três 

perspetivas fundamentais, ou seja eliminar o risco de derrocada do prédio degradado, dotar o 

local de equipamento público para fins múltiplos e usufruto da comunidade, bem como 

beneficiar a área envolvente à Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras para uso 

coletivo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação a proposta de Acordo de 

Execução, a celebrar entre o Município de Odemira e a Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar o referido documento em representação do Município. ---------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 
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deliberação.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta e um membros da Assembleia 

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

 ---------- Antes de se passar ao tratamento do ponto seguinte, o Senhor Manuel Cruz, eleito 

pela Coligação Democrática Unitária, informou que iria sair da sala e não pretendia participar 

na apreciação e deliberação do referido assunto, por motivos pessoais. ------------------------------  

 ---------- Ponto onze: PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DE ODEMIRA (QUADRIÉNIO 2017-2021):  -----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que congratulou o facto de finalmente terem 

conseguido incluir no Regimento a questão da transmissão online das sessões da Assembleia 

Municipal e, antecipando-se ao que seria uma votação positiva daquela proposta, solicitou que 

fossem envidados os esforços para que a sessão de setembro já fosse transmitida online. ---------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que manifestou a sua dúvida 

relativamente à forma como foi vertido para o Regimento a proposta de transmissão online das 

sessões deste Órgão, nomeadamente quanto à falta de autorização/ consentimento dos 

participantes nas sessões, e adiantou que não se opunha quanto à génese da proposta em causa 

de transmissão das sessões, mas não se sentia confortável com o que estava vertido nos pontos 

números nove e onze do artigo décimo sétimo do Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira, onde se refere “9) A transmissão em direto das intervenções dos Membros em 

funções da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, nos termos legais aplicáveis, não 

carece de autorização ou consentimento porquanto se considera, neste âmbito, que a referida 
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transmissão decorre do exercício do cargo para que foram eleitos e que desempenham e a 

reprodução da sua imagem e áudio é captada em lugar público e no exercício de funções de 

interesse público.”, e “11) A transmissão em direto de imagens dos cidadãos que assistem à 

reunião, nos termos legais aplicáveis, não carece de autorização ou consentimento porquanto 

se considera, neste âmbito, que a referida transmissão é captada em lugar publico e 

relacionada com factos de interesse público ou que decorre publicamente, devendo os mesmos 

ser previamente informados de tal facto.” Sobre esta situação relembrou que se surgir alguma 

questão sobre esta matéria será a(o) Presidente do Órgão que tem de resolver, facto com o qual 

não concorda, porque existe a possibilidade de se recolher esse consentimento e estarem 

salvaguardados. Por esse motivo, considerou que deveria ser recolhido o consentimento de 

todos (eleitos e público). ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou, ainda, que tem vindo a ler documentos sobre esta questão e, nesse sentido, 

deu conhecimento aos presentes de um Acórdão da Relação de Coimbra onde refere 

expressamente a necessidade de recolha dessas autorizações/ consentimentos. ---------------------  

 ----------- Quanto à elaboração do Regulamento proposta por si aquando da aprovação da 

constituição do Grupo de Trabalho, considerou que a aprovação da alteração ao Regimento da 

Assembleia Municipal de Odemira carecia sempre de uma regulamentação sobre a 

operacionalização da proposta, dando como exemplo se alguém não consentir como se procede, 

assim como se alguém se opuser que a sua imagem seja divulgada o que acontece, entre outras 

situações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Fernanda de Almeida que subscreveu as palavras da Senhora 

Presidente da Assembleia Municipal no que se refere à salvaguarda e autorização dada pelas 

pessoas, porque os “vazios nas normas” podem suscitar problemas futuros. ------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Nuno Góis que disse o seguinte: “Estranho aqui criar-se um Grupo 

de Trabalho onde estão representantes de todos os partidos, o trabalho foi feito, com a 
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concordância de todos e não considero que estejamos a incorrer em ilegalidades, porque 

seguimos outros Regimentos e Regulamentos. Choca um bocado a Senhora Presidente tentar 

alterar tudo o que foi feito por um Grupo de Trabalho que representa toda a Assembleia 

Municipal, porque não concorda. Ou a Presidente fazia parte do Grupo de Trabalho e estas 

questões eram todas colocadas ou é muito estranho termos duas reuniões consensuais e agora a 

Presidente não gosta e tem de se repensar tudo. É uma falta de vontade política da Senhora 

Presidente. Será chocante se sozinha conseguir alterar trinta e quatro votos, porque o Grupo de 

Trabalho representava as pessoas que estão aqui sentadas”.--------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou que tinha 

referido que iria votar favoravelmente a proposta, mas tinha algumas reservas quanto ao texto 

daqueles dois pontos do artigo décimo sétimo. Afirmou, ainda, que, tal como todos os membros 

da Assembleia Municipal, também ela tinha o direito de opinar e relembrou que não seria a 

primeira vez que alteravam o texto de um documento antes de o submeter a votação e, nesse 

sentido, não entendia o que chocava o Deputado Nuno Góis. Lamentou que o facto de estar a 

manifestar a sua opinião fosse entendido pelo Deputado Nuno Góis como uma imposição para 

que trinta e quatro pessoas decidissem noutro sentido. Por isso, relembrou que nem todas as 

pessoas pensavam da mesma maneira, o que considerava profícuo e produtivo num órgão 

colegial, e não descorando o excelente trabalho efetuado pelo Grupo de Trabalho, referiu que 

poderiam surgir dúvidas (já corroboradas pela Deputada Fernanda de Almeida e provavelmente 

por outros Membros da Assembleia Municipal) que poderiam e deveriam ser esclarecidas. ------  

 ---------- Interveio o Senhor Arménio Simão que, relembrando o email enviado aos membros 

do Grupo de Trabalho sobre este assunto, informou que sempre entendeu que o Regimento da 

Assembleia Municipal de Odemira devia ser modificado no sentido de acolher a nova versão, 

mas já nas reuniões do Grupo de Trabalho tinha alertado para a necessidade de também ser 

regulamentado alguns aspetos referentes ao funcionamento da sessão a transmitir online, e que 
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inclusivamente deveria ser consensualizada com a empresa que irá fazer a cobertura da 

transmissão, os aspetos técnicos que deveriam constar nesse regulamento. -------------------------  

 ----------- Por último, revelou que não deviam dispensar o regulamento, porque o Regimento 

não sustentava muitas situações que poderiam ocorrer, designadamente referiu que era seu 

entendimento que a sessão da Assembleia Municipal não era um lugar público, porque a 

captura de imagens só acontecia se a Presidente do Órgão o autorizasse. ----------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Martins que informou que os eleitos do Partido 

Socialista não viam qualquer objeção a que fosse alterado o texto dos dois pontos referidos pela 

Senhora Presidente da Assembleia Municipal, para que fossem recolhidas as autorizações quer 

dos eleitos, quer do púbico, com vista a uma futura salvaguarda. -------------------------------------  

 ----------- Quanto à regulamentação, relembrou que ele foi o primeiro a abordar esse tema, 

referindo que, independentemente da alteração ao Regimento, devia ser elaborado um 

regulamento próprio. Porém, a maioria dos membros do Grupo de Trabalho não teve esse 

entendimento, pelo que foram vertidas apenas para o Regimento as alíneas que consideraram 

necessárias. Informou, ainda, que se tinham baseado em Regimentos e Regulamentos de outros 

municípios, sendo que em alguns casos existia a alteração ao Regimento e o Regulamento 

aplicava-se aos dois Órgãos do Município (Câmara Municipal e Assembleia Municipal). Como 

a Câmara Municipal ainda não tinha efetuado qualquer deliberação nesse sentido, entenderam 

no Grupo de Trabalho que apenas seria alterado o Regimento da Assembleia Municipal. --------  

 ----------- Por último, referiu que concordava com o Senhor Arménio Simão quando referiu que 

existiam um conjunto de questões técnicas específicas que deviam ser operacionalizadas e 

vertidas em regulamento, o que poderia ser feito a tempo de a sessão ordinária de setembro ser 

transmitida online. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio a Senhora Maria Moreira, Primeira Secretária da Mesa da Assembleia 

Municipal, que informou que a sua opinião estava refletida nas palavras do Deputado Francisco 
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Martins e também concordava inteiramente com as palavras da Presidente da Assembleia 

Municipal, considerando que se sentiria mais tranquila se fossem efetuadas as declarações de 

salvaguarda da utilização de imagem das pessoas, relembrando que o Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados (RGPD) era muito sensível e não deviam facilitar de todo. -------------------  

 ---------- Interveio o Senhor António Afonso que informou que nas reuniões do Grupo de 

