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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 3 

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

QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM: ------------------------------------------------------  

 ----------- Aos quatro dias do mês de fevereiro 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, 

por videoconferência, 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 José Alberto Candeias Guerreiro, Ricardo Filipe 

Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Sara Cristina Ramos Marcelino, Deolinda Maria Pinto 

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

Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, o primeiro Presidente e, os restantes, 

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

Fernanda Isabel Silvestre Fernandes. ---------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 2, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

21-01-2021: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 

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

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

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

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

as Senhoras Vereadoras Deolinda Seno Luís, eleita pelo Partido Socialista, e Sara Ramos, eleita 

pela Coligação Democrática Unitária, por não terem estado presentes na reunião a que se 

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

 ----------- 1. - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------  
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 ---------- Nos termos da alínea a) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação dada pela Lei número 

num A barra dois mil e vinte e um, datada de treze de janeiro, durante o Período de 

Intervenção do Público foram rececionadas duas inscrições para participação, cujo teor do 

assunto, bem como, a apreciação do mesmo seguidamente se transcrevem: ------------------------  

 ---------- 1. O Senhor Diogo Proença, representante do Hostel Nature Zambujeira do Mar, 

questionou "Em relação ao turismo, qual a estratégia a adotar para superar esta falta de 

clientes? A minha sugestão seria um vídeo promocional da região especialmente feito para o 

suposto “pós COVID”. Dada a qualidade excelente da oferta poderíamos promover junto dos 

países que mais nos visitam." -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciada a questão pelo Executivo Municipal, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que o Município está a avaliar as situações relacionadas com o Turismo 

no concelho de Odemira, designadamente através da criação de um conjunto de medidas 

extraordinárias de apoio municipal de resposta à pandemia provocada pela Covid-19 que 

serão brevemente implementadas. O Senhor Presidente da Câmara Municipal relembrou 

ainda que no ano anterior o Município de Odemira publicitou três vídeos promocionais 

promovendo o território como destino turístico seguro e, bem assim, solicitou, face ao atual 

contexto, que o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal promovesse a realização de 

uma reunião com os agentes económicos relacionados com o turismo no concelho de 

Odemira, com vista a prepararem a melhor estratégia de apoio e promoção do turismo. --------  

 ---------- 2. Os representantes do Movimento Juntos Pelo Sudoeste, fizeram a seguinte 

intervenção: "Tendo o movimento Juntos Pelo Sudoeste acesso à actualização do relatório 

climatológico anual do IPMA de 2020, tomámos a liberdade de cruzar esta informação com os 

dados actuais sobre a Barragem de Santa Clara, donde resultou a informação que agora 

enviamos e que muito nos preocupa. ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Como sabemos que terão reunião de Executivo hoje às 14h30, talvez este assunto 

possa ser debatido com a urgência que merece, uma vez que o panorama de um futuro 

próximo é muito preocupante em matéria de existência de água para abastecimento público 

das populações, em detrimento do abastecimento para irrigação.--------------------------------------  

 ----------- Aguardamos pois uma posição oficial do Executivo do Município de Odemira, com a 

certeza que os interesses em proteger o bem público que é o recurso água para as populações, 

estará à frente de quaisquer interesses económicos e privados de entidades e empresas 

agrícolas.". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciada a intervenção pelo Executivo Municipal, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informou que o Município de Odemira está a acompanhar diariamente a situação e 

no próximo dia dezanove de fevereiro irá participar numa reunião do Conselho Estratégico da 

Associação de Beneficiários do Mira, onde irá abordar a temática e solicitar dados atualizados, 

com vista a uma posterior tomada de posição do Executivo Municipal. -------------------------------  

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

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

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

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que desde a última reunião 

ordinária da Câmara Municipal participou, por videoconferência, numa reunião extraordinária 

do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), bem 

como numa reunião entre a CIMAL e o Senhor Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo 

Pinheiro, na qual debateram questões relacionadas com o financiamento extraordinário 

exigido pela Rodoviária do Alentejo aos Municípios pelo suprimento de carreiras de 

transporte público rodoviário, tendo a CIMAL considerado insuficiente a verba que seria 

transferida por via do Orçamento de Estado e lamentado que o processo relativo à Autoridade 

de Transporte se tenha transformado num custo acrescido para os municípios. O Senhor 
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Secretário de Estado explicou o processo de financiamento e pediu ao Gabinete para analisar 

a situação do financiamento da CIMAL em matéria de transportes. ------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que na referida reunião do 

