
 
 
 
 
 
 

 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

EDITAL 

              5ª Sessão Ordinária de 2021 

  

 

------Isabel Andrez Guerreiro, Presidente da Assembleia Municipal, faz saber que nos 

termos do disposto no nº 1 do art.º 27º e da alínea b) do nº 1 do art.º 30º da Lei nº 75/2013 

de 12/09, e alínea b) do nº. 1 do artigo 22º do Regimento da Assembleia Municipal de Portimão, 

convoca a 5ª Sessão Ordinária de 2021, a realizar no dia 22 de dezembro de 2021 

às21:00 horas, no Auditório do Museu Municipal de Portimão, com a seguinte Ordem de 

Trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.PERÍODO DE INTERVENÇÃO DOS CIDADÃOS1 ---------------------------------------------- 

2.PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA --------------------------------------------------------- 

3.APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESCRITA APRESENTADA PELA SRA. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO nos termos do artigo 25º nº.2, alínea c) da Lei 75/13 

de 12/09. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.PERÍODO DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------- 

4-a) Deliberar que os textos das deliberações tomadas pela Assembleia Municipal sejam 

aprovados em minuta e assinados, adquirindo plena eficácia a partir desse momento.---------- 

4-b) Discussão e Votação dos documentos orçamentais e financeiros previsionais que englobam 

o Orçamento da Receita e Despesa Plurianual e as Grandes Opções do Plano da Câmara 

Municipal para 2022-2026, nos termos da Proposta - Deliberação nº 923/21. --------------- 

4-c) Discussão e Votação do Mapa de Pessoal e Plano Anual de Recrutamento da Câmara 

Municipal para o ano de 2022, nos termos da Proposta - Deliberação nº 924/21. -------------- 

4-d) Discussão e Votação das taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a arrecadar no 

ano fiscal de 2022, nos termos do nº1 e nº 2 da Proposta - Deliberação nº 887/21.------------  

4-e) Discussão e Votação da participação variável de IRS dos sujeitos passivos com domicílio 

fiscal no concelho de Portimão, a arrecadar em 2022, referente aos rendimentos relativos ao 

ano de 2021, nos termos do nº3 da Proposta - Deliberação nº 887/21.-------------------------- 

 
1 De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, o acesso fica 

condicionado à lotação do Auditório, e da apresentação, por parte de todos os participantes com mais de 12 anos, 
do certificado digital de vacinação ou recuperação válidos, ou certificado de testagem negativo (teste PCR realizado 
nas 72h antes; teste antigénio realizado nas últimas 48h) admitidos nos termos do Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, de 
25 de junho. 
 

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
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4- f) Discussão e Votação do valor da percentagem da Derrama sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de imposto sobre o rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) para o ano de 2022 

relativo ao ano de 2021, nos termos do nº4 da Proposta - Deliberação nº 887/21.----------- 

4-g) Discussão e votação da Manutenção da suspensão da aplicação do faseamento do valor 

das taxas municipais em vigor, nos termos da primeira parte da Proposta - Deliberação nº 

915/21.----------------------------------------------------------------------------------------------   

4-h) Discussão e votação da fixação do percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

para vigorar para o ano de 2022, nos termos da segunda parte da Proposta – Deliberação nº 

915/21. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4-i) Discussão e votação, da autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, 

bem como para a sua reprogramação, que resultem de projetos, ações ou de outra natureza, 

constantes das Grandes Opções do Plano, da competência da Assembleia Municipal, prevista 

da al. c) do nº1, do art. 6º da Lei nº 8/2012, de 21/02 (Compromissos Plurianuais), nos termos 

e para os efeitos do disposto no art. 12º doa Dec. Lei nº127/2012, de 21/06, nos termos da 

Proposta – Deliberação nº 926/21.--------------------------------------------------------------- 

4-j) Discussão e votação da autorização do Compromisso Plurianual relativo ao Contrato do 

para a “Execução Museográfica do Centro Interpretativo do Salva-Vidas de Alvor”, nos termos 

da Proposta - Deliberação nº 889/21.---------------------------------------------- 

4-l) Discussão e votação da Adenda ao Contrato de Gestão Delegada para prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos a celebrar entre o Município de Portimão e 

a EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão EM., SA., nos termos da 

Proposta - Deliberação nº 761/21. ----------------------------------------- 

4-m) Discussão e votação do Contrato Programa Isenção das Taxas de Ocupação de Via Pública 

e Publicidade a celebrar entre o Município de Portimão e a EMARP – Empresa Municipal de Águas 

e Resíduos de Portimão, EM, SA, nos termos da Proposta - Deliberação nº 917/21. --------- 

4-n) Discussão e votação do Contrato Programa Instrução e Decisão de Procedimentos 

Contraordenacionais Rodoviários por Infrações Leves Relativas a Estacionamento a celebrar 

entre o Município de Portimão e a EMARP - Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, 

EM, SA, nos termos da Proposta – Deliberação nº 918/21. ------------------------------------

4-o) Discussão e Votação da retificação da Deliberação nº 819/21, relativa à delegação na Sra. 

Presidente da Câmara da competência referida na alínea c) do n°1 do artigo 6° da LCPA, ao 
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abrigo do disposto no n° 3 do artigo 6° da LCPA, por remissão para da al. b) do nº1 do art. 22º 

do Dec. Lei 197/99, de 08/06, nos termos da Proposta – Deliberação nº 925/11. ----------- 

4-p) Eleição de um Representante dos Presidentes das Juntas de Freguesia para integrar o 

Conselho Municipal de Educação de Portimão. ----------------------------------------------------- 

4-q) Eleição de dois Representantes dos Presidentes das Juntas de Freguesias para integrar a 

Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais.---------------------------------------- 

4-r) Designação de um representante da Assembleia Municipal para integrar o ACES Barlavento 

– Agrupamento de Centros de Saúde Barlavento. -------------------------------------------------- 

4-s) Designação de um representante de cada uma das forças políticas para integrar o Conselho 

Municipal de Juventude de Portimão.---------------------------------------------------------------- 

4-p) Votação da Comissão para a revisão do Regimento da Assembleia Municipal.-------------- 

 

Para constar, e devidos efeitos, se lavrou o presente Edital, que vai ser afixado nos locais de 

estilo do Município, colocado on-line, e publicado em três jornais regionais editados na área do 

Município.  

Portimão, 9 de dezembro de 2021.  

 

Atendendo ao Estado de Calamidade e nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

157/2021, de 27/11 os membros da Assembleia Municipal, do Executivo Municipal e público 

participante deverão ser portadores de certificado digital de vacinação ou recuperação válidos 

à COVID-19. 

Os participante não vacinados ou cujo certificado não se encontre válido deverão ser portadores 

de um certificado de testagem negativo (teste PCR realizado nas 72h antes do início da sessão; 

teste antigénio realizado nas últimas 48h) admitidos nos termos do Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, 

de 25/06. 

A participação do público fica condicionado à Lotação de 10 lugares disponíveis. 
       

A Presidente da Assembleia Municipal de Portimão 

 

 

   

https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/54-a-2021-165865578
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