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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 1 

 ----------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA SETE DE 

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

 ----------- Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

Odemira, Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, realizou-se 

a Reunião Ordinária da Câmara Municipal, nos termos do artigo quadragésimo da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo comparecido para o efeito, 

os Senhores Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luis, Ricardo Jorge Ruas Cesário, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel 

Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos e Luís Carlos Lima Cardoso, o primeiro Vice-

Presidente e, os restantes, Vereadores desta Câmara Municipal, tendo secretariado a reunião 

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

 ----------- Faltou à reunião o Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Candeias Guerreiro, 

eleito pelo Partido Socialista, por se encontrar de férias. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, relevar a referida falta. --------------------------------------------------------------------------   

  ---------- Pelas catorze horas e trinta minutos e depois de verificada a presença da maioria dos 

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 25, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL EM 28-12-2020: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de 

exemplares da ata em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para 

esta reunião, foi assim dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação 

e aprovação. Não se registando qualquer intervenção, procedeu-se à votação da ata em 

causa, a qual foi aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. Não 

participou na votação o Senhor Pedro Ramos, Vereador eleito pelo Partido Socialista, por não 

ter estado presente na reunião a que se reporta aquela ata. ---------------------------------------------  
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 ---------- 1. - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------  

 ---------- Não se registou qualquer intervenção por parte do público. ----------------------------------  

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

 ---------- 2.1. - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO ------------------------------  

 ---------- 1 - Intervenção do Senhor Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia dezoito de dezembro – Participou com o restante Executivo Municipal na 

Cerimónia de entrega de placas comemorativas aos colaboradores que completaram vinte e 

cinco anos ao serviço do Município de Odemira, que decorreu no Mercado Municipal de 

Odemira. Nesta cerimónia foram igualmente entregues a todos os colaboradores do 

Município um Cabaz de Natal, uma vez que não foi possível realizar o tradicional Almoço de 

Natal do Município de Odemira, devido ao estado de pandemia Covid-19. ---------------------------  

 ---------- - Dia dezanove de dezembro – Assistiu ao habitual Concerto de Natal da Banda 

Filarmónica de Odemira que decorreu, por questões de segurança, no Pavilhão dos Bombeiros 

Voluntários de Odemira. O referido concerto pretendeu ainda assinalar o trigésimo primeiro 

Aniversário da Banda Filarmónica de Odemira. --------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia vinte e um de dezembro – Visitou a Junta de Freguesia de Colos, com vista a 

analisar algumas problemáticas existentes na Freguesia. --------------------------------------------------  

 ---------- - Dia vinte e dois de dezembro – Reuniu com os Presidentes das Juntas de Freguesia 

do concelho que aceitaram integrar a candidatura do Município de Odemira para 

Modernização Administrativa, que promoverá a elaboração, por uma empresa especializada, 

de um site institucional para cada autarquia. O layout do referido site já foi apresentado às 

respetivas Juntas de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia trinta de dezembro – Foi formalizada a candidatura à Certificação da Estação 

Náutica de Odemira, que envolve um conjunto de parcerias com várias entidades, e visa 

abranger três polos no concelho de Odemira, designadamente em Odemira, em Vila Nova de 
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Milfontes e em Santa Clara-a-Velha. ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia seis de janeiro - Participou na reunião da Subcomissão de Acompanhamento 

Permanente da Covid-19 da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), onde foram 

debatidos vários assuntos, designadamente foi efetuado o ponto de situação da pandemia na 

região, foi abordada a questão da responsabilidade no apoio à população migrante no que se 

refere à alimentação durante o confinamento obrigatório e a necessidade de partilha de 

dados entre as entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Intervenção da Senhora Vereadora Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís -----  

 -----------  - Dia dezoito de dezembro – Participou na reunião da Assembleia Intermunicipal 

Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, na qual foi aprovado o plano de atividades para o 

próximo ano, bem como a proposta de orçamento. No mesmo dia, assistiu a uma 

apresentação pela Secretária de Estado para a Integração e as Migrações do relatório anual 

estatístico da Migração em Portugal 2019, que continha os indicadores sobre a população 

migrante a nível nacional, constatando-se que o concelho de Odemira era o que apresentava 

uma maior taxa de incidência da referida população. ------------------------------------------------------  

 ----------- Neste dia, compareceu ainda na Cerimónia de entrega de placas comemorativas aos 

colaboradores que completaram vinte e cinco anos ao serviço do Município de Odemira, que 

decorreu no Mercado Municipal de Odemira. ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dezanove de dezembro – Assistiu ao habitual Concerto de Natal da Banda 

Filarmónica de Odemira que decorreu no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Odemira, e 

que pretendeu ainda assinalar o trigésimo primeiro Aniversário da referida Banda Filarmónica.  

 -----------  - Dia seis de janeiro – A convite do Presidente da Comissão Municipal de Proteção 

Civil, participou na primeira reunião da Subcomissão de Acompanhamento Permanente da 

Covid-19, com vista à avaliação dos procedimentos no concelho. ---------------------------------------  

 ----------- Neste dia, visitou ainda, a convite do Clube de Ciência Viva do Colégio Nossa Senhora 
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da Graça de Vila Nova de Milfontes, as instalações do referido Clube e tomou conhecimento 

das atividades que desenvolvem. Efetuou ainda uma reunião com a Direção do referido 

Colégio, enquanto entidade fornecedora das refeições escolares, para debaterem a questão, 

tendo igualmente participado representantes das Associações de Pais de Vila Nova de 

Milfontes e do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes. ------------------------------------  

 ---------- Por último, a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís entregou ao Senhor Vereador 

Luís Cardoso, para consulta, a pasta contendo os processos de candidaturas ao Fundo 

Municipal de Emergência Odemira Apoia +, conforme havia sido solicitado pelo Vereador na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia dezassete de dezembro do ano 

transato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Intervenção do Senhor Vereador Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos --------------------  

 ---------- O Senhor Vereador Pedro Ramos informou, relativamente ao Pelouro da Juventude, 

que foi aprovada uma candidatura ao Programa Erasmus+, intitulada “Regenerar Odemira”, 

no valor de noventa e um mil euros, que visa a colaboração com diversos parceiros locais, tais 

como a Rota Vicentina, ClaraLab e o Grupo de Ação e Intervenção Ambiental (GAIA), cuja 

premissa destina-se designadamente à sustentabilidade ambiental e permite o acolhimento 

de seis jovens vindos da Comunidade Europeia e a ida de seis jovens do concelho de Odemira 

para outros países. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda sobre a Juventude, o Senhor Vereador Pedro Ramos informou que estava em 

elaboração uma newsletter do Município de Odemira destinada aos jovens, com uma 

periodicidade mensal, para divulgação mais direta das políticas municipais de juventude 

praticadas pelo Município, bem como de outras informações relevantes para os jovens. ---------  

 ---------- Informou ainda que já tinha sido contratado o serviço para reparação do atual skate 

parque de Odemira e estavam a avaliar uma nova localização para aquele equipamento.--------  

 ---------- Por último, informou que desde o passado dia cinco de janeiro, as escolas, os clubes 
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e o público em geral, podiam utilizar o Estádio Municipal, mediante os condicionalismos 

impostos pelo Plano de Contingência aprovado pela Direção Geral de Saúde. Nesta data, sete 

de janeiro, realizou-se ao local uma visita com a Delegação de Saúde para avaliação do 

espaço. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - Intervenção da Senhora Vereadora Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva 

Domingos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dezanove de dezembro – Assistiu ao habitual Concerto de Natal da Banda 

Filarmónica de Odemira que decorreu no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Odemira, e 

que pretendeu ainda assinalar o trigésimo primeiro Aniversário da referida Banda Filarmónica.  