Trabalho foi seguida a opção de alterar apenas o Regimento, tendo-se ele próprio encarregado 

de fazer o texto. Para o efeito, seguiu a proposta do Regulamento da Câmara Municipal do 

Porto, por lhe parecer mais simplista e prático, cujo texto está praticamente quase todo vertido 

na alteração ao Regimento agora proposta. Apenas ficaram de fora algumas situações que 

considerou de insistência retórica. Nesse sentido, revelou não entender o que tinha de ser ainda 

regulamentado e estranhava, enquanto jurista, que se pretendesse regulamentar tudo para se 

fazer uma simples filmagem e gravação. Disse ainda que, enquanto antigo jornalista, 

discordava quando foi referido que num órgão público era necessário um conjunto de 

autorizações para gravar determinadas imagens e sons, garantindo que na altura nunca lhe foi 

solicitada qualquer autorização. Afirmou ainda que ficava com “a sensação que estamos aqui a 

pecar por um verdadeiro sentido de liberdade e verdade. Mas nós aqui escondemos alguma 

coisa nesta sala de alguém? Alguém que não queira ser filmado o irão filmar? A liberdade de 

um não acaba onde a do outro começa? A Assembleia da República grava e emite, e até nas 

Comissões Parlamentares de Inquérito. Eu estou atónito!”. --------------------------------------------  

 ---------- Por último, considerou que quem orienta os trabalhos e preside um órgão deve ter a 

capacidade de direção, considerando que algumas matérias não deveriam ser objeto de 

regulamento, pois faziam parte de um conjunto de usos, costumes e normas que podem ser 

impostas por quem dirige. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que relembrou que o RGPD 

era uma norma recente e com questões muito sensíveis. Revelou ainda que o Acórdão da 
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Relação que tinha mencionado anteriormente era precisamente sobre um jornalista. --------------  

 ----------- Interveio o Senhor Pedro Gonçalves que informou que o Grupo de Trabalho entendeu 

não criar nenhum Regulamento próprio porque estava praticamente tudo vertido na proposta de 

alteração ao Regimento da Assembleia Municipal de Odemira. Disse ainda que não se opunha 

se houvesse a necessidade de se ajustar melhor o texto proposto. -------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, que relembrou que na visita efetuada pela Assembleia Municipal de 

Odemira à Assembleia da República, ninguém tinha assinado qualquer autorização para que a 

imagem fosse transmitida por todo o país. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Pedro Almeida propôs que fosse alterado o texto dos pontos nove e onze do 

artigo décimo sétimo da proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira, com vista a ser recolhida a autorização dos eleitos e do público, e que prosseguissem 

para a votação da proposta, para que se acabasse de vez com a questão de que os eleitos do 

Partido Socialista não pretendem a transmissão online das sessões da Assembleia Municipal. ---  

 ----------- Interveio a Senhora Presidente da Assembleia Municipal que propôs à votação a 

seguinte proposta de alteração dos referidos pontos do artigo décimo sétimo: ----------------------  

 ----------- “ - 9) Poderão ser transmitidas em direto e diferido as intervenções dos Membros em 

funções da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, desde que seja prestado o 

necessário consentimento no início do mandato ou, em caso de substituição, em cada reunião/ 

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

 -----------  - 11) A transmissão em direto e deferido de imagens dos cidadãos que assistem à 

reunião, nos termos legais aplicáveis, carece de autorização ou consentimento prévio prestado 

no início de cada reunião/ sessão.” -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta proposta de alteração foi aprovada por consenso. --------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Manuel Coelho que disse o seguinte “saúdo todos os deputados 
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municipais por esta franca discussão que ultrapassou até os pensamentos iniciais e de cada 

força política e que honra esta casa. Os Grupos de Trabalho são apenas isso. A decisão final é 

da Assembleia Municipal. Ninguém pode estranhar isso, porque é a regra básica”. ----------------  

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

votação a proposta final da primeira alteração ao Regimento da Assembleia Municipal de 

Odemira (Quadriénio 2017-2021), que seguidamente se transcreve na íntegra: ---------------------  

 ------------- REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ODEMIRA -----------------  

 ---------------------------------------- (QUADRIÉNIO 2017/2021) --------------------------------------  

 --------------------------------------------- Primeira Alteração -------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ CAPÍTULO I ------------------------------------------------  

 --------------------------- Assembleia Municipal, Membros e Grupos Municipais --------------------  

 ---------------------------------- e Mesa da Assembleia Municipal ---------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Secção I ------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- Assembleia Municipal ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 1.º -------------------------------------------------------  

 -----------------------------------------  (Natureza e composição) -----------------------------------------  

 ---------- 1) A Assembleia Municipal de Odemira é o órgão deliberativo do Município de 

Odemira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2) A sua atividade visa o integral cumprimento da Constituição da República e demais 

legislação ordinária, com a observância dos princípios da legalidade, da igualdade, da 

imparcialidade, da justiça e da proporcionalidade, tendo em vista a salvaguarda dos interesses 

municipais e a promoção do bem-estar da população. --------------------------------------------------  

 ---------- 3) A Assembleia Municipal é constituída, num total, por 34 (trinta e quatro) 

Membros, sendo 21 (vinte e um) eleitos diretamente e 13 (treze) Presidentes de Junta de 

Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 4) Nas sessões da Assembleia Municipal participam os cidadãos e as cidadãs que 

encabeçaram as listas mais votadas na eleição para as assembleias de freguesia da área do 

Município, enquanto estas não forem instaladas. --------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 2.º -------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------  (Fontes Normativas) ----------------------------------------------  

 ----------- 1) A constituição, composição e organização da Assembleia Municipal são reguladas 

na Lei n.º169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Leis n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro e 

n.º67/2007, de 31 de dezembro, pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, pelo RGPD 

– Regulamento Geral da Proteção de Dados e pela Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto. ---------------  

 ----------- 2) As competências de apreciação e fiscalização e as competências de funcionamento 

são reguladas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 3.º -------------------------------------------------------  

 ---------------------------- (Competências da Assembleia Municipal) -----------------------------------  

 ----------- 1) Compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal:---------------  

 ----------- a) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respetivas 

revisões;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Aprovar as taxas do município e fixar o respetivo valor; --------------------------------  

 ----------- c) Deliberar em matéria de exercício dos poderes tributários do município; -------------  

 ----------- d) Fixar anualmente o valor da taxa do imposto municipal sobre imóveis, bem como 

autorizar o lançamento de derramas; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento pelo Governo de benefícios 

fiscais no âmbito de impostos cuja receita reverte para os municípios; -------------------------------  

 ----------- f) Autorizar a contratação de empréstimos; ---------------------------------------------------  

 ----------- g) Aprovar as posturas e os regulamentos com eficácia externa do Município; ----------  

 ----------- h) Aprovar os planos e demais instrumentos estratégicos necessários à prossecução 
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das atribuições do município; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- i) Autorizar a Câmara Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor 

superior a 1000 vezes a RMMG, e fixar as respetivas condições gerais, podendo determinar o 

recurso à hasta pública, assim como a alienar ou onerar bens ou valores artísticos do Município, 

independentemente do seu valor, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da Lei 

75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- j) Deliberar sobre formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda 

articulada dos interesses próprios das populações; -------------------------------------------------------  

 ----------  k) Autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre a Câmara 

Municipal e o Estado e entre a Câmara Municipal e a Entidade Intermunicipal e autorizar a 

celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de acordos de execução 

entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia; -----------------------------------------------------  

 ---------- l) Autorizar a resolução e revogação dos contratos de delegação de competências e a 

resolução dos acordos de execução; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- m) Aprovar a criação ou reorganização dos serviços municipais e a estrutura orgânica 

dos Serviços Municipalizados; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- n) Deliberar sobre a criação de serviços municipalizados e todas as matérias previstas 

no regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais que o mesmo não 

atribua à Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- o) Aprovar os mapas de pessoal dos serviços municipais e dos serviços 

municipalizados; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- p) Autorizar a Câmara Municipal a celebrar contratos de concessão e fixar as 

respetivas condições gerais; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- q) Deliberar sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal; --  

 ---------- r) Aprovar as normas, delimitações, medidas e outros atos previstos nos regimes do 
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ordenamento do território e do urbanismo; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- s) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação; --------------------------------  

 ----------- t) Autorizar a geminação do município com outros municípios ou entidades 

equiparadas de outros países; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- u) Autorizar o Município a constituir as associações previstas no capítulo IV do título 

III da Lei 75/2013, de 12 de setembro; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- v) Autorizar os Conselhos de Administração dos Serviços Municipalizados a deliberar 

sobre a concessão de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente 

constituídas ou participadas pelos seus trabalhadores, tendo por objeto o desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos 

e respetivos familiares e -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- w) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do corpo de Polícia 