Conselho Intermunicipal da CIMAL também foi efetuado o ponto de situação dos números da 

pandemia Covid-19 no Litoral Alentejano e, bem assim, foi informado que os Serviços da 

Autoridade de Saúde contataram a CIMAL, com vista a uma articulação conjunta para a 

administração de vacinas contra a Covid-19 às pessoas com mais de oitenta anos de idade e 

entre os cinquenta e os setenta e nove anos e com co-morbilidades associadas. -------------------  

 ---------- Sobre esta questão o Senhor Presidente da Câmara Municipal lamentou a forma 

como decorreu a coordenação da Task Force para o plano de vacinação contra a covid-19 no 

país e desejou que com o novo Coordenador, Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, o 

processo venha a ter resultados mais eficazes. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda em relação a esta matéria o Senhor Presidente da Câmara Municipal fez o 

ponto de situação dos números da pandemia Covid-19 no concelho de Odemira, tendo 

informado que a situação epidemiológica evoluiu, principalmente na última semana, 

registando-se cento e quarenta e oito casos ativos. Salientou a boa articulação que tem 

existido entre o Município de Odemira e as forças de segurança, a autoridade de saúde e as 

instituições locais e lamentou a existência de um surto na Residencial de Idosos de São 

Martinho das Amoreiras, o qual está a ser devidamente acompanhado pelas respetivas 

entidades com competência na matéria, desejando que aquela situação fosse caso único nas 

instituições do concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento que a 

Sala de Sessões dos Paços do Município de Odemira seria alvo de obras de conservação e 

beneficiação a partir da próxima terça-feira, com vista à requalificação do espaço e adaptação 

do mobiliário à nova realidade tecnológica e, por esse facto, e atendendo ao atual estado de 
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pandemia, a próxima reunião da Câmara Municipal será realizada igualmente por 

videoconferência. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que a obra de 

remodelação do edifício municipal confinante com a Praça da República e as Escadinhas de 

São Salvador, em Odemira, está a decorrer dentro dos prazos previstos, tendo surgido apenas 

questões relativas com o acompanhamento arqueológico da intervenção que já está a ser 

efetuado pelo Arqueológo Jorge Vilhena. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que o ato para a Eleição do Presidente da República decorreu no 

concelho de Odemira dentro da normalidade, com o cumprimento das medidas estabelecidas 

para o combate à pandemia Covid-19, e referiu que o mesmo já estava completamente 

encerrado e, por esse motivo, agradeceu à Equipa de Trabalho pelo empenho no exercício das 

respetivas funções. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Intervenção do Senhor Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e dois de janeiro - Participou numa reunião com a Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) sobre o lançamento dos concursos dos transportes 

públicos de passageiros, na qual solicitou o reforço dos transportes públicos, designadamente 

com a manutenção dos transportes do período escolar fora desse período, a implementação 

de uma ligação funcional de acesso de Odemira ao Hospital do Litoral Alentejano e a 

implementação durante todo o ano ou nos meses de verão de ligações entre o interior e o 

litoral do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste dia, reuniu ainda com a empresa Mediadata sobre a implementação do Balcão 

Único Virtual, cujo procedimento já se encontra adjudicado, e que se revelará como uma 

mais-valia para os cidadãos que pretendam interagir com o Município de Odemira, pois irá 

permitir a entrega de processos por via digital, sem necessidade de deslocação aos serviços. --  

 -----------  - Dia um de fevereiro - Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, e as 
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Senhoras Vereadoras Deolinda Seno Luís e Raquel Domingos, numa deslocação a São 

Martinho das Amoreiras, para se inteirarem da situação epidemiológica relativa ao surto de 

Covid-19 na Residência de Idosos de São Martinho das Amoreiras, com vista à disponibilização 

do apoio logístico solicitado pela Autoridades de Saúde e de Segurança Social. ---------------------  