 -----------  - Dia vinte e um de dezembro – Participou na reunião da Assembleia-Geral da 

AMAGRA - Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, onde 

foi aprovada as grandes opções do plano de atividades para o ano de dois mil e vinte e um e, 

bem assim, foi debatida a situação da participação do parceiro privado (SUMA - Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, S.A.), na gestão da AMBILITAL, Investimentos Ambientais no 

Alentejo, E.I.M. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - Intervenção do Senhor Vereador Ricardo Jorge Ruas Cesário -----------------------------  

 ----------- O Senhor Vereador Ricardo Cesário alertou para o mau estado em que se encontra a 

zona ribeirinha de Odemira, com depressões na calçada, madeiras partidas e degradadas, 

lamentando a falta de manutenção de uma zona que é bastante visitada, quer por residentes, 

quer por turistas. Alertou ainda para o mau estado das estruturas de madeiras em geral 

existentes no concelho, que denotam falta de conservação e de manutenção. ---------------------  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal referiu que tinha conhecimento do 

estado da zona ribeirinha, no entanto tinha sido opção, numa primeira fase, melhorar a 

margem esquerda do rio. Informou ainda que havia deficit de mão-de-obra para efetuar 

aquele tipo de serviço e as empresas que existiam em Odemira já tinham atingido o limite 
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permitido por lei para efetuar adjudicações, no entanto, afirmou que era pretensão do 

Município de Odemira efetuar a manutenção dos referidos espaços, bem como a 

requalificação da zona ribeirinha de Odemira. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- 6 - Intervenção do Senhor Vereador Luís Carlos Lima Cardoso --------------------------------  

 ---------- O Senhor Vereador Luís Cardoso referindo-se ao Assunto número “0698-2020”, 

aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia dezassete de dezembro 

do ano transato, relembrou que aquando da sua apreciação alertou para o facto de os 

veículos pesados estarem a utilizar outra estrada como alternativa de acesso à empresa Bfruit, 

uma vez que a circulação pela estrada proposta era dificultada pela existência de uma manilha 

de água junto a uma curva. Referiu ainda naquela reunião que a constante utilização da 

estrada alternativa pelos veículos pesados iria degradar a mesma, causando grande 

constrangimento aos moradores no local. Por esse facto, o Senhor Vereador Luís Cardoso 

reforçar na presente reunião o alerta efetuado anteriormente, referindo que a estrada 

alternativa que estava a ser utilizada pelos veículos pesados estava a ficar “toda partida” e já 

existiam queixas dos moradores da zona, relativas a danos causados em habitações e à 

segurança dos próprios habitantes.  ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou à Vereadora Raquel Domingos que 

acompanhasse junto da Divisão de Infraestruturas e Logística a situação, com vista à resolução 

urgente do problema.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vereador Luís Cardoso referiu-se também à queixa apresentada na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada no dia sete de novembro do ano de dois mil e 

dezanove, pela munícipe Rita Pimenta, sobre problemas de infiltrações de água na sua 

habitação, relembrando que na altura foi referido que a situação decorria de problemas  com 

a rede de abastecimento público de água e que implicaria a alteração do trajeto da referida 

rede.  --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- O Senhor Vereador Luís Cardoso alertou para o facto de o problema ainda persistir, 

com graves prejuízos para a munícipe, e que a resolução do mesmo pode vir a ser morosa, 

pelo que sugeriu que fosse construído naquela zona um “bypass” substituindo a conduta. ------  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara solicitou à Vereadora Raquel Domingos que 

verificasse junto da Divisão Ambiente aquela situação. ----------------------------------------------------  

 ----------- Por último o Senhor Vereador Luís Cardoso alertou para a existência de problemas 

com as licenças para a realização de atividades nas águas balneares do concelho de Odemira, 

referindo que à data algumas estariam caducadas, pese embora estejam a trabalhar. Em face 

do exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prorrogar o prazo das mesmas 

até à emissão de novas licenças. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Ainda neste Período da Ordem de Trabalhos foi apresentada pelos Eleitos pelo 

Partido Socialista a Moção que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------  

 ----------------------------------------------- “MOÇÃO ---------------------------------------------------------------  

 ----------- DECRETO-LEI N.º 102-B/2020 DE 9 DE DEZEMBRO - PROIBIÇÃO DE PERNOITA E 

APARCAMENTO DE AUTOCARAVANAS -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nos últimos anos temos assistido a um aumento considerável da atividade de 

autocaravanismo. Esse aumento do fluxo de veículos, tem como consequência direta o 

aumento dos problemas relacionados com esta atividade, designadamente o parqueamento e 

acampamento em locais inadequados, como as falésias, dunas ou zonas ribeirinhas, onde há 

ausência de estruturas de apoio essenciais, quer para despejo de resíduos sólidos ou de águas 

residuais, quer para abastecimento de água potável ou de energia.------------------------------------  

 ----------- Nos últimos anos temos reivindicado a necessidade urgente de aperfeiçoar a 

estrutura legislativa para esta crescente realidade do autocaravanismo, através da melhoria 

da sinalização, da forma e meios de fiscalização e estabelecendo a obrigação de pernoita em 
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locais legalmente definidos como instalações para autocaravanas, ou seja os parques de 

campismo e as áreas de serviço de autocaravanas, potenciando a atividade turística ao 

mesmo tempo que se protege e salvaguarda o ambiente. ------------------------------------------------  

 ---------- Com a publicação do Decreto-Lei n.º 102-B/2020 de 9 de dezembro, designadamente 

do seu artigo 50-A, Proibição de Pernoita e Aparcamento de Autocaravanas, deu-se um passo 

decisivo na melhoria da oferta turística e na salvaguarda dos valores ambientais, muito em 

particular, no nosso Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, o que há muito 

reivindicávamos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queremos por isso congratular o governo por esta decisão, bem como incentivar a 

que este propósito prossiga levando à tomada de medidas adicionais, designadamente com a 

simplificação dos processos de licenciamento das Áreas de Serviço de Autocaravanas e o 

reforço dos meios de fiscalização. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente moção deve ser enviada para: ---------------------------------------------------------  

 ---------- - Presidente da República; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Assembleia da República; ---------------------------------------------------------  

 ---------- - Primeiro-Ministro; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital; ------------------------------------  

 ----------  - Ministro do Ambiente e da Ação Climática; -----------------------------------------------------  

 ----------  - Ministro da Administração Interna; ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Secretária de Estado do Turismo; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF); ----------------  

 ----------  - Presidente do Turismo de Portugal; ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - Entidade Regional de Turismo do Alentejo; -----------------------------------------------------  

 ----------  - Entidade Regional de Turismo do Algarve; ------------------------------------------------------  

 ----------  - Presidente da Câmara Municipal de Aljezur; ----------------------------------------------------  
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 -----------  - Presidente da Câmara Municipal de Sines; ------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo; --------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Assembleia Municipal de Aljezur; -----------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Assembleia Municipal de Odemira;---------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Assembleia Municipal de Sines; -------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Assembleia Municipal de Vila do Bispo; ---------------------------------------  

 -----------  - Associação de Freguesias da Área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses - ANMP; ---------------  

 -----------  - Presidente da Associação Nacional de Freguesias - ANAFRE; -------------------------------  

 -----------  - Capitão do Porto de Sines; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Capitão do Porto de Lagos; --------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - GNR - Posto Territorial de Aljezur; -----------------------------------------------------------------  

 -----------  - GNR - Destacamento Territorial de Odemira; ---------------------------------------------------  

 -----------  - GNR - Posto Territorial de Sines; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - GNR - Posto Territorial de Vila do Bispo; ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Associação Casas Brancas; --------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Associação Rota Vicentina; -------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN); --------------------------------------  

  ---------- - Presidente da QUERCUS; -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da Associação Zero; --------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Associação Autocaravanista de Portugal - CPA; ------------------------------------------------  

 -----------  - Federação Portuguesa de Autocaravanismo; ---------------------------------------------------  

 -----------  - Associação de Empresas de Aluguer de Autocaravanas; -------------------------------------  

 -----------  - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal – AHRESP; ---------------  
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 ----------  - Divulgar junto da Comunicação Social; -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Divulgar pelos meios municipais.” -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a presente Moção. -------------------------  

 ---------- 3. - PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----------------------------------------------------  

 ---------- 3.1. - CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO MUNICIPAL  

 ---------- 3.1.1. - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE ----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0002-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

 ---------- Foram presentes os seguintes documentos: -------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - Ofício nº 182, datado de 09/12/2020, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter a Minuta da Ata da Sessão Ordinária, do referido Órgão, realizada em 