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

 ----------- 2) Compete ainda à Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------  

 ----------- a) Acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, dos serviços 

municipalizados, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que integrem o perímetro 

da administração local, bem como apreciar a execução dos contratos de delegação de 

competências previstos na alínea k) do número anterior; -----------------------------------------------  

 ----------- b) Apreciar, com base na informação disponibilizada pela Câmara Municipal, os 

resultados da participação do município nas empresas locais e em quaisquer outras entidades; --  

 ----------- c) Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do 

presidente da Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do 

Município, a qual deve ser enviada à (ao) presidente da Assembleia Municipal com a 

antecedência mínima de cinco dias sobre a data do início da sessão; ---------------------------------  

 ----------- d) Solicitar e receber informação, através da mesa e a pedido de qualquer membro, 
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sobre assuntos de interesse para o município e sobre a execução de deliberações anteriores; -----  

 ---------- e) Aprovar referendos locais; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Apreciar a recusa da prestação de quaisquer informações ou recusa da entrega de 

documentos por parte da Câmara Municipal ou de qualquer dos seus membros que obstem à 

realização de ações de acompanhamento e fiscalização; ------------------------------------------------  

 ---------- g) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos resultantes de ações 

tutelares ou de auditorias executadas sobre a atividade dos órgãos e serviços do Município; -----  

 ---------- h) Discutir, na sequência de pedido de qualquer dos(as) titulares do direito de 

oposição, o relatório a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; -----------------------------  

 ---------- i) Elaborar e aprovar o regulamento do Conselho Municipal de Segurança; --------------  

 ---------- j) Tomar posição perante quaisquer órgãos do Estado ou entidades públicas sobre 

assuntos de interesse para o Município; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- k) Pronunciar-se e deliberar sobre todos os assuntos que visem a prossecução das 

atribuições do município; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- l) Apreciar o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais e a respetiva 

avaliação, bem como apreciar e votar os documentos de prestação de contas; ----------------------  

 ---------- m) Fixar o dia feriado anual do Município e --------------------------------------------------  

 ---------- n) Estabelecer, após parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos 

Arqueólogos Portugueses, a constituição dos brasões, dos selos e das bandeiras do município e 

proceder à sua publicação no Diário da República. ------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Não podem ser alteradas na Assembleia Municipal as propostas apresentadas pela 

Câmara Municipal referidas nas alíneas a), i) e m) do n.º 1 e na alínea l) do número anterior, 

sem prejuízo de esta poder vir a acolher em nova proposta as recomendações ou sugestões 

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

 ---------- 4) As propostas de autorização para a contratação de empréstimos apresentadas pela 
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Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1, são obrigatoriamente acompanhadas de 

informação detalhada sobre as condições propostas por, no mínimo, três instituições de crédito, 

bem como do mapa demonstrativo da capacidade de endividamento do Município. ---------------  

 ----------- 5) Compete ainda à Assembleia Municipal: ---------------------------------------------------  

 ----------- a) Convocar o secretariado Executivo Metropolitano ou a Comunidade 

Intermunicipal, conforme o caso, e nos termos da presente lei, com o limite de duas vezes por 

ano, para responder perante os seus membros pelas atividades desenvolvidas no âmbito da Área 

Metropolitana ou Comunidade Intermunicipal do respetivo Município e ----------------------------  

 ----------- b) Aprovar moções de censura à comissão executiva metropolitana ou ao secretariado 

executivo intermunicipal, no máximo de uma por mandato. -------------------------------------------  

 ----------- 6) Compete, igualmente, à Assembleia Municipal: ------------------------------------------  

 ----------- a) Elaborar e aprovar o seu regimento; --------------------------------------------------------  

 ----------- b) Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas injustificadas aos seus 

membros e ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para 

o estudo de matérias relacionadas com as atribuições do município e sem prejudicar o 

funcionamento e a atividade normal da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Secção II -----------------------------------------------------  

 -------------------------------------- Membros e Grupos Municipais --------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 4.º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------  (Duração do Mandato) -----------------------------------------------  

 ----------- 1) Os Membros da Assembleia Municipal de Odemira são titulares de um único 

mandato de quatro anos. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Os(as) titulares da Assembleia Municipal de Odemira servem pelo período do 

mandato e mantém-se em funções até serem legalmente substituídos. -------------------------------  
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 ------------------------------------------------ Art.º 5.º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------  (Suspensão de mandato) ---------------------------------------------  

 ---------- 1) Os Membros da Assembleia Municipal podem solicitar a suspensão do respetivo 

mandato a qual pode ser motivada, designadamente por: -----------------------------------------------  

 ---------- a) Doença comprovada; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Exercício dos direitos de paternidade e maternidade; -------------------------------------  

 ---------- c) Afastamento temporário da área da autarquia por período superior a 30 dias. ---------  

 ---------- 2) O pedido de suspensão, devidamente fundamentado, deve indicar o período de 

tempo abrangido e é enviado à (ao) Presidente da Assembleia Municipal e apreciado pelo 

plenário do órgão na reunião imediata à sua apresentação. ---------------------------------------------  

 ---------- 3) A suspensão que, por uma só vez ou cumulativamente, ultrapasse 365 dias no 

decurso do mandato constitui, de pleno direito, renúncia ao mesmo, salvo se no primeiro dia 

útil seguinte ao termo daquele prazo o(a) interessado(a) manifestar, por escrito, a vontade de 

retomar funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4) A pedido do(a) interessado(a), devidamente fundamentado, o plenário do órgão 

pode autorizar a alteração do prazo pelo qual inicialmente foi concedida a suspensão do 

mandato, até ao limite estabelecido no número anterior. ------------------------------------------------  

 ----------  5) Enquanto durar a suspensão, a substituição é feita da seguinte forma: ----------------  

 ---------- a) As vagas ocorridas nos órgãos autárquicos são preenchidas pelo/pela 

cidadão/cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista ou, tratando-se de coligação, 

pelo/ pela cidadão/ cidadã imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o 

membro que deu origem à vaga.----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Quando, por aplicação da regra contida na parte final do número anterior, se torne 

impossível o preenchimento da vaga por cidadão/cidadã proposto pelo mesmo partido, o 

mandato é conferido ao cidadão imediatamente a seguir na ordem de precedência da lista 



-31- 

02-07-2021 

apresentada pela coligação. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6) A convocação do membro substituto compete à (ao) Presidente da Assembleia 

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

 ----------- 7) A suspensão cessa pelo decurso do período de substituição, pelo regresso 

antecipado do Membro, mediante comunicação dirigida à(ao)  Presidente da Assembleia 

Municipal, e nos demais casos, nos termos previstos na legislação aplicável em vigor, 

cessando, nessa data também, todos os deveres e direitos do Membro substituto. ------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 6.º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------  (Ausência inferior a 30 dias) ----------------------------------------  

 ----------- 1) Os Membros da Assembleia Municipal podem fazer-se substituir nos casos de 

ausências por períodos até 30 dias. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) A substituição obedece ao disposto no precedente art.º 5.º, n.º 5, alíneas a) e b) e 

opera-se mediante simples comunicação por escrito dirigida à (ao) Presidente da Assembleia 

Municipal, na qual são indicados os respetivos início e fim. -------------------------------------------  

 ----------- 3) Os(as) Presidentes de Junta de Freguesia são substituídos(as), em caso de falta ou 

impedimento, pelo(a) substituto(a) legal por si designado(a). -----------------------------------------  

 ----------- 4) Os Membros substitutos, atrás designados, consideram-se regularmente 

convocados para a reunião imediatamente seguinte à comunicação da substituição, desde que o 

Membro substituído o tenha sido. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 7.º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------  (Renúncia do mandato) ----------------------------------------------  

 ----------- 1) Os Membros da Assembleia Municipal podem renunciar ao mandato, antes ou 

depois do ato de instalação, mediante declaração escrita dirigida a quem deve proceder à 

instalação da Assembleia Municipal ou à (ao) sua (seu) presidente. ----------------------------------  

 ----------- 2) A pretensão é apresentada por escrito e dirigida a quem deve proceder à instalação 
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ou à (ao) presidente do órgão, consoante o caso. ---------------------------------------------------------  

 ---------- 3) A substituição do(a) renunciante processa-se de acordo com o disposto no número 

seguinte.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4) A convocação do membro substituto compete à entidade referida no n.º 2 e tem 

lugar no período que medeia entre a comunicação da renúncia e a primeira reunião que a seguir 

se realizar, salvo se a entrega do documento de renúncia coincidir com o ato de instalação ou 

reunião do órgão e estiver presente o(a) respetivo(a) substituto(a), situação em que, após a 

verificação da sua identidade e legitimidade, a substituição se opera de imediato, se o(a) 

substituto(a) não recusar por escrito de acordo com o n.º 2. --------------------------------------------  