 ----------  - Dia três de fevereiro - 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, constatando-se a existência de um aumento de casos positivos no território, bem 

como foi efetuado o ponto de situação do surto de Covid-19 existente no Lar de Idosos de São 

Martinho das Amoreiras. Sobre este assunto, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

informou que a situação estava a ser acompanhada pelas entidades competentes, destacando 

a pronta colaboração de todas as entidades e a preciosa cooperação e pronta disponibilidade 

do Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, Nuno Duarte. --------------  

 ----------  - Dia quatro de fevereiro - Reuniu com os representantes dos Bombeiros Voluntários 

de Odemira, do Serviço Municipal de Proteção Civil e o promotor do projeto vencedor do 

Orçamento Participativo, para a colocação de cerca de quarenta desfibrilhadores no espaço 

público do concelho de Odemira, para elaboração de proposta com os objetivos do projeto e 

eventuais localizações, a ser aprovada no Conselho Municipal de Segurança. -----------------------  

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

 ---------- A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís efetuou o ponto de situação sobre o surto 

de Covid-19 existente na Residência de Idosos de São Martinho das Amoreiras, informando o 

número de casos existentes à data, entre utentes e funcionários, e as ações que estavam a ser 

implementadas pelas diferentes entidades com competência na matéria, sendo que o 

Município de Odemira estava a prestar o apoio logístico que lhe compete no âmbito da ação 

social. Sobre este assunto a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís realçou ainda a pronta 
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colaboração de quatro funcionárias daquela Instituição que se disponibilizaram para ficar a 

tratar dos idosos identificados com a doença até à chegada da intervenção rápida da Cruz 

Vermelha Portuguesa. Referiu ainda que o Município de Odemira, através de uma candidatura 

ao Programa MAREESS – Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais 

e de Saúde, do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), constituiu uma Bolsa de 

Emergência Municipal (BEM / Covid-19) que visa assegurar a capacidade de resposta das 

instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, afetadas 

pelo surto da doença Covid-19, a qual permitiu a colocação imediata de quatro auxiliares de 

ação geral na referida Residência de Idosos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à Educação, a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou que a partir 

do dia oito de fevereiro seriam retomadas as atividades letivas (não presenciais), o calendário 

escolar apenas seria apresentado oficialmente no dia doze de fevereiro e as escolas estavam a 

distribuir computadores, disponibilizados pelo Município de Odemira, aos alunos com 

carências económicas. Informou ainda que, nos cinco Agrupamentos de Escolas do concelho, 

também estavam a avaliar as situações relativas aos estabelecimentos de ensino que iriam 

acolher os filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais que têm funções 

obrigatórias e de primeira linha no combate à pandemia Covid-19, no que concerne a 

refeições escolares. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, relembrou que estava a decorrer o concurso para a adoção de um 

logótipo que identifique a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e estava 

expetante com as propostas que viessem a surgir no concelho de Odemira, pois desejava que 

uma dessas propostas fosse a vencedora. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou ainda que os serviços da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica estavam a 

efetuar a enumeração dos trabalhadores elegíveis ao suplemento remuneratório de 

penosidade e insalubridade, cuja proposta será posteriormente apresentada aos 
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representantes regionais e municipais do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da 

Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL), bem como 

aos Técnicos de Higiene e Segurança do Trabalho do Município de Odemira. Informou ainda 

que também estava a ser efetuada pelos serviços daquela Divisão a lista de trabalhadores que 

se enquadram na proposta de opção gestionária apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal na última reunião ordinária da Câmara Municipal. ---------------------------------  

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

 ---------- O Senhor Vereador Pedro Ramos informou que desde a última reunião ordinária da 

Câmara Municipal efetuou algumas reuniões internas de coordenação dos serviços, 

designadamente com a Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, tendo em conta o 

funcionamento dos serviços face ao atual contexto de pandemia. Informou que a grande 

maioria dos trabalhadores daquela Divisão encontram-se em teletrabalho, as vistorias 

encontram-se novamente suspensas, mas os serviços de fiscalização continuam a efetuar as 

suas visitas de rotina. O Senhor Vereador Pedro Ramos informou ainda que entraram ao 

serviço dois técnicos superiores, na área de arquitetura, com vista ao reforço e estabilização 

da equipa técnica que constitui o Sector de Licenciamento.   --------------------------------------------  