07/12/2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Ofício nº 186, datado de 09/12/2020, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter o Edital nº 11/2020, relativamente às deliberações tomadas na Sessão 

Ordinária de dezembro, do referido Órgão, realizada em 07/12/2020. --------------------------------  

 ---------- 3 - Ofício nº 184, datado de 09/12/2020, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter fotocópia das atas da Sessão Ordinária de setembro, realizada em 

25/09/2020 e da Sessão Extraordinária, realizada em 13/10/2020. -------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0007-2021 - COMPARTICIPAÇÕES PARA O ANO DE 2021 ----------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 28/2021, datada de 04 de janeiro de 2021, proveniente 

do Gabinete de Apoio ao Senhor Presidente, onde constam as comparticipações para o ano 

2021, habitualmente concedidas pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------  

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

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

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0008-2021 - QUOTIZAÇÕES REFERENTES AO ANO DE 2021 -------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 27/2020, datada de 04 de janeiro de 2021, proveniente 

do Gabinete de Apoio ao Presidente, na qual consta que o Município é associado em diversas 

instituições com interesse para o concelho e, bem assim, propõe o pagamento das respetivas 

quotizações para o ano de 2021. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 3.1.2. - GABINETE DE APOIO AO ELEITO LOCAL --------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0012-2021 - PROPOSTA N.º 1/2021 V-DSL - PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO PRÓ-ARTES DE SINES PARA 

A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO DA MÚSICA NO CONCELHO DE 

ODEMIRA – 2.º PROTOCOLO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 1/2021 V-DSL, datada de 05 de janeiro de 2021, 

proveniente do Gabinete da Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- "Proposta nº 1/2021 V-DSL - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE 

ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO PRÓ-ARTES DE SINES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO 

ARTÍSTICO ESPECIALIZADO DA MÚSICA NO CONCELHO DE ODEMIRA – 2ºProtocolo ---------------  

 ----------- A aprendizagem musical é um direito essencial e que deve ser acessível a todos. -------  

 ----------- É sabido que a aprendizagem musical desde a infância traz enormes benefícios para o 

desenvolvimento cognitivo e emocional. Também na relação com os outros a aprendizagem 

musical traz benefícios. A integração das crianças e jovens em coros e orquestras ensina-os a 

trabalhar em equipa, incutindo-lhes valores de respeito pelo outro, de reconhecimento 

integrante do grupo, e a aceitação do seu papel e do outro no conjunto, consciencializando-os 
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da contribuição individual para o resultado global. Pode também facilitar a integração social 

de crianças com dificuldades de relação ao fornecer uma ferramenta através da qual se 

podem exprimir e sentirem-se assim parte. Por último, inúmeros estudos demonstram que 

estudar música melhora significativamente os resultados académicos dos alunos. -----------------  

 ---------- Dada a relevância da componente musical na formação integral do aluno, a Câmara 

Municipal de Odemira, no âmbito da sua estratégia Municipal ODETE-Odemira Território 

Educativo, celebrou em 2009 um protocolo com a Associação Pró-Artes de Sines que tem 

vindo a reger até à data a implementação do Curso Básico de Música, em Regime Articulado, 

doravante designado por Ensino Articulado da Música. Este protocolo previa a duração de 

cinco anos letivos, com início no ano letivo de 2009/2010, sendo prorrogável por idêntico 

período de tempo, até ao limite de dez anos. ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- • a Educação é um direito de todos, previsto na Constituição da Republica 

Portuguesa; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • um dos principais objetivos  estratégicos que a Câmara Municipal de Odemira 

prossegue é o  desenvolvimento económico e social no concelho, no sentido de fixar no 

território e valorizar as pessoas, construindo uma comunidade mais justa, inclusiva e solidária;  

 ---------- • a dimensão musical é fundamental para a formação integral das crianças e jovens, 

favorecendo o desemprenho académico,  mas também o desenvolvimento de competências 

sociais e humanistas; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • a promoção da Educação Artística é um dos pilares da estratégia municipal ODETE-

Odemira Território Educativo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • a implementação do Ensino Articulado da Música nos últimos dez anos no concelho 

de Odemira, tem cumprido os objetivos que as entidades outorgantes preconizavam, com 

avaliação muito positiva da parte de Escolas, Alunos e Famílias; ----------------------------------------  
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 ----------- • a existência de uma Escola regional de cariz artístico especializado, vocacionada 

para a formação musical, que importa apoiar,  --------------------------------------------------------------  

 ----------- tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal de Odemira, nos termos da 

alínea u) do nº1 do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a celebração de um 

Protocolo entre o Município de Odemira e a Associação Pró-Artes de Sines para a 

implementação do Ensino Artístico Especializado da Música, segunda geração, tendo em vista 

a continuidade da implementação do Curso Básico de Música em Regime Articulado nas 

escolas do concelho de Odemira. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais proponho que sejam concedidos ao Sr. Presidente da Câmara de Odemira, 

plenos poderes para outorgar a presente proposta de protocolo, em representação do 

Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, em 05.01.2021 -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por Delegação de Competências ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Despacho n.º 2096/2019 P de 12-11  ---------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vereadora do Pelouro da Educação ---------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 3.2. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0010-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 11/12/2020 A 31/12/2020 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 32-2021, datada de 2021/01/05, elaborada pela 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Contabilidade e Tesouraria, bem como a relação de 

Ordens de Pagamento autorizadas por despacho do Senhor Presidente da Câmara e/ou dos 

Senhores Vereadores com competência delegada, no valor de 5.161.940,17€ (cinco milhões, 
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cento e sessenta e um mil, novecentos e quarenta euros e dezassete cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 11/12/2020 a 31/12/2020. -----------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0011-2021 - DOAÇÃO DE VIATURA À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA 

DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VILA NOVA DE MILFONTES -------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 5039-2020, datada de 30 de dezembro de 2020, 

proveniente do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, 

dando conhecimento da solicitação enviada pela Comandante da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes, sobre a possibilidade de o Município doar 

ou ceder àquela Corporação de Bombeiros Voluntários do jipe que pertencia ao Serviço 

Municipal de Proteção Civil de Odemira. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que se trata da Viatura n.º 96, de Marca 

Land Rover Freelancer, Matrícula 79-43-NP, datada de 24/06/1999, que se encontra no 

estaleiro Municipal, cuja propriedade foi registada em 02/09/1999, sob n.º 718, a favor do 

Município de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, propõe-se que a Viatura 79-43-NP seja doada à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0013-2021 - APROVAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO 

ORÇAMENTAL E UTILIZAÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR. --------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1/2021/SGOP, datada de 02 de janeiro de 2021, do 

Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, a propor a 

aprovação da Demonstração do Desempenho Orçamental de 2020 e, consequentemente, a 

utilização do saldo da gerência daquele ano, no montante de 6.448.988,94€, de forma a 
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permitir assumir os compromissos transitados de 2020, bem como, novos compromissos no 

decurso do mês de janeiro de 2021. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à urgência do assunto foi o mesmo aprovado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal através de Despacho datado de 05/01/2020. ---------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a 

favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, ratificar o ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. -------------------  

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

respeitante ao sexto dia do mês de janeiro do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 7.351.283,45€ (sete milhões, trezentos e cinquenta e um 

mil, duzentos e oitenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), dos quais 6.450.492,23€ 

(seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e noventa e dois euros e vinte e 

três cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 900.791,22€ (novecentos mil, setecentos e 

noventa e um euros e vinte e dois cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a 

Câmara Municipal tomado o devido conhecimento. --------------------------------------------------------  

 ----------- 3.3. - DIVISÃO DE LICENCIAMENTO E GESTÃO TERRITORIAL --------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0004-2021 - ELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/12/2020 E 31/12/2020, NOS TERMOS DA 

PROPOSTA Nº 5-A/2017P, REFERENTE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADA EM 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 18/10/2017 E DO 

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 
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DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  

 ---------- Proc. Nº 660 - ano - 2020 - Req. Maria Victoria Guerreiro Cândido - Local da Obra - 

Loteamento da Zambujeira do Mar, Lote 18 - Freguesia - São Teotónio - Assunto -

Comunicação Prévia; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 619 - ano - 2020 - Req. Sandra Isabel Custódia Lourenço - Local da Obra - 