 ---------- 5) A falta de eleito local ao ato de instalação do órgão, não justificada por escrito no 

prazo de 30 dias ou considerada injustificada, equivale a renúncia, de pleno direito. ---------------  

 ---------- 6) O disposto no número anterior aplica-se igualmente, nos seus exatos termos, à falta 

de substituto(a), devidamente convocado(a), ao ato de assunção de funções. ------------------------  

 ---------- 7) A apreciação e a decisão sobre a justificação referida nos números anteriores 

cabem ao próprio órgão e devem ter lugar na primeira reunião que se seguir à apresentação 

tempestiva da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8 O(a) renunciante é substituído (a) de acordo com o preceituado no precedente art.º 

5º, nº 5, alíneas a) e b). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 8.º -------------------------------------------------------  

 --------------------------------------  (Perda de mandato) ---------------------------------------------------  

 ---------- 1) Incorrem em perda de mandato os membros que: -----------------------------------------  

 ---------- a) Sem motivo justificativo não compareçam a 3 (três) sessões ou 6 (seis) reuniões 

seguidas ou 6 (seis) sessões ou 12 (doze) reuniões interpoladas; --------------------------------------  

 ---------- b) Após a eleição, sejam colocados em situação que os torne inelegíveis ou 

relativamente aos quais se tornem conhecidos elementos reveladores de uma situação de 
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inelegibilidade já existente, e ainda subsistente, mas não detetada previamente à eleição; --------  

 ----------- c) Após a eleição se inscrevam em partido diverso daquele pelo qual foram 

apresentados a sufrágio eleitoral; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Pratiquem ou sejam individualmente responsáveis pela prática dos atos que possam 

dar lugar à dissolução do órgão. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Incorrem, igualmente, em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos 

que, no exercício das suas funções, ou por causa delas, intervenham em procedimento 

administrativo, ato ou contrato de direito público ou privado relativamente ao qual se verifique 

impedimento legal, visando a obtenção de vantagem patrimonial para si ou para outrem. --------  

 ----------- 3) Constitui ainda causa de perda de mandato a verificação, em momento posterior ao 

da eleição, de prática, por ação ou omissão, em mandato imediatamente anterior, dos factos 

referidos na alínea d) do n.º 1 e no n.º 2 do presente artigo. --------------------------------------------  

 ----------- 4) As ações de perda do mandato ou de dissolução de órgãos autárquicos ou de 

entidades equiparadas são da competência dos Tribunais Administrativos e são interpostas pelo 

Ministério Público, por qualquer membro do órgão de que faz parte aquele contra quem for 

formulado o pedido ou por quem tenha interesse direto em demandar, o qual se exprime pela 

utilidade derivada da procedência da ação. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 5) O Ministério Público tem o dever funcional de propor as ações referidas nos 

números anteriores no prazo máximo de 20 dias após o conhecimento dos respetivos 

fundamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6) As ações previstas no presente artigo só podem ser interpostas no prazo de cinco 

anos após a ocorrência dos factos que as fundamentam. ------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 9.º -------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- (Deveres dos Membros) ----------------------------------------------  

 ----------- 1) Constituem deveres dos membros da Assembleia Municipal: ---------------------------  
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 ---------- a) Comparecer à hora marcada em cada convocatória para o início da respetiva 

sessão/reunião da Assembleia Municipal ou da Comissão a que pertençam, assinar a lista de 

presenças e permanecer até ao final dos respetivos trabalhos; -----------------------------------------  

 ---------- b) Desempenhar os cargos e as funções para que sejam eleitos ou designados; ----------  

 ---------- c) Participar nas discussões e votações se, por lei, de tal não estiverem impedidos; -----  

 ---------- d) Respeitar a dignidade da Assembleia Municipal e dos seus membros; -----------------  

 ---------- e) Observar a ordem e a disciplina fixadas no Regimento e acatar a autoridade da(o) 

presidente da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Contribuir, pela sua diligência, para a eficácia e o prestígio dos trabalhos da 

Assembleia Municipal e, em geral, para a observância da Constituição, das Leis e dos 

Regulamentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- g) Manter um contacto estreito com as populações e as organizações populares de 

base. ----  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) Devem ainda os membros da Assembleia Municipal justificar a falta de 

comparência a qualquer sessão/reunião, mediante comunicação dirigida à Mesa, no prazo de 5 

(cinco) dias a contar da data da mesma e a decisão é notificada ao interessado, pessoalmente ou 

por via postal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Das deliberações da Mesa da Assembleia Municipal cabe recurso para o plenário. --  

 ------------------------------------------------ Art.º 10.º ------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- (Direitos dos Membros) ----------------------------------------------  

 ---------- Para o regular exercício do seu mandato, constituem direitos dos membros da 

Assembleia Municipal, além dos conferidos por lei: ----------------------------------------------------  

 ---------- a) Apresentar projetos e regulamentos;---------------------------------------------------------  

 ---------- b) Apresentar por escrito propostas, recomendações, requerimentos, moções e votos 

de louvor, de congratulação, de saudação e de pesar; ---------------------------------------------------  
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 ----------- c) Invocar o Regimento e apresentar recursos, protestos e contraprotestos; --------------  

 ----------- d) Participar nas discussões e votações; -------------------------------------------------------  

 ----------- e) Propor, por escrito, alterações ao Regimento; ---------------------------------------------  

 ----------- f) Propor, por escrito, candidaturas para a eleição da Mesa da Assembleia Municipal; -  

 ----------- g) Propor, por escrito, a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho 

necessários ao exercício das suas atribuições; -----------------------------------------------------------  

 ----------- h) Solicitar, por escrito, à Câmara Municipal, por intermédio da(o) presidente da 

Assembleia Municipal, as informações e esclarecimentos que entenda necessários mesmo fora 

das sessões da Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- i) Requerer, nos prazos devidos, a inclusão de qualquer assunto na Ordem do Dia, 

desde que o mesmo seja da competência da Assembleia Municipal e --------------------------------  

 ----------- j) Exercer os demais poderes conferidos por Lei. --------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 11.º -----------------------------------------------------  

 -------------------------------  (Delegações, Comissões e Grupos de Trabalho) ------------------------  

 ----------- 1) A Assembleia Municipal poderá constituir delegações, comissões ou grupos de 

trabalho, permanentes ou não, para o desempenho das suas atribuições, estando os respetivos 

Membros abrangidos pelos mesmos direitos e deveres que detêm enquanto membros da 

Assembleia Municipal, nomeadamente no que respeita a senhas de presença, ajudas de custos e 

subsídio de transporte. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) A constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho pode ser solicitada 

pela(o) Presidente, pela Mesa ou por qualquer Membro e deverá ser aprovada pela maioria dos 

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

 ----------- 3) As regras internas de funcionamento são da responsabilidade das delegações, 

comissões ou grupos de trabalho, cuja vigência corresponde ao período de tempo para que 

foram criadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ------------------------------------------------ Art.º 12.º ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------  (Grupos Municipais) -------------------------------------------------  

 ---------- 1) Os membros diretamente eleitos, bem como os(as) Presidentes de Junta de 

Freguesia eleitos(as) por cada partido ou coligação ou grupo de cidadãos eleitores, podem 

associar-se para efeitos de constituição de grupos municipais, previstos no artigo 46.º-B da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Leis nº 5-A/2002, de 11 de janeiro e n.º 67/2007, 

de 31 de dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) A constituição de cada grupo municipal efetua-se mediante comunicação dirigida 

à(ao) presidente da Assembleia Municipal, assinada pelos membros que o compõem, indicando 

a sua designação, o(a) representante e respetivo(a) substituto(a) e a direção. Os membros que 

não integram qualquer grupo municipal comunicam o facto à(ao) presidente da Assembleia 

Municipal e exercem o mandato como independentes. --------------------------------------------------  

 ---------- 3) Cada grupo municipal estabelece a sua organização, devendo qualquer alteração na 

composição ou direção do grupo ser comunicada à(ao) Presidente da Assembleia Municipal. ----  

 ------------------------------------------------ Secção III ----------------------------------------------------  

 -------------------------------------- Mesa da Assembleia Municipal -------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 13.º ------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- (Composição da Mesa) -----------------------------------------------  

 ---------- 1) A Mesa da Assembleia Municipal é composta por uma (um) Presidente, uma (um) 

1.° Secretária(o) e um (a) 2.° Secretário(a) que são eleitos, de entre os seus membros, por 

escrutínio secreto ou por meio de lista. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2) A(o) Presidente é substituída(o), nas suas faltas e impedimentos, pela(o) 1.° 