 ---------- Em relação aos serviços de Juventude e Desporto, informou que também nestes 

setores os trabalhadores encontravam-se em teletrabalho e, bem assim, relembrou que 

continuava a decorrer o ciclo de formação online no âmbito do Desporto, promovida pelo 

Município de Odemira, certificada e dirigida a todos os treinadores, técnicos de exercício físico 

e diretores técnicos do concelho, com o objetivo de proporcionar o acesso a formação 

diversificada e qualificar a base associativa e técnica, encontrando-se já inscritos para a 

próxima videoconferência sobre “Nutrição Desportiva” cerca de oitenta e cinco participantes.  

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

Domingos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- A Senhora Vereadora Raquel Domingos informou que no dia vinte e dois de janeiro 

reuniu com os Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho, para apresentar as alterações 

efetuadas no serviço prestado pela Divisão de Ambiente, designadamente no que se refere à 

recolha de resíduos, ramais e roturas de água. --------------------------------------------------------------  

 ----------- No dia um de fevereiro acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal, o 

Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal e a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, 

numa deslocação a São Martinho das Amoreiras para se inteirarem da situação 

epidemiológica relativa ao surto de Covid-19 na Residência de Idosos de São Martinho das 

Amoreiras, com vista à disponibilização de apoio logístico.  ----------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que no passado dia um de fevereiro reuniu com representantes 

da empresa C/Side, que vieram apresentar e disponibilizar os seus serviços relacionados com 

eficiência energética, no seguimento da publicação do Decreto-Lei número cento e sessenta e 

dois barra dois mil e dezanove, datado de vinte e cinco de outubro, que veio aprovar o regime 

jurídico aplicável ao autoconsumo de energia renovável. -------------------------------------------------  

 ----------- 6 - Intervenção da Senhora Vereadora Sara Cristina Ramos Marcelino ---------------------  

 ----------- A Senhora Vereadora Sara Ramos, em nome dos Eleitos pela Coligação Democrática 

Unitária, apresentou um AGRADECIMENTO PÚBLICO às Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho de Odemira, pelo empenho, dedicação e altruísmo, nesta 

fase crítica da pandemia provocada pela Covid-19, designadamente, à Associação Humanitária 

Dona Ana Pacheco, à Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, à Associação de 

Reformados e Idosos de Vila Nova de Milfontes, à Associação de Reformados Pensionistas e 

Idosos de São Teotónio, à Casa do Povo de Relíquias, à Casa do Povo de São Luís, à Casa do 

Povo de São Martinho das Amoreiras e à Santa Casa da Misericórdia de Odemira. O presente 

AGRADECIMENTO é igualmente extensível a todos os colaborares daquelas Instituições, 

auxiliares de ação social, auxiliares de ação direta, dos serviços administrativos, da cozinha, 
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motoristas, entre outros, que continuam a trabalhar e a tentar conciliar a sua vida familiar 

com a vida profissional. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Também se estende o AGRADECIMENTO PÚBLICO a todos os trabalhadores do 

Município de Odemira, pelo seu empenho nesta fase difícil, e congratulamo-nos finalmente 

com a previsão no Orçamento de Estado do suplemento remuneratório de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores da recolha e tratamento de efluentes, resíduos, higiene 

urbana e dos cemitérios, desejando que a sua atribuição aos referidos trabalhadores se inicie 

o mais brevemente possível. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por fim, apresentam igualmente o AGRADECIMENTO PÚBLICO aos profissionais de 

saúde e às forças de segurança que desempenham as suas funções no Município de Odemira, 

bem como aos Bombeiros Voluntários de Odemira e aos Bombeiros Voluntários de Vila Nova 

de Milfontes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Todo o Executivo Municipal se associou ao presente AGRADECIMENTO PÚBLICO, 

tendo o Senhor Presidente da Câmara Municipal destacado ainda o desempenho do Serviço 

Municipal de Proteção Civil e dos serviços municipais relacionados com o abastecimento de 

água, recolha de resíduos e ação social, os quais têm sido os mais requisitados durante este 

contexto pandémico. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 0059-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

 ---------- Foi presente mail, datado de 21/01/2021, proveniente da Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. Teotónio, a dar conhecimento dos novos Órgãos 