Zambujeira Nova - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Destaque; -------------------------  

 ---------- Proc. Nº 667 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

Obra - Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Licença Administrativa; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 664 - ano - 2020 - Req. Luis Manuel Matos Costa Lourenço - Local da Obra - 

Foros do Chaparral - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Licença Administrativa; -------------  

 ---------- Proc. Nº 663 - ano - 2020 - Req. Patrícia Alexandra Lago Cerqueira Guerreiro 

Gonçalves - Local da Obra - Rua do Pinhal, n.º 11 A - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto 

- Licença Administrativa; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 531 - ano - 2020 - Req. João Gabriel Carvalho Rodrigues - Local da Obra - 

Loteamento Cabecinho, Lote 21 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 531/2020-CP; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 530 - ano - 2020 - Req. João Miguel Cavaca Ferraz - Local da Obra - Monte 

Novo da Cruz, Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Reposta ao ofício Gd-7877, 

datado de 10-11-2020, referente à CP 530 / 2020; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 550 - ano - 2020 - Req. Isaura Ferreira Coelho - Local da Obra - Rua Francisca 

Pacheco, n.º 1 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Exposição; -----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 683 - ano - 2020 - Req. Ana Paula António Ribeiro Magalhães Parente - Local 

da Obra - Courela do Peladiço, Lote 2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação 

Prévia; -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 282 - ano - 2020 - Req. Paula Susana Venâncio Carvalho - Local da Obra – Av. 

do Comércio, n.º 100 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de fotocópia de 

Licença de Autorização n.º 90/2006, Processo n.º 412/2000-LAO e Ficha Técnica da Habitação;  

 ----------- Proc. Nº 306 - ano - 2020 - Req. Islam Bodrul - Local da Obra - Rua Custódio Brás 

Pacheco, n.º 10 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Abertura de Estabelecimento; --  

 ----------- Proc. Nº 159 - ano - 2020 - Req. Manuel Maria José, Lda. - Local da Obra - Rua de 

Santa Isabel, Porta 4, Lado 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido para instalação de 

estabelecimento industrial, submetido com o n.º 114/2020-1; ------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 375 - ano - 2019 - Req. António Rafael Alexandre - Local da Obra – Seisseiras, 

São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º375/2019-CP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 428 - ano - 2020 - Req. Fernando Duarte Viana - Local da Obra - Vardascal - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alteração e ampliação de um edifício de habitação; --------  

 ----------- Proc. Nº 275 - ano - 2016 - Req. Maria Teresa Conceição - Local da Obra - Sobralinho 

de Baixo, Cerro Atravessado, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

prorrogação de prazo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 359 - ano - 2020 - Req. Micelio – Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Monte do 

Pendão, Ferraria - Freguesia - São Luís - Assunto - Alojamento Local - Registo Bde: 994001; 

68407/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 13 - ano - 2002 - Req. Fidsal - Inv. Imobiliários Sudoeste Alentejano, Lda. - 

Local da Obra - Bemparece - Freguesia - São Salvador (Extinta) - Assunto - Pedido de Certidão 

de Infraestruturas sobre o Processo n.º 13/2002-LAL; -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 593 - ano - 2020 - Req. Robin Manfred Roger Marty - Local da Obra - 

Urbanização Duna Parque, Lote 12, Vila Nova Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 593/2020-CP;-------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 273 - ano - 2020 - Req. Amaro, Antunes, Cabecinha & Associados Sociedade 

de Advogados, RL - Local da Obra - Gama/ Esteiro do Bate o Pé - Freguesia - Vila Nova 

Milfontes - Assunto - - Pedido de reembolso do valor liquidado em excesso referente ao 

Processo n.º 273/2020-PSP; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 313 - ano - 2020 - Req. Valerie Marie Pierrette Brochier - Local da Obra - 

Lameiros-, Pego Longo, Caixa Postal 2602 - Freguesia - São Luis - Assunto - Registo de 

Alojamento Local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 174 - ano - 2019 - Req. Acúrcio Seixas Leal - Local da Obra - Lote 2, 

Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Previa; --------------------  

 ---------- Proc. Nº 161 - ano - 2020 - Req. Carlos Manuel Cabete Carvalheira - Local da Obra - 

Brunheiras - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição sobre venda ambulante no 

próprio terreno; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 301 - ano - 2019 - Req. Peter Hosl - Local da Obra - Cernada de Cima, Sabóia 

- Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo; -------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 117 - ano - 2017 - Req. Maria Teresa Bernardo Correia de Matos - Local da 

Obra - Rua Nova do Ferrenho, São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos 

ao Processo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 420 - ano - 2020 - Req. Georgina Joana Maria Pereira - Local da Obra - Vale 

Fojo, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; ------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 232 - ano - 2020 - Req. Teresa Pereira Marcelino - Local da Obra - Portas de 

Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Requerimento; -----------------------  

 ---------- Proc. Nº 1 - ano - 2017 - Req. Esteiros & Roteiros, Unipessoal - Local da Obra - 

Carvalhosinho - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º1/2017-LAO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 186 - ano - 2020 - Req. Micelio Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Herdade do 
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Carvalhal, Ameixiais - Freguesia - São Luís - Assunto - Envio de documentos referentes ao 

Processo n.º 109740/AL; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 176 - ano - 2020 - Req. Carmen Sofia Jacinto da Luz - Local da Obra - Rua 

Comenda, n.º 44, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Envio de 

documento em falta no Processo n.º 898303 de AL; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 419 - ano - 2020 - Req. Maria Luísa Guerreiro dos Santos Rosa - Local da 

Obra – Fataca, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 67 - ano - 2016 - Req. Maria de Fátima Pacheco de Campos Oliveira - Local 

da Obra - Monte da Mal Julgada - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Envio de 

resposta no âmbito da audiência prévia; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 557 - ano - 2019 - Req. João Gabriel Carvalho Rodrigues - Local da Obra - 

Loteamento do Cabecinho, Lote 121 - Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto 

- Pedido de suspensão de procedimento; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 496 - ano - 2019 - Req. António Simões Soares - Local da Obra - Rua do 

Mercado, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de 

Certidões Diversas (Req: 1422/19); -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 412 - ano - 2020 - Req. António Manuel V. Encarnação - Local da Obra - Vale 

Pereiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 412/2020-

CERT; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 1 - ano - 2015 - Req. Real Formosa, S.A. - Local da Obra - Vila Formosa e 

Montalvo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Projeto; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 386 - ano - 2020 - Req. Duna Parque, S.A. - Local da Obra - Praia da Franquia 

– Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de Licença de Ocupação de Domínio 

Público Marítimo; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 453 - ano - 2019 - Req. Maria Manuela Campos Castanheira - Local da Obra - 

Comenda ou Cerca da Comenda, Lote 16 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Processo 

n.º 22.0601-453/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 162 - ano - 2019 - Req. José Pacheco Guerreiro - Local da Obra – Sardanito, 

Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º162/2019-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 316 - ano - 2018 - Req. Christopher Carr - Local da Obra - Av. Rosendo 

Salvador, Lote 23, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 316/2018-LAO;--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 256 - ano - 2020 - Req. Atticus-Stc, S.A. - Local da Obra - Loteamento 

Municipal de S. Luís, Lote 76 - Freguesia - São Luis - Assunto - Nipg: 26281/20; ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 268 - ano - 2020 - Req. Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo 

Nacional - Local da Obra - Concelho de Odemira - Assunto - Reserva Agrícola Nacional; ----------  

 ---------- Proc. Nº 104 - ano - 2018 - Req. Ricardo Alcântara Rodrigues - Local da Obra - Monte 

da Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 104-

2018; ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 293 - ano - 2020 - Req. Leonel Santos Gomes - Local da Obra - Rua da 

Bemposta, n.º 17 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta de Processo; --------  

 ---------- Proc. Nº 653 - ano - 2019 - Req. Filipe Miguel Gonçalinho Romão - Local da Obra – 

Algoceira, Lote 106 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de isenção ou 

redução de taxas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 292 - ano - 2020 - Req. Gonçalo Nuno Silva Ferreira Alves Araújo - Local da 