Secretária(o) e esta pelo(a) 2.° Secretário(a). -------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) A Mesa é eleita pelo período do mandato, podendo os seus membros ser destituídos 

pela Assembleia, em qualquer altura, por deliberação de maioria do número legal dos seus 
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membros, tomada por escrutínio secreto. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 4) Na ausência simultânea de todos ou da maioria dos membros da Mesa, ou no caso 

de destituição da Mesa, a Assembleia Municipal elege, por voto secreto, de entre os membros 

presentes, o número necessário de elementos para integrar a Mesa que vai presidir à reunião. ---  

 ----------- 5) A eleição da nova Mesa da Assembleia, em caso de destituição, deverá ter lugar no 

início da sessão seguinte àquela em que se verificou a situação. --------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 14.º -----------------------------------------------------  

 -------------------------------------- (Competência da Mesa) ----------------------------------------------  

 ----------- Sem prejuízo das demais competências legais, são competências da Mesa da 

Assembleia Municipal de Odemira: -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Elaborar o projeto de regimento da Assembleia Municipal ou propor a constituição 

de um grupo de trabalho para o efeito;  -------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Deliberar sobre as questões de interpretação e integração de lacunas do regimento; -  

 ----------- c) Elaborar a ordem do dia das sessões e proceder à sua distribuição;---------------------  

 ----------- d) Verificar a conformidade legal e admitir as propostas da Câmara Municipal 

legalmente sujeitas à competência deliberativa da Assembleia Municipal; --------------------------  

 ----------- e) Encaminhar, em conformidade com o regimento, as iniciativas dos membros da 

Assembleia Municipal, dos Grupos Municipais e da Câmara Municipal; ----------------------------  

 ----------- f) Assegurar a redação final das deliberações; ------------------------------------------------  

 ----------- g) Realizar as ações que lhe sejam determinadas pela Assembleia Municipal no 

exercício das competências de acompanhamento e fiscalização da Câmara Municipal, dos 

serviços municipalizados, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que integrem o 

perímetro da administração local e de apreciação da execução dos contratos de delegação de 

competências;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- h) Encaminhar para a Assembleia Municipal as petições e queixas dirigidas à mesma;  
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 ---------- i) Requerer à Câmara Municipal ou aos seus membros a documentação e informação 

que considere necessárias ao exercício das competências da Assembleia Municipal, assim como 

ao desempenho das suas funções, nos termos e com a periodicidade julgados convenientes; -----  

 ---------- j) Proceder à marcação e justificação de faltas dos membros da Assembleia 

Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- k) Comunicar à Assembleia Municipal a recusa da prestação de quaisquer 

informações ou documentos, bem como a falta de colaboração por parte da Câmara Municipal 

ou dos seus membros;----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- l) Comunicar à Assembleia Municipal as decisões judiciais relativas à perda de 

mandato em que incorra qualquer membro; --------------------------------------------------------------  

 ---------- m) Dar conhecimento à Assembleia Municipal do expediente relativo aos assuntos 

relevantes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- n) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas 

pela Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- o) Exercer as demais competências legais; ----------------------------------------------------  

 ---------- p) Sempre que as circunstâncias e o teor das intervenções o exijam e, nomeadamente, 

sempre que do facto resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro dos 

intervenientes, a Mesa da Assembleia Municipal poderá, no decurso da reunião, de forma 

excecional, ordenar a suspensão da transmissão áudio e vídeo; ----------------------------------------  

 ---------- q) A suspensão prevista na alínea anterior será feita sem prejuízo das limitações 

técnicas dos meios de captação e transmissão utilizados e da normal prossecução dos trabalhos 

da Assembleia Municipal; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- r) A Assembleia Municipal pode, em qualquer momento, deliberar 

fundamentadamente a não transmissão da respetiva reunião. ------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 15.º ------------------------------------------------------  
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 ------------------------  (Competência da(o) Presidente da Assembleia Municipal) -------------------  

 ----------- 1) Compete à(ao) Presidente da Assembleia Municipal: ------------------------------------  

 ----------- a) Representar a Assembleia Municipal, assegurar o seu regular funcionamento e 

presidir aos seus trabalhos; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Convocar as sessões ordinárias e extraordinárias; -----------------------------------------  

 ----------- c) Abrir e encerrar os trabalhos das sessões; --------------------------------------------------  

 ----------- d) Dirigir os trabalhos e manter a disciplina das sessões; -----------------------------------  

 ----------- e) Assegurar o cumprimento da lei e a regularidade das deliberações; --------------------  

 ----------- f) Suspender e encerrar antecipadamente as sessões, quando circunstâncias 

excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada a incluir na ata da sessão; ------------  

 ----------- g) Integrar o conselho municipal de segurança; ----------------------------------------------  

 ----------- h) Comunicar à Assembleia de Freguesia ou à Câmara Municipal as faltas dos(as) 

Presidentes de Junta de Freguesia e do(a) Presidente da Câmara Municipal às sessões da 

Assembleia Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- i) Comunicar ao Ministério Público competente as faltas injustificadas dos restantes 

Membros da Assembleia, para os efeitos legais; ---------------------------------------------------------  

 ----------- j) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinados 

pelo regimento ou pela Assembleia Municipal e --------------------------------------------------------  

 ----------- k) Exercer as demais competências legais. ----------------------------------------------------  

 ----------- 2) Compete, ainda, à(ao) Presidente da Assembleia Municipal: ----------------------------  

 ----------- a) Admitir ou rejeitar, após consulta à Mesa e verificada a sua regularidade 

regimental, as propostas, as recomendações, os requerimentos e as moções, sem prejuízo do 

direito de recurso dos(as) seus(suas)  autores(as) para e Assembleia Municipal, no caso de 

rejeição;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Pôr à discussão e votação as propostas, as recomendações, as Moções e os votos de 
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louvor, de congratulação, de saudação e de pesar admitidos; ------------------------------------------  

 ---------- c) Conceder a palavra aos membros da Assembleia e assegurar a ordem dos trabalhos;  

 ---------- d) Limitar o tempo de uso da palavra para o bom funcionamento dos trabalhos; --------  

 ---------- e) Dar oportuno conhecimento à Assembleia Municipal dos assuntos que considere 

relevantes; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- f) Zelar para que a Câmara Municipal forneça as respostas e informações pedidas 

pelos membros da Assembleia, em tempo útil; -----------------------------------------------------------  

 ---------- g) Dar orientação aos funcionários afetos à Assembleia Municipal, que constituam o 

seu núcleo de apoio próprio. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Compete, igualmente, à(ao) Presidente da Assembleia Municipal autorizar a 

realização de despesas orçamentadas relativas a senhas de presença, ajudas de custo e subsídios 

de transporte dos membros da Assembleia Municipal e de despesas relativas às aquisições de 

bens e serviços correntes necessárias ao seu regular funcionamento e representação, 

comunicando o facto, para os devidos efeitos legais, incluindo os correspondentes 

procedimentos administrativos, ao (à) Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 16.º ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- (Competência dos(as) Secretários (as)) --------------------------------  

 ---------- Compete especialmente aos(às) Secretários(as): ----------------------------------------------  

 ---------- a) Coadjuvar a presidente da Assembleia Municipal no exercício das suas funções e 

assegurar o expediente; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Proceder à conferência nas sessões/ reuniões, assim como verificar, em qualquer 

momento, o quórum e registar as votações; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Secretariar as reuniões e subscrever as respetivas atas; -----------------------------------  

 ---------- d) Servir de escrutinadores; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- e) Substituir a(o) presidente nas suas faltas e impedimentos; -------------------------------  
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 ----------- f) Exercer as competências que lhes forem delegadas pela(o) presidente. ----------------  

 ------------------------------------------------- CAPÍTULO II -----------------------------------------------  

 --------------------------------------------- Do Funcionamento ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Secção I ------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------- Disposições Gerais ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 17.º -----------------------------------------------------  

 --------------------- (Sede, instalações, funcionamento e transmissão das sessões) -------------------  

 ----------- 1) A Assembleia Municipal de Odemira tem a sua sede no edifício dos Paços do 

Concelho, Praça da República, em Odemira. -------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) As sessões da Assembleia Municipal realizam-se habitualmente às 20:30 horas, no 

auditório da Biblioteca Municipal de Odemira, podendo realizar-se em outro horário ou local. --  

 ----------- 3) As reuniões das comissões ou grupos de trabalho realizam-se no edifício dos Paços 

do Concelho, podendo realizar-se noutros locais. -------------------------------------------------------  