Obra - Herdade do Brejo Redondo, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

cópias de Processo; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 40 - ano - 2018 - Req. Maravilha Farms - Produção e Comerc. de Frutos 
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Unip., Lda. - Local da Obra - Alcaria Nova, Monte Santa Teresinha - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Prorrogação de prazo; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 648 - ano - 2020 - Req. Inês Olaio Martins Pereira Marques - Local da Obra - 

Rua António Marques, n.º 12 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Segunda Vistoria 

para determinação do estado de conservação; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 185 - ano - 2016 - Req. Tiago Matos Cruz Campos Carvalho - Local da Obra - 

Herdade do Zambujeiro, Longueira/Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Pedido de averbamento do uso na Certidão n.º 17/17; ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 213 - ano - 2020 - Req. Ana Paula Canelas - Local da Obra - Vale Juncal - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de fotocópias/ consulta de Processo; -----------------  

 ----------- Proc. Nº 278 - ano - 2020 - Req. Sofia Paiva - Local da Obra - Herdade A-de-Mateus - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Zmar; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 140 - ano - 2020 - Req. Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo 

Nacional - Local da Obra - Herdade da Zambujeira Velha - Longueira/Almograve - Freguesia - 

Longueira/Almograve - Assunto - Reserva Agrícola Nacional; --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 611 - ano - 2020 - Req. José Ernesto Freitas Lage - Local da Obra - Rua do 

Moinho de Vento, n.º 47 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de Propriedade 

Horizontal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 436 - ano - 2020 - Req. Relíquia Florestal - Plantação e Conservação de 

Florestas Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Castelão, Amoreiras-Gare - Freguesia - São 

Martinho das Amoreiras - Assunto – Entrega de Projeto de Especialidades referentes ao 

Processo n.º 436/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 173 - ano - 2020 - Req. Bee & Me, Lda. - Local da Obra - Barranquinho, São 

Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Exposição sobre o Processo n.º 173/2020-CP; ---------------  

 ----------- Proc. Nº 40 - ano - 2018 - Req. Maravilha Farms - Produção e Comerc. de Frutos 
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Unip., Lda. - Local da Obra - Alcaria Nova, Monte Santa Teresinha - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Prorrogação de prazos para apresentação de elementos referentes ao Processo 

n.º40/2018; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 554 - ano - 2020 - Req. Ausenda Maria Bernardino C. Pais - Local da Obra - 

Rua Honorato Campos Soares, Lote 7 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto -

Comunicação início de trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 462 - ano - 2019 - Req. Ferdinand Thomas Johannes Enthoven - Local da 

Obra - Carvalhal - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 462/2019-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 71 - ano - 2011 - Req. Rosalina Rosado Pelerito - Local da Obra - Malhão de 

Silveira - Freguesia - S. Teotónio - Assunto - Processo n.º 246/03, Ref:P22.0602 -71/2011; -------  

 ---------- Proc. Nº 372 - ano - 2020 - Req. Rafael Umbelino “Cabeça de Casal da Herança de” - 

Local da Obra - Vale Touriz, Sabóia - Freguesia - Sabóia - Assunto – Exposição; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 1 - ano - 2017 - Req. Labirinto Guloso, Lda. - Local da Obra - Monte Vale do 

Bispo Novo, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Mera Comunicação 

Prévia para instalação de Estabelecimento Industrial; ------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 19 - ano - 2002 - Req. Santana e Lindo Constrói, Lda. - Local da Obra - Coito - 

Freguesia - Colos - Assunto - Marcação de vistoria de obras de urbanização/ alteração de 

endereço de correspondência; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 636 - ano - 2020 - Req. Manuel Maria Guerreiro - Local da Obra - Rua da 

Bemposta, n.º 59 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão Destaque Urbano; --------------  

 ---------- Proc. Nº 247 - ano - 2017 - Req. Agro-Pecuária Petiz e Maia, Lda. - Local da Obra - 

Herdade das Quintas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Autorização de Utilização; -------  

 ---------- Proc. Nº 175 - ano - 2020 - Req. Filipe Jorge Melo Simões - Local da Obra - Travessa 

Quinta da Areia, n.º 2, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 
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Apresentação de documento em Processo n.º 897980-AL; Pedido n.º 25532/2020; ---------------  

 ----------- Proc. Nº 111 - ano - 2017 - Req. Adelino Silva Goncalves - Local da Obra - Rua do 

Pinhal, 15 A, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Entrega de 

Exposição referente ao Processo n.º 111/2017-RAL; -------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 94 - ano - 2020 - Req. Pedro Jorge Jesus Costa - Local da Obra - Cerca do 

Caixeiro, Lote 21 - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Entrega de documentos em falta 

relativos ao Req. 3330/20; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 247 - ano - 2017 - Req. Agro-Pecuária Petiz e Maia, Lda. - Local da Obra - 

Herdade das Quintas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 247/2017; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 382 - ano - 2020 - Req. Bruno António de Castro Pedroso - Local da Obra - 

Rua dos Pescadores, n.º 12, 1.º Andar - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Vistoria de 

Registo de Alojamento Local (Req: 19707/20), Bde: Processo 1010104; Pedido 76412/2020 – 

113108/AL; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 15 - ano - 2010 - Req. António Nascimento Gonçalves - Local da Obra - 

Avenida Praia - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Alteração de dados referentes ao 

Processo n.º 1243 de Alojamento Local; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 55 - ano - 2018 - Req. Henrique Eduardo Passalaqua de Gouveia e Melo - 

Local da Obra - Cales Velhas, São Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Pedido de Certidão de 

Dispensa de Autorização de Utilização, Artigo n.º 525; ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 262 - ano - 2020 - Req. Mauro Alexandre Guerreiro Reis - Local da Obra - 

Caminho Municipal, Troviscais - Freguesia - São Luís - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 262/2020 AL; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 651 - ano - 2020 - Req. Cristina Isabel Montes de Mira Santos - Local da Obra 

- Parreiras - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Pedido de Certidão de Dispensa de 
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Autorização de Utilização/ Antiguidade do Edifício; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 453 - ano - 2019 - Req. Maria Manuela Campos Castanheira - Local da Obra - 

Comenda ou Cerca da Comenda, Lote 16 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Processo 

n.º 22.0601-453/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 658 - ano - 2020 - Req. José Manuel Colaço Guerreiro - Local da Obra - Rua 

de Belém - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Certidão de Dispensa de 

Autorização de Utilização/ Antiguidade de Edifício; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 9 - ano - 2009 - Req. Chama do Tempo, Lda. - Local da Obra - Boavista dos 

Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Resposta à intenção de indeferir o 

processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 297 - ano - 2020 - Req. Tânia Isabel Miranda Santos - Local da Obra - Vale 

das Manhas, Monte da Derreada - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

fotocopias de Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 176 - ano - 2004 - Req. José Carlos Gaspar Carreira Marinho Falcão - Local da 

Obra - Corte Nova, Corte Pinheiro - Freguesia - São Luís - Assunto - Registo Nacional de 

Turismo, revisão da Classificação; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 296 - ano - 2020 - Req. António Luís Arede Soveral Rodrigues Varela - Local 

da Obra - Alagoinha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias do 

Processo do Alvará de Loteamento n.º 9/1989; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 256 - ano - 2018 - Req. Maria de Jesus da Cruz Ramos Loução - Local da Obra 

- Montecos, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo para entrega 

de elementos referentes à reposição da Legalidade sobre o Processo n.º 256; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 91 - ano - 2020 - Req. João Miguel Freire Batalha - Local da Obra - Carvalhal, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 91/2020-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 687 - ano - 2020 - Req. Fernando Guerreiro Pais Catarino - Local da Obra – 

Rua Porto do Cercal, n.º 25 - Freguesia - São Luís - Assunto - Certidão de Dispensa de 

Autorização de Utilização/ Antiguidade do Edifício; ---------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 684 - ano - 2020 - Req. Manuel José de Matos Almeida - Local da Obra - Rua 

Gago Coutinho, n.º 35 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização, Artigo 941; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 286 - ano - 2020 - Req. Jason Francis Boose - Local da Obra - Largo Quinta de 

Areia, n.º 5, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Livro de 

Informações referente ao Processo n.º 286/2020; ----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 300 - ano - 2020 - Req. Bubbles - Milfontes- Exploração Hoteleira, Lda. - 

Local da Obra - Rua Manuel Gouveia, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto – Processo n.º 111885-AL; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 76 - ano - 2018 - Req. Lusiadagás - Montagem e Abastecimento de Redes de 

Gás, S.A. - Local da Obra - Rua António Mantas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Comunicação de início de trabalhos; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 670 - ano - 2020 - Req. Epo - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra – Estibeira, Artigo 2269 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Licença Administrativa; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 677 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra – Fataca, Artigo 503 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença 

Administrativa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 674 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Vale Tomé, Artigo 950 - Freguesia - Relíquias - Assunto - Licença 

Administrativa; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 675 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 
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Alentejano - Local da Obra - Monte Sobreiro, Artigo 2281 - Freguesia - São Teotónio - Assunto 

- Licença Administrativa; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 6 - ano - 2010 - Req. Georegarde - Investimentos e Serviços Imobiliários, Lda. 