 ----------- 4) A Assembleia Municipal dispõe de um núcleo de apoio próprio, sob orientação 

da(o) respetiva(o) presidente, composto por funcionários(as) do Município, nos termos 

definidos pela Mesa a afetar pela Câmara Municipal. --------------------------------------------------  

 ----------- 5) A Assembleia Municipal dispõe, igualmente, de instalações e equipamentos 

necessários ao seu funcionamento e representação, a afetar pela Câmara Municipal. --------------  

 ----------- 6) No orçamento municipal são inscritas, sob proposta da Mesa da Assembleia 

Municipal, dotações discriminadas em rubricas próprias necessárias ao funcionamento e 

representação da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 7) As Sessões da Assembleia Municipal devem ser transmitidas em direto, sempre que 

tecnicamente possível, ou em diferido logo que as condições técnicas o permitam. Entendendo-

se esta transmissão como a captação de som e imagem das sessões do órgão através de meios 

digitais e a transmissão do áudio e vídeo, através da internet, no sítio da Autarquia e/ou noutras 
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plataformas digitais desta. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8) Os meios de captação e transmissão áudio e vídeo das reuniões da Assembleia 

Municipal são da responsabilidade do Município. -------------------------------------------------------  

 ---------- 9) Poderão ser transmitidas em direto e diferido as intervenções dos Membros em 

funções da Assembleia Municipal e da Câmara Municipal, desde que seja prestado o necessário 

consentimento no início do mandato ou, em caso de substituição, em cada reunião/ sessão. ------  

 ---------- 10) A transmissão em direto ou diferido das intervenções de cidadãos, no período 

previsto para o efeito, depende da autorização expressa de cada interveniente, devendo estes, no 

momento da inscrição, ser informados da transmissão em direto ou diferido da reunião em que 

participam, tendo que prestar de forma expressa o seu consentimento ou não consentimento à 

referida transmissão, mediante o preenchimento de modelo de próprio fornecido para o efeito. --  

 ---------- 11) A transmissão em direto e deferido de imagens dos cidadãos que assistem à 

reunião, nos termos legais aplicáveis, carece de autorização ou consentimento prévio prestado 

no início de cada reunião/ sessão. --------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 18.º ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- (Sessões da Assembleia Municipal) ------------------------------------  

 ---------- 1) A Assembleia Municipal reúne-se em 5 (cinco) sessões ordinárias anuais, em 

fevereiro, abril, junho, setembro e novembro ou dezembro e em sessões extraordinárias. ---------  

 ---------- 2) No respeitante à matéria do número anterior, além dos artigos seguintes, observar-

se-á o estatuído na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, designadamente nos artigos 27.° e 28.º, 

bem como no artigo 44.º e seguintes. ----------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 19.º ------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ (Quórum) -----------------------------------------------------  

 ---------- 1) As sessões da Assembleia Municipal não terão lugar quando não estejam presentes 

a maioria do número legal dos seus membros - mínimo 18 (dezoito). --------------------------------  
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 ----------- 2) Feita a chamada e verificada a inexistência de quórum, decorre um período 

máximo de 30 (trinta) minutos, para aquele se concretizar. --------------------------------------------  

 ----------- 3) Se, findo o prazo mencionado no número anterior, persistir a falta de quórum, a(ao) 

presidente da Assembleia considera a sessão cancelada e designa outro dia para nova sessão ou 

reunião, que tem a mesma natureza da anterior, a convocar nos termos previstos na lei. ----------  

 ----------- 4) Das sessões ou reuniões canceladas por falta de quórum é elaborada ata na qual se 

registam as presenças e ausências dos respetivos membros, dando estas lugar à marcação de 

falta. -----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5) O quórum da Assembleia Municipal pode ser verificado em qualquer momento da 

sessão, por iniciativa da(o) presidente ou por solicitação de qualquer dos seus membros. --------  

 ------------------------------------------------- Art.º 20.º -----------------------------------------------------  

 ----------------------------------- (Duração e continuidade das sessões) ----------------------------------  

 ----------- 1) A Assembleia Municipal pode, quando necessário, reunir mais do que uma vez no 

decurso da mesma sessão. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) As sessões não podem ser interrompidas, salvo por decisão da(o) presidente da 

Assembleia Municipal, para os seguintes efeitos: -------------------------------------------------------  

 ----------- a) Intervalos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Restabelecimento da ordem na sala; --------------------------------------------------------  

 ----------- c) Falta de quórum, procedendo-se a nova contagem quando a(o) Presidente assim o 

determinar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3) Os intervalos referidos na alínea a) poderão ainda ser solicitados por quaisquer 

membros, cabendo à Mesa a sua aceitação e a fixação do período necessário, que nunca poderá 

exceder 15 (quinze) minutos por cada intervalo e o máximo de 30 (trinta) minutos por reunião, 

cabendo recurso para a Assembleia Municipal da decisão da Mesa. ----------------------------------  

 ----------- 4) As sessões da Assembleia Municipal de Odemira terminarão à 1 (uma) hora do dia 
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seguinte, ou antes disso se já estiver esgotada a Ordem de Trabalhos. --------------------------------  

 ---------- 5) Excecionalmente poderão os trabalhos prolongar-se por mais 30 (trinta) minutos, 

caso a Assembleia Municipal assim o delibere. ----------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 21.º ------------------------------------------------------  

 ------------------------------- (Participação dos Membros da Câmara Municipal) ----------------------  

 ---------- 1) A Câmara Municipal faz-se representar, obrigatoriamente, nas sessões da 

Assembleia Municipal, pelo(a) Presidente, que pode intervir nos debates, sem direito a voto. ----  

 ---------- 2) Em caso de justo impedimento, o(a) Presidente da Câmara Municipal pode fazer-se 

substituir pelo(a) seu(sua) substituto(a) legal. ------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) Os(as) Vereadores(as) devem assistir às sessões da Assembleia Municipal, sendo-

lhes facultado intervir nos debates, sem direito a voto, a solicitação do plenário ou com a 

anuência do presidente da câmara ou do seu substituto legal.  -----------------------------------------  

 ---------- 4) Os(as) Vereadores(as) que não se encontrem em regime de permanência ou de 

meio tempo têm o direito às senhas de presença por cada reunião ordinária ou extraordinária do 

órgão e das comissões a que compareçam e participem. ------------------------------------------------  

 ---------- 5) Os(as) Vereadores(as) podem ainda intervir para o exercício do direito de defesa da 

honra. --  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Secção II -----------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- Sessões e Reuniões ------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 22.º ------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- (Sessões Ordinárias) -----------------------------------------------  

 ---------- 1) A Assembleia Municipal reúne em cinco sessões ordinárias anuais, em fevereiro, 

abril, junho, setembro e novembro ou dezembro, convocadas com uma antecedência mínima de 

oito dias por edital, por e-mail e por carta com aviso de receção ou protocolo. ---------------------  

 ---------- 2) A apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais, a respetiva 
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avaliação e a apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano anterior 

devem ter lugar na sessão ordinária de abril. -------------------------------------------------------------  

 ----------- 3) A aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano seguinte 

devem ter lugar na sessão de novembro/dezembro. -----------------------------------------------------  

 ----------- 4) O referente à aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o 

ano imediato ao da realização de eleições intercalares nos meses de novembro ou dezembro 

tem lugar, em sessão ordinária ou extraordinária do órgão deliberativo que resultar do ato 

eleitoral, até ao final do mês de abril do referido ano. --------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 23.º -----------------------------------------------------  

 ----------------------------------- (Sessões Extraordinárias) ------------------------------------------------  

 ----------- 1) A Assembleia Municipal reúne em sessão extraordinária por iniciativa da(o) 

sua(seu) presidente, da mesa ou após requerimento: ----------------------------------------------------  

 ----------- a) Do Presidente da Câmara Municipal, em cumprimento de deliberação desta; --------  

 ----------- b) De um terço dos seus membros; -------------------------------------------------------------  

 ----------- c) De um número de cidadãos/cidadãs eleitores(as) inscritos(as) no recenseamento 

eleitoral do Município equivalente a 5 % do número de cidadãos/cidadãs eleitores(as) até ao 

limite máximo de 2500.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) A(o) presidente da Assembleia Municipal, no prazo de cinco dias após a sua 

iniciativa ou a da mesa ou a receção dos requerimentos previstos no número anterior, por edital, 

por e-mail e por carta com aviso de receção ou protocolo, convoca a sessão extraordinária da 

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

 ----------- 3) A sessão extraordinária referida no número anterior deve ser realizada no prazo 

mínimo de três dias e máximo de 10 após a sua convocação. ------------------------------------------  