- Local da Obra - Montinho do Regadio. - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Junção de 

elementos ao Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 278 - ano - 2020 - Req. Maria Luísa de Maio Júlio Teixeira Coelho - Local da 

Obra - Cerca da Província, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 278/2020-CERT; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 284 - ano - 2020 - Req. Maria Joaquina R. Casimiro - Local da Obra - Quinta 

do Velho, n.º 9, Fracção A - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e/ 

ou fotocópias de Processo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 55 - ano - 2020 - Req. Elisabeth Olga Adriana Niewenhuis - Local da Obra - 

Monte Novo das Pereiras - Freguesia - Relíquias - Assunto - Entrega das Especialidades 

referentes ao Processo n.º 55/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 270 - ano - 2020 - Req. Ana Karin Manuela Leithead - Local da Obra - Monte 

Novo da Barreira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 270/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 168 - ano - 2018 - Req. Monticerca Negócios Imobiliários, Promoções e 

Serviços Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Casa da Cerca, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - 

Prorrogação de prazos para apresentar elementos solicitados referentes ao Processo 

n.º168/2018-LAO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 680 - ano - 2020 - Req. Sofia Modesto Marreiros de Matos - Local da Obra - 

Odemira - Assunto - Pedido de cópias das Licenças Utilização; -------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 162 - ano - 2020 - Req. Joaquim Miguel Campos Guerreiro - Local da Obra - 

Loteamento Portas de Transval, Bemparece, Lote 6 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 



-27- 
07-01-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

Assunto - Entrega de Projeto de Especialidades referentes ao Processo n.º 162/2020-LOU; -----  

 ----------- Proc. Nº 477 - ano - 2020 - Req. Isabel Maria Guerreiro Custodio - Local da Obra - 

Trovisqueiras - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto – Exposição; --------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 191 - ano - 2020 - Req. Wim de Cramer - Local da Obra - Herdade das 

Arrifóias - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º191/2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 300 - ano - 2020 - Req. Ana Filipa Guerreiro da Silva - Local da Obra - Bicos - 

Freguesia - Vale de Santiago - Assunto – Pedido de cópia da Licença de Utilização referente ao 

Processo n.º 190/93; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 301 - ano - 2020 - Req. Ana Filipa Guerreiro da Silva - Local da Obra - Bicos - 

Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Pedido de cópia da Licença Utilização referente ao 

Processo n.º 163/93; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 299 - ano - 2020 - Req. Joaquim Serrão da Silva Correia - Local da Obra – Av. 

Teófilo Trindade, n.º 1, 2 e 3 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de 

consulta e/ ou fotocópias de Processo n.º 93/1198-AU; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 334 - ano - 2017 - Req. Fontemira - Empreendimentos Turísticos e Urb., S.A. 

- Local da Obra - Brejo das Pousadas e Pinhal do Moinho - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 334/2017-LAO; -----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 54 - ano - 2019 - Req. José Guiomar Inácio - Local da Obra - Monte Novo da 

Soalheirinha - Freguesia - Colos - Assunto - Projetos das Especialidades; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 681 - ano - 2020 - Req. Sofia Modesto Marreiros de Matos - Local da Obra - 

Odemira - Assunto - Pedido de fotocópias de Licenças Utilização; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 333 - ano - 2020 - Req. Maria da Graça Campos Ledesma - Local da Obra - 

Passeio Pedro Álvares Cabral, n.º 1, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto – Exposição; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 453 - ano - 2020 - Req. Micelio Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Rua 28 de 

Maio, n.º 15 e Rua Infante D. Henrique - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos 

Processo n.º 453/2020-PIP; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 190 - ano - 2020 - Req. Gonçalo Simãozinho Tomás - Local da Obra - Praia da 

Franquia - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Resposta à notificação n.º 1749/20 Req: 

11206/20; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 333 - ano - 2020 - Req. Maria da Graça Campos Ledesma - Local da Obra - 

Passeio Pedro Álvares Cabral, n.º 1, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto - Legalização de alterações e constituição em Propriedade Horizontal; ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 24 - ano - 2002 - Req. Jorge Fernando Almeida Gouveia - Local da Obra - 

Corte Pinheiro - Freguesia - São Luís - Assunto - Garantias Bancárias; ----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 297 - ano - 2020 - Req. Tiago Matos Cruz Campos Carvalho - Local da Obra - 

Herdade do Zambujeiro - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 297/2020-CERT; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 311 - ano - 2020 - Req. Maria José Gomes Ferreira - Local da Obra – 

Alagoachos, Lote 297 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de início de 

trabalhos referentes ao Processo n.º 311/2020-CP; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 144 - ano - 2020 - Req. Central Solar Fotovoltaica de São Teotónio, Lda. - 

Local da Obra - Corgo da Zorra e Choça - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 144/2020-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 493 - ano - 2020 - Req. Carla Maria Clara de Andrade Hundt - Local da Obra - 

Hortinha - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Certidão de Dispensa de 

Autorização de Utilização/ Antiguidade do Edifício; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 270 - ano - 2020 - Req. Ana Karin Manuela Leithead - Local da Obra - Monte 

Novo da Barreira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 
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Processo n.º 270/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 218 - ano - 2017 - Req. Georegarde - Investimentos e Serviços Imobiliários, 

Lda. - Local da Obra - Freguesia de S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Informação Prévia; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 385 - ano - 2019 - Req. Genuinandança - Atividades Turísticas e 

Arrendamento, Lda. - Local da Obra - Monte Novo da Barreira - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Registo de Alojamento Local Bde n.º 715549; Pedido 48403/2019;------------------------  

 ----------- Proc. Nº 556 - ano - 2020 - Req. António Jerónimo B. C. Martins - Local da Obra - Eira 

da Pedra, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

Certidão do Processo n.º 19/1990-LAL; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 534 - ano - 2004 - Req. David Vaz Pinto Ingham - Local da Obra - Monte Novo 

de Vale de Gomes - Salvador - Freguesia - São Salvador (Extinta) - Assunto - Registo de 

Empreendimento Turístico classificado pela Câmara Municipal. -----------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0014-2021 - COLOCAÇÃO DE ESTRUTURA NO AREAL DA PRAIA DA 

FRANQUIA EM VILA NOVA DE MILFONTES REQUERIDO POR GONÇALO SIMÃOZINHO TOMÁS ---  

 ----------- Foi presente o processo referente ao pedido de colocação de uma estrutura no areal 

da Praia da Franquia, requerido por Gonçalo Simãozinho Tomás, no âmbito das competências 

de descentralização constantes da Lei n.º 50/2018, de 16/08, e do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 

27/11. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Do referido processo consta uma informação da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, que conclui: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- "1. Deverá ser o requerente, o Sr. Gonçalo Simãozinho Tomás, notificado do 

indeferimento do presente pedido e informado que, caso seja autorizado para o próximo ano 

a desenvolver a sua atividade na Praia da Franquia, deverá apresentar o processo de 
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licenciamento autónomo e com requerimento próprio de acordo com definido no 

Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Odemira, mais concretamente no 

artigo 33.º, fazendo-se as adaptações necessárias ao pedido em causa. ------------------------------  