 ----------- 4) Quando a(o) presidente da Mesa da Assembleia Municipal não convoque a sessão 

extraordinária requerida, podem os(as) requerentes convocá-la diretamente, observando, com as 
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devidas adaptações, o disposto nos n.os 2 e 3, e promovendo a respetiva publicitação nos locais 

habituais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5) O requerimento referido na alínea c) do n.º 1 deste artigo deverá ser apresentado 

por escrito com a indicação do(s) assunto(s) que os(as) requerentes pretendem ver discutidos na 

sessão extraordinária e, bem assim, deverá ser acompanhado de certidão comprovativa da 

qualidade de cidadão/cidadã recenseado na área do Município de Odemira, a qual é passada no 

prazo de 8 (oito) dias pela comissão recenseadora respetiva e está isenta de do pagamento de 

quaisquer taxas, emolumentos e do imposto do selo. ----------------------------------------------------  

 ---------- 6) A apresentação do pedido das certidões referida no precedente nº 5 deve ser 

acompanhada de uma lista contendo as assinaturas, bem como de documento de identificação, 

dos(as) cidadãos/cidadãs que pretendem requerer a convocação da sessão extraordinária. --------  

 ---------- 7) Têm direito a participar, sem direito a voto, nas sessões extraordinárias convocadas 

nos termos da alínea c) do n.º 1 deste artigo, 2 (dois ou duas) representantes dos(das) 

requerentes, os(as) quais deverão ser identificados(as) no respetivo requerimento. -----------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 24.º ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- (Reuniões das Comissões e Grupos de Trabalho) --------------------  

 ---------- Para efeitos do estatuído no artigo 11.º do presente Regimento, devem as reuniões das 

Comissões e dos Grupos de Trabalho ser convocadas pela(pelo) presidente da Assembleia 

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

 ------------------------------------------------ Secção III ----------------------------------------------------  

 -------------------------------------- Organização dos trabalhos--------------------------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 25.º ------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------- (Período das sessões) --------------------------------------------  

 ---------- 1) Em cada sessão ordinária há um período designado “Antes da Ordem do Dia”, 

outro designado de “Ordem do Dia” e um período destinado à “Intervenção do Público”. --------  
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 ----------- 2) Nas sessões extraordinárias não há período “Antes da Ordem do Dia”. ---------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 26.º -----------------------------------------------------  

 ----------------------------------- (Período de Antes da Ordem do Dia) ----------------------------------  

 ----------- 1) Em cada sessão ordinária haverá um período “Antes da Ordem do Dia” para tratar 

de assuntos gerais de interesse para a autarquia, com duração máxima de 60 (sessenta) minutos, 

passando-se todavia de imediato ao período da “Ordem do Dia”, assim que estejam esgotados 

os assuntos para discussão. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) O período “Antes da Ordem do Dia” é destinado fundamentalmente: -----------------  

 ----------- a) À apreciação de expediente; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) À apreciação de assuntos de interesse para o concelho; ----------------------------------  

 ----------- c) À apresentação, apreciação e votação de propostas, recomendações, Moções e 

votos de louvor, de congratulação, de saudação ou de pesar. ------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 27.º -----------------------------------------------------  

 ----------------------------------- (Período da Ordem do Dia) ----------------------------------------------  

 ----------- 1) A “Ordem do Dia” é elaborada pela Mesa da Assembleia, por sua iniciativa ou com 

base nas propostas enviadas pela Câmara Municipal e ainda por iniciativa de qualquer membro 

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

 ----------- 2) A ordem do dia deve incluir os assuntos indicados pelos membros do respetivo 

órgão, desde que sejam da competência deste e o pedido correspondente seja apresentado por 

escrito com uma antecedência mínima de: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Cinco dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de sessões ou reuniões 

ordinárias; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Oito dias úteis sobre a data da sessão ou reunião, no caso de sessões ou reuniões 

extraordinárias. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3) Só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na Ordem do Dia da 
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sessão, salvo se, tratando-se de sessão ordinária, pelo menos dois terços dos membros da 

Assembleia Municipal reconhecerem a urgência de deliberação imediata sobre outros assuntos.  

 ---------- 4) A sequência das matérias fixadas na Ordem do Dia pode ser modificada por 

deliberação da Assembleia Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5) A Ordem do Dia é entregue a todos os membros da Assembleia Municipal com a 

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis sobre a data do início da sessão ou reunião, 

enviando-se-lhes, em simultâneo, a respetiva documentação. ------------------------------------------  

 ---------- 6) Caberá ao núcleo de apoio da Assembleia Municipal, enviar a Ordem do Dia e a 

respetiva documentação de cada sessão a todos os membros. ------------------------------------------  

 ---------- 7) O envio da documentação referido no nº 6 será feito unicamente em suporte digital 

para os e-mails fornecidos pelos membros da Assembleia Municipal, apenas se prevendo o 

envio em suporte de papel, por correio para as moradas fornecidas, aos membros que 

expressamente e por escrito o solicitarem. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 8) Os documentos que complementem a instrução do processo respeitantes aos 

assuntos que integram a Ordem do Dia, que por razões de natureza técnica ou de 

confidencialidade, ainda que pontual, não sejam distribuídos nos termos do n.º 7 deste artigo, 

devem estar disponíveis para consulta junto do núcleo de apoio da Assembleia Municipal, 

desde a data do envio da Ordem do Dia até ao dia da sessão a que respeitam. -----------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 28.º ------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- (Período de Intervenção do Público) -----------------------------------  

 ---------- 1) No início de cada sessão haverá um período de Intervenção do Público com a 

duração máxima de 60 minutos, a ser distribuído pelos inscritos, passando-se de imediato ao 

período seguinte caso não se registem intervenções. ----------------------------------------------------  

 ---------- 2) A nenhum /nenhuma cidadão/cidadã é permitido intrometer-se nas discussões, 

aplaudir ou reprovar as opiniões emitidas, as votações feitas ou as deliberações tomadas. --------  
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 ----------- 3) As atas das sessões da Assembleia Municipal devem fazer referência sumária às 

intervenções do público e às respostas dadas. ------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 29.º -----------------------------------------------------  

 ----------------- (Regras do uso da palavra no período de intervenção do público) -------------------  

 ----------- 1) Os(as) cidadãos/cidadãs interessados(as) em intervir para solicitar esclarecimentos, 

terão que proceder à sua inscrição junto da mesa, referindo o nome, morada e o assunto a tratar.  

 ----------- 2) O período de intervenção aberto ao público será distribuído em função do número 

de inscritos, não podendo, porém, exceder 5 (cinco) minutos por cidadão. --------------------------  

 ----------- 3) Permite-se a existência de direito de resposta sempre que a pertinência do assunto o 

justifique, cabendo à mesa essa decisão, bem como do tempo a utilizar pelo cidadão para o 

exercício desse seu direito. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 30.º -----------------------------------------------------  

 ----------------- (Regras do uso da palavra no período de antes da ordem do dia) --------------------  

 ----------- 1) À(ao) presidente caberá definir, equitativamente, o tempo de intervenção de cada 

orador(a) inscrito(a), em função do número destes(as), não podendo, porém, cada orador(a) 

exceder o limite máximo de 5 (cinco) minutos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2) A cada interveniente cumpre gerir e controlar o tempo atribuído, sem prejuízo da 

competência e funções da mesa. ---------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 31.º -----------------------------------------------------  

 ------------------------ (Regras do uso da palavra no período da ordem do dia) -----------------------  

 ----------- 1) A apresentação verbal de cada proposta pelo membro da Assembleia proponente ou 

pelo executivo camarário, dever-se-á limitar à indicação sucinta do seu objeto e fins que visa 

prosseguir e não exceder o total de 10 (dez) minutos, dispondo de mais 3 (três) minutos no fim 

para encerramento do debate do tema em causa. --------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Para intervir nos debates da Ordem do Dia, será concedida a palavra a cada 
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membro da Assembleia Municipal que para tal se inscreva, no máximo de duas vezes para cada 

assunto, por períodos não superiores a 5 (cinco) minutos da primeira vez e 2 (dois) minutos na 

segunda.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) O direito do uso da palavra referido no nº 2 deste artigo é intransmissível. ------------  

 ---------- 4) No uso da palavra não serão permitidas interrupções, devendo a(o) presidente da 

Assembleia advertir o(a) orador(a) quando este se desviar do assunto em discussão ou quando o 

discurso se tornar ofensivo, caso em que lhe retirará a palavra se persistir na sua atitude. ---------  

 ------------------------------------------------ Art.º 32.º ------------------------------------------------------  

 ----------------------------------------- (Deliberações e votações) -----------------------------------------  

 ---------- 1) As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros da Assembleia 

Municipal, havendo quórum, não contando as abstenções para o apuramento da maioria. ---------  

 ---------- 2) A votação far-se-á por grupos partidários eleitos e/ ou municipais constituídos, um 

de cada vez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3) As votações realizam-se por uma das seguintes formas, sem prejuízo da 

Assembleia Municipal deliberar outra forma de votação: ----------------------------------------------  

 ---------- a) Por braço no ar, que constitui a forma usual de votar; ------------------------------------  

 ---------- b) Por escrutínio secreto, sempre que se realizem eleições ou estejam em causa a 

apreciação de comportamentos ou de qualidade de qualquer pessoa. ---------------------------------  

 ---------- 4) Havendo empate na votação por escrutínio secreto, procede-se imediatamente a 

nova votação e, se o empate se mantiver, adia-se a deliberação para a sessão seguinte, 

procedendo-se a votação nominal se na primeira votação desta sessão se repetir o empate. -------  

 ---------- 5) Nenhum membro da Assembleia Municipal presente pode deixar de votar, sem 

prejuízo do direito da abstenção. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6) Não participam na discussão, nem na votação, os membros da Assembleia 

Municipal que se encontrem, ou se considerem, impedidos em relação à matéria em apreço, 
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devendo esse facto constar em ata. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7) Os membros da Assembleia Municipal podem apresentar Declarações de Voto 

sobre os assuntos que tenham sido objeto de deliberação, as quais ficarão transcritas na ata da 

respetiva sessão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8) Os membros da Assembleia Municipal podem ainda fazer constar da ata o seu voto 

de vencido e as respetivas razões justificativas, o qual exclui o eleito da responsabilidade que 

eventualmente resulte da deliberação em causa. ---------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 33.º -----------------------------------------------------  

 ------------------------------------------ (Processo de Votação) --------------------------------------------  

 ----------- 1) Sempre que se tenha que proceder a uma votação, a(o) presidente anuncia-o de 

forma clara, a fim de que os deputados municipais possam tomar, atempadamente, os seus 

lugares. -  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) Aquando da votação por escrutínio secreto, procede-se à chamada nominal de todos 

os deputados municipais, devendo cada um depositar o seu voto na urna preparada para o 

efeito. ---  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3) A(o) presidente da Assembleia Municipal vota em último lugar. -----------------------  

 ----------- 4) Terminada a votação, é encerrada a urna, procedendo-se de seguida à contagem de 

votos e ao anúncio dos resultados. -------------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 34.º -----------------------------------------------------  

 --------------------------------------------(Atas das sessões) ------------------------------------------------  

 ----------- 1) De cada sessão ou reunião é lavrada ata, a qual contém um resumo do que de 

essencial nela se tiver passado, indicando, designadamente, a data e o local da sessão ou 

reunião, os membros presentes e ausentes, os assuntos apreciados, as decisões e deliberações 

tomadas e a forma e o resultado das respetivas votações e, bem assim, o facto de a ata ter sido 

lida e aprovada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  



-52- 

02-07-2021 

 ---------- 2) As atas são lavradas, sempre que possível, pelo núcleo de apoio à Assembleia 

Municipal (ou pelos secretário da mesa, em caso de impossibilidade desse núcleo) e são postas 

à aprovação de todos os membros no final da respetiva sessão ou reunião ou no início da 

seguinte, sendo assinadas, após aprovação, pelo presidente e por quem as lavrou. -----------------  

 ---------- 3) Caso se trate de uma sessão extraordinária temática, as respetivas atas serão 

assinadas, após aprovação, pelos(as) secretários(as) da mesa e pela(o) Presidente da 

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

 ---------- 4) Após a sua aprovação, as mesmas serão publicadas no site do Município. ------------  

 ---------- 5) As atas ou o texto das deliberações mais importantes podem ser aprovadas em 

minuta, no final das sessões ou reuniões, desde que tal seja deliberado pela maioria dos 

membros presentes, sendo assinadas, após aprovação, pela(o) presidente e por quem as lavrou. -  

 ---------- 6) As deliberações dos órgãos só adquirem eficácia depois de aprovadas e assinadas 

as respetivas atas ou depois de assinadas as minutas, nos termos dos números anteriores. --------  

 ---------- 7) As sessões ou reuniões podem ser gravadas, servindo o registo como auxiliar na 

elaboração da respetiva ata. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8) As gravações das sessões ou reuniões, para este fim específico, só poderão ser 

utilizadas pela mesa da Assembleia Municipal ou pelos seus Membros para tirar dúvidas 

quanto ao conteúdo transcrito em ata até à sua aprovação. ---------------------------------------------  

 ---------- 9) Após a aprovação da ata, a gravação respetiva será inutilizada. -------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 35.º ------------------------------------------------------  

 -------------------- (Publicidade das deliberações, gravação e divulgação das reuniões) -------------  

 ---------- 1) As deliberações destinadas a ter eficácia externa são publicadas em edital afixado 

nos lugares de estilo durante 5 (cinco) dos 10 (dez) subsequentes à tomada da deliberação ou 

decisão, sem prejuízo do disposto em legislação especial e publicadas em Diário da República 

quando a lei expressamente o determine. -----------------------------------------------------------------  



-53- 

02-07-2021 

 ----------- 2) Os atos referidos no número anterior são ainda publicados no site do Município, no 

Boletim Municipal e nos jornais regionais editados ou distribuídos na área do Município, nos 

30 (trinta) dias subsequentes à sua prática, que reúnam cumulativamente as seguintes 

condições: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Sejam portugueses, nos termos da lei; ------------------------------------------------------  

 ----------- b) Sejam de informação geral; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Tenham uma periodicidade não superior à quinzenal; ------------------------------------  

 ----------- d) Contem com uma tiragem média mínima por edição de 1500 exemplares nos 

últimos seis meses; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- e) Não sejam distribuídas a título gratuito. ----------------------------------------------------  

 ----------- 3) São considerados “lugares de estilo” para afixação do edital referido no n.º 1 do 

presente artigo, o edifício dos Paços do Concelho e as sedes das Juntas de Freguesia do 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4) As gravações das sessões da Assembleia Municipal, sempre que tecnicamente 

possível, devem ser disponibilizadas no sítio da Autarquia e/ou noutras plataformas digitais 

desta como forma de divulgação ao público. -------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- CAPÍTULO III ----------------------------------------------  

 --------------------------------------------- Disposições Finais ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------------- Art.º 36.º -----------------------------------------------------  

 --------------------------------------------(Entrada em vigor) -----------------------------------------------  

 ----------- 1) O Regimento da Assembleia Municipal de Odemira entra em vigor imediatamente 

após a sua aprovação e dele é fornecido, através de e-mail, um exemplar a cada membro da 

Assembleia Municipal, podendo ser fornecido um exemplar em papel aos membros que 

expressamente e por escrito o solicitem. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) O Regimento é publicado no site do Município. ------------------------------------------  
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 ---------- 3) Quando da instalação de uma nova Assembleia Municipal, enquanto não for 

aprovado o Regimento, continuará em vigor o anteriormente aprovado. -----------------------------  

 ------------------------------------------------ Art.º 37.º ------------------------------------------------------  

 -------------------------------------- (Interpretação e integração de lacunas) -----------------------------  

 ---------- Compete à mesa da Assembleia Municipal, nos termos da b) do nº 1 do artigo 29.º da 

Lei nº75/2013, de 12 de setembro, com recurso para o plenário, deliberar sobre as questões de 

interpretação e integração de lacunas do Regimento.”. -------------------------------------------------  

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

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

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

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

eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam presentes trinta membros da Assembleia 

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

 ---------- Voltou a entrar na sala o Senhor Manuel Cruz. -----------------------------------------------  

 ---------- Ponto doze: CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO 

ARTIGO 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO: Foi presente o Relatório de 

Atividades desenvolvidas pelo Município de Odemira, nas diferentes áreas, no período de um a 

trinta e um de maio do presente ano, que ficará arquivado no maço de documentos da presente 

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

 ---------- Não se registou qualquer intervenção sobre este assunto. A Assembleia Municipal 

tomou o devido conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------------------------------- 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 
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favor dos membros eleitos pelo Partido Socialista, seis votos a favor dos membros eleitos pela 

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

Democrata e um voto a favor do membro eleito pelo Bloco de Esquerda, quando estavam 

presentes vinte e nove membros da Assembleia Municipal. -------------------------------------------  

 ----------------------------------- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO --------------------------------  

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

por encerrada a reunião eram vinte e três horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de julho 

do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------   

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, nos termos da Lei, vai ser assinada 

pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal e pelos Secretários. ------------------------------  

 ------------------------ A PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, -------------------------  

 

 ---------- A PRIMEIRA SECRETÁRIA DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

  

 ---------- O SEGUNDO SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ----------  

 

 