 ---------- 2. Visto que, pelo que se conseguiu apurar no programa OBP, para o ano de 2020 não 

foram autorizadas instalações de estruturas de apoio às escolas autorizadas a desenvolver a 

sua atividade no areal da Praia da Franquia, propõe-se que as escolas que caso sejam 

autorizados para o próximo ano a desenvolver a sua atividade na Praia da Franquia, deverão 

apresentar o processo de licenciamento autónomo e com requerimento próprio de acordo 

com definido no Regulamento de Urbanização e Edificação do Município de Odemira, mais 

concretamente no artigo 33.º, fazendo-se as adaptações necessárias ao pedido em causa. ------  

 ---------- Mais se propõe a reposição da legalidade, nomeadamente, a retirada das estruturas 

colocadas no areal da Praia da Franquia sem devida licença ou autorização. -------------------------  

 ---------- 3. Face à ausência de delegação e subdelegação de competências neste âmbito, 

propõe-se remeter para deliberação em sede de Reunião de Câmara." -------------------------------  

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

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

termos propostos, devendo a reposição da legalidade ser efetuada apenas e após esgotada a 

possibilidade de legalização conforme exposto no primeiro parágrafo do número dois. ----------  

 ---------- 3.4. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0005-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO NA TRAVESSA DA QUINTA DA ESTRELA, EM ODEMIRA ---------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4880-2020, datada de 15 de dezembro de 2020, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde 

dá conhecimento da solicitação efetuada pela empresa Rodoviária do Alentejo, S.A., para que 

seja aplicado um sinal de proibição tipo C15- Estacionamento proibido na Travessa da Quinta 
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da Estrela, sita na vila de Odemira, alegando que devido ao reforço da frota, o Terminal 

Rodoviário não possui espaço suficiente para todos os autocarros, pelo que necessitam de 

estacionar alguns veículos na zona atrás do citado Terminal Rodoviário de Odemira. Refere 

ainda que o acesso àquela zona é estreito e quando se encontram veículos estacionados no 

local, o trânsito dos referidos autocarros torna-se muito difícil. -----------------------------------------  

 ----------- Mais informa a supra informação, que não se vê qualquer inconveniente na aplicação 

de um sinal de proibição tipo C15- Estacionamento proibido, devendo para o efeito ser 

aplicado também dois painéis adicionais modelos 3a e 3c Painéis. -------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto e nos termos da alínea rr) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, propõe-se a aprovação da pretensão da empresa Rodoviária do Alentejo, S.A.. --  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0006-2021 - PROPOSTA PARA ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE 

TRÂNSITO NO CV-27 ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4875-2020, datada de 15 de dezembro de 2020, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, 

dando conhecimento que foi proposto em reunião ordinária da Câmara Municipal, a alteração 

para apenas um sentido de trânsito do CV-27 até que o talude seja reparado, bem como seja 

aplicada sinalização de proibição de circulação a veículos pesados, face aos sinais de desgaste 

que atualmente apresentava aquele troço. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais refere a informação supra que mediante o pedido de parecer, veio a Junta de 

Freguesia de São Teotónio informar que as baias aplicadas pelo Município junto do talude, já 

não permitem o cruzamento de dois veículos, pelo que no entender daquela Junta de 

Freguesia, não se justifica proceder à alteração do sentido de trânsito. Acrescenta ainda que a 

alteração a ser efetuada, vai obrigar os moradores do Vale Espadanas a percorrer cerca de 2 
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km para se deslocarem ao centro de São Teotónio, em vez dos 500 metros que atualmente 

percorrem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente à proibição de trânsito a veículos pesados nada tem aquela Junta de 

Freguesia a opor, no entanto alertam para o fato de existirem contentores de RSU ao longo do 

CV-27. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aplicação de sinalização vertical temporária assim 

como a colocação de inibidores de trânsito na zona do deslizamento do talude, bem como 

dado o risco de queda do talude, que a questão seja analisada por técnicos competentes na 

área, de forma a considerar-se a implementação de sinalização de proibição de circulação 

automóvel na zona do talude em risco, ou em alternativa condicionar a circulação apenas aos 

residentes com a aplicação de dois sinais C2- Trânsito proibido com um painel adicional 

Exceto Residentes, em ambas as entradas do CV-27, proibindo assim a circulação de veículos 

que não necessitam de circular no CV-27. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a 

implementação de um único sentido de trânsito, devendo os serviços avaliar qual o sentido de 

trânsito mais adequado, face às limitações da malha urbana envolvente e à necessidade de 

recolha de RSU's. Devem ainda os serviços avaliar a necessidade de tomada de medidas 

adicionais nas vias rodoviárias da envolvente urbana. -----------------------------------------------------  

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0009-2021 - EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DO CM 1185 – ENTRE 

O KM 123+000 DA EN 120 E A LOCALIDADE DA AZENHA DO MAR”: PROPOSTA DE 

FISCALIZAÇÃO EM OBRA -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4910-2020, datada de 17 de dezembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Rede Viária e Espaço Público, na qual consta que se encontra 

adjudicada a empreitada de "Reabilitação do CM 1185 – entre o km 123+000 da EN 120 e a 

localidade da Azenha do Mar", pelo que deverá o dono da obra de acordo com o estipulado 
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na alínea b) do art.º 302 e n.º 1 do art.º 303 do Decreto-Lei 18/2008, com a atual redação 

dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, proceder à nomeação de uma 

fiscalização para acompanhamento da execução dos trabalhos da obra, assim como proceder 

à nomeação de um diretor de fiscalização, conforme estipula o n.º 2 do art.º 344 do referido 

diploma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante o exposto, propõe-se para assumir a função de fiscais de obra o Fiscal, 

Manuel Mamede Fonseca Teles, e o Assistente Técnico, José Carlos Guerreiro Ventura, e para 

assumir a função de Diretor de Fiscalização o Chefe de Divisão de Infraestruturas e Logística, 

Eng.º Luís Filipe Lopes Lourido. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0753-2020 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO QUE PERMITA A 

CIRCULAÇÃO DE TÁXIS NA RUA DO CAMPO DE JOGOS, SITA EM VILA NOVA DE MILFONTES: 

INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4658-2020, datada de 26 de novembro de 2020, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no dia 08 de junho de 

2020 deliberou, por unanimidade, a intenção de indeferir a pretensão da gerência da empresa 

Táxis Mário & Filho, Lda., de colocação no sinal de sentido proibido, que se encontra junto à 

Praça de Táxis na Rua do Campo de Jogos, em Vila Nova de Milfontes, sinalização que 

permitisse a circulação dos táxis na referida rua. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que foi dado conhecimento aos interessados 

da deliberação supra, de acordo com o estipulado nos artigo 121.º e 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo e que, decorrido o prazo legal, não houve apresentação de 

qualquer alegação escrita sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se o indeferimento da pretensão em apreço. ---------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 

indeferimento da pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0754-2020 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NA FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3295-2020, datada de 07 de setembro de 2020, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, 

dando conhecimento da solicitação efetuada pelos serviços da Junta de Freguesia de São 

Teotónio para que fossem aplicadas passadeiras elevadas ou Lombas Redutoras de Velocidade 

(LRV’s) em várias zonas daquela freguesia, nomeadamente, na Rua do Bairro Novo no Brejão, 

no CM 1185, no CM 1124 junto da localidade do Cavaleiro e na Avenida do Mar em Azenha do 

Mar, justificando as mesmas devido à grande velocidade e fluxo de trânsito que se verifica 

naqueles locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais refere a supra informação que: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Para a Rua do Bairro Novo, no Brejão, já havia sido requerido a implementação de 

Lombas Redutoras de Velocidade (LRV), no entanto foi sugerido a intenção de indeferir o 

pedido, por o mesmo não respeitar os critérios municipais para a aplicação de LRV, tendo em 

alternativa sugerido a aplicação de dois sinais C13- Proibição de exceder a velocidade máxima 

de 50 km/h. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. No que diz respeito ao atravessamento urbano do Brejão pelo CM 1185, verifica-se 

que já existem três LRV's naquele local, pelo que não se justifica a aplicação de uma nova LRV, 

considerando que o local para onde a Junta de Freguesia solicita a aplicação está afastado das 

habitações e existe um passeio e um estacionamento que serve de proteção aos peões e 

respetivos residentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Quanto à aplicação de duas LRV's no CM 1124, junto da localidade do Cavaleiro, 
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conforme pretensão da Junta de Freguesia, houve anteriormente um pedido de aplicação de 

LRV's para a Rua da Feira, tendo-se concluindo na altura que embora o arruamento não 

tivesse as condições necessárias para a implementação de LRV's, foi deliberado, por 

unanimidade, pela Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no dia 20 de agosto de 

2020, aprovar a proposta que consistiu na pintura no pavimento de uma meia rotunda. ---------  

 ----------- 4. Relativamente à aplicação de LRV's em Azenha do Mar, nomeadamente na 

Avenida do Mar, verifica-se que o arruamento respeita os critérios de aplicação de LRV's, pelo 

que se propõe a execução de uma LRV do tipo trapezoidal junto do Parque Infantil, em frente 

dos apartados, e outra junto do restaurante no local onde já existe uma passagem de peões. --  

 ----------- Perante o atrás descrito e conforme definido no ponto n.º 6 da Lista de 

Procedimento da Sinalização, propõe-se a aprovação nos termos propostos. -----------------------  

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

proposto no ponto quatro da presente Minuta e a proposta de indeferimento referida no 

ponto dois e, bem assim, considerou já apreciados em anteriores deliberações os pontos um e 

três. -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.5. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL -----------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0001-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE»: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INVESTIMENTO --------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4983-2020, datada de 22 de dezembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, a dar conhecimento que de 

acordo com o artigo 18.º do Regulamento Municipal de Empreendedorismo e Emprego 

“Odemira Empreende” compete ao Município de Odemira acompanhar e fazer cumprir as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis, bem como o estipulado no contrato e, neste 

sentido, procedeu-se ao acompanhamento das seguintes candidaturas: -----------------------------  

 ----------- 1. Jorge Marques & Irmão, Lda.: A Câmara Municipal de Odemira em reunião 
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ordinária realizada em 16 de junho de 2019 deliberou, por unanimidade, a aprovação da 

candidatura, referente ao projeto de Produção de Aguardente de Medronho, com a 

comparticipação de 10.000,00€, tendo o respetivo contrato de financiamento sido celebrado 

em 17 de julho de 2019.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 21 de dezembro de 2020 o promotor veio solicitar que lhe fosse prorrogado o 

prazo para realização do investimento e informar que o investimento ao qual se propôs, está 

realizado, faltando apenas obter o licenciamento do espaço, cujo processo se encontra a 

decorrer.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Alentejo Fine Foods By Cabecinha, Unipessoal, Lda.  -----------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal de Odemira em reunião ordinária realizada em 07 de novembro 

de 2019 deliberou, por unanimidade, a aprovação da candidatura referente ao projeto de 

fabrico de produtos à base de carne, com a comparticipação de 10.000,00€, tendo o respetivo 

contrato de financiamento sido celebrado em 23 de dezembro de 2020.  ----------------------------  

 ---------- Em 16 de dezembro de 2020 o promotor veio solicitar que lhe fosse prorrogado o 

prazo para realização do investimento, uma vez que a aprovação do projeto de arquitetura e 

especialidades ocorreu em setembro de 2020, prevendo-se a conclusão do mesmo em junho 

de 2021 (e obtenção da respetiva licença de utilização).  --------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, sendo esta uma decisão não vinculativa e omissa no 

Regulamento acima identificado e de acordo com o exposto no respetivo artigo 24.º , propõe-

se a prorrogação do prazo previsto na alínea f) do número 1 do artigo 17.º do Regulamento 

Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende» para realização física do 

investimento por mais 12 meses, a cada um dos promotores, com efeito a partir da data da 

presente aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0003-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: ANÁLISE 

DE CANDIDATURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4790/2020, datada de 10 de dezembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, no âmbito do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio ao Arrendamento, foram remetidas ao 

Município duas candidatura a solicitar apoio para pagamento da renda da habitação. ------------  

 ----------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos nos números 2 e 3 do Artigo 

1.º e Artigos 5.º e 7.º do Regulamento supracitado foram elaborados os respetivos relatórios, 

dos quais resulta a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Gonçalo Filipe Martins Dias - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 150,00€ 

(Cento e Cinquenta Euros) de dezembro de 2020 a maio de 2021; -------------------------------------  

 -----------  - Ana Sofia de Oliveira Guerreiro - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 

150,00€ (Cento e Cinquenta Euros) de dezembro de 2020 a maio de 2021. --------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se que a aprovação da atribuição de apoio para 

pagamento da renda da habitação aos munícipes Gonçalo Filipe Martins Dias e Ana Sofia de 

Oliveira Guerreiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0015-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 5034/2020, datada de 29 de dezembro, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sóciocultural, na qual consta que no âmbito das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, foram remetidas duas 

candidaturas ao Município a solicitar a atribuição do respetivo Cartão. -------------------------------  

 ----------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 
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Normas, foram elaboradas as respetivas Informações Sociais, das quais resulta a seguinte 

proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Fernando José Ribeiro Correia - Novo: Indeferimento, na sequência da intensão de 

indeferir a pretensão em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 01 de outubro de 

2020 e na ausência de pronúncia do munícipe em sede de audiência de interessados. ------------  

 ---------- - José Luís da Silva dos Santos - 1.ª Reavaliação: Aprovação. ----------------------------------  

 ---------- Considerando a análise efetuada, propõe-se o indeferimento do pedido de atribuição 

do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento de Fernando José Ribeiro Correia e a 

aprovação da atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a José Luís da Silva 

dos Santos, considerando que reúne as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas 

de Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento. Propõe-se ainda a aprovação 

da transferência de 100,00€ (cem euros) por cada um dos beneficiários com proposta de 

aprovação, para a Associação DIGNITUDE, de acordo com o disposto no Artigo 13.º do Anexo 

ao Protocolo de Colaboração entre a Associação DIGNITUDE e o Município de Odemira. ---------  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0752-2020 - CAMPANHA DE NATAL E CONCURSO DE MONTRAS DE 

NATAL 2019: PRIMEIROS PRÉMIOS ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4928, datada de 17 de dezembro de dois mil e vinte, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que no âmbito das 

atividades “Natal é no Comercio Local” realizadas no ano 2019, os primeiros prémios que 

foram definidos para a Campanha de Natal e para o Concurso de Montras de Natal, 

designadamente: 1 viagem de Cruzeiro para duas pessoas e 1 viagem para Barcelona - APA-4 

dias/ 3 noites para duas pessoas, respetivamente, não foram usufruídos pelos premiados, 

devido ao surto do novo coronavírus.  -------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Nesse sentido de acordo com o Despacho do Senhor Vereador Ricardo Cardoso 

datado de 20 de outubro de 2020, foram contatados os premiados no sentido de aferir se 

concordam com a alteração dos prémios para vales de compras no comércio local de igual 

valor, tendo em conta a atual situação pandémica. ---------------------------------------------------------  

 ----------- A contemplada com o primeiro prémio da Campanha de Natal não demonstrou 

interesse em receber o prémio em vales de compras para trocar em estabelecimentos do 

concelho, pelo que se mantem a intenção de usufruir o prémio que estava definido. -------------  

 ----------- Quanto à contemplada com o primeiro prémio do Concurso de Montras de Natal, 

aceitou a proposta, e assim passaria a receber o prémio em vales de compras, no valor de 

1.000,00€ para trocar em estabelecimentos do concelho. ------------------------------------------------  

 ----------- Em face ao exposto, propõe-se ao abrigo do artigo 8.º das Normas de Participação/ 

Funcionamento do referido Concurso, a extensão do prazo para usufruto do primeiro prémio 

da Campanha de Natal - 1 viagem de cruzeiro para duas pessoas, até ao final de 2021 (caso 

não seja possível devido à pandemia, deverá ser de novo avaliada esta situação), bem como a 

substituição do primeiro prémio do Concurso de Montras de Natal para vales de compras no 

valor de 1.000,00€, a trocar em estabelecimentos comerciais que aderiram à Campanha de 

Natal 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

declarou encerrada a reunião eram dezoito horas do dia sete de janeiro de dois mil e vinte e 

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

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

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

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