Sociais, para o quadriénio 2021-2024. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  
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 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0088-2021 - PROPOSTA N.º 1/2021 P - MEDIDAS MUNICIPAIS DE 

APOIO NA RESPOSTA AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DEVIDO À COVID-19 ------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 1/2021 P, datada de 02/02/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 1/2021 P - Medidas Municipais de Apoio na resposta ao Estado de 

Emergência devido à Covid-19 -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A OMS classificou de “Pandemia” o surto do novo coronavírus - Covid-19, surgido na 

China em Novembro de 2019 e que alastrou a mais de 200 países, incluindo Portugal. -----------  

 ----------- Em Portugal, o surto alastrou a todo o território, registando no concelho de Odemira 

uma intensidade menor, mas atualmente com mais de 150 infetados, 240 vigilâncias ativas, 4 

vítimas mortais e um total de casos confirmados acumulados de 703, assistindo-se a uma 

evolução do número de casos nas últimas semanas, à imagem daquilo que acontece no país. --  

 ----------- Perante esta situação pandémica e o crescimento exponencial do número de casos, 

foi decretado em 28 de janeiro novamente o Estado de Emergência, com recomendação a 

todos para permanecerem em casa evitando o contacto social e a reforçarem as medidas de 

autoproteção, bem como o encerramento de comércios e serviços não essenciais à garantia 

dos serviços mínimos, definida a ativação de planos de contingência e decretado o reforço das 

medidas de proteção. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Este quadro, idêntico ao já vivido em 2020, mas que todos desejavam evitar repetir, 

voltou a verificar-se, encerrando escolas, cafés, restaurantes, venda a retalho, atividades 

turísticas, entre muitos outros negócios, condicionando e reduzindo ao mínimo o 

funcionamento dos serviços públicos, a mobilidade dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas 

aldeias e vilas, prevendo as autoridades que estas medidas se estendam e perdurem, por 

tempo ainda indeterminado. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Como consequência imediata, muitas famílias veem novamente reduzido o seu 
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rendimento e as suas despesas em casa crescerem. Ao mesmo tempo que muitos temem pela 

manutenção do seu emprego e/ou da sua empresa, as instituições humanitárias e sociais 

enfrentam novas dificuldades e carências, sendo previsível um período de crise económica e 

social de contornos ainda imprevisíveis que urge minimizar, com medidas de exceção, 

algumas já anunciadas pelo Governo e outras que se entendem dever ser tomadas, desde já, 

localmente, à imagem do que sucedeu em 2020. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, o Município de Odemira, em resposta ao Estado de Emergência devido ao 

Covid-19, preparou o conjunto de medidas municipais de apoio em anexo. --------------------------  

 ---------- Este conjunto de medidas será objeto de avaliação contínua podendo vir a ser 

adicionadas outras consideradas adequadas, em cada momento, ao efetivo apoio às empresas 

e ao emprego, às instituições e aos agentes culturais e às famílias em resposta ao Estado de 

Emergência devido ao Covid-19. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal a apreciação, discussão e deliberação 

da presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 2 de fevereiro de 2021 ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi apresentada e discutida a proposta, recolhidos contributos e deliberado, por 

unanimidade, aprovar a proposta final. ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0080-2021 - PROPOSTA Nº 1/2021 V-RD - ADESÃO DO MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA À PLATAFORMA MUNICIPAL DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL - ODSLOCAL ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 1/2021 V-RD, datada de 27/01/2021, proveniente do 
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Gabinete de Apoio ao Eleito Local, que seguidamente se transcreve: ----------------------------------  

 ----------- "Proposta nº 1/2021 V-RD - Adesão do Município de Odemira à Plataforma Municipal 

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODSlocal -----------------------------------------------  

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

 ----------- • A Plataforma ODSlocal é uma iniciativa decorrente de uma parceria entre o 

Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CNADS), o OBSERVA (ICS-

Universidade de Lisboa), o MARE (Universidade Nova de Lisboa) e a 2adapt, sendo apoiada 

pela Fundação “la Caixa”; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A Plataforma ODSlocal mobilizará os Municípios e outras entidades relevantes para 

a concretização, ao nível local, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

propostos pela Agenda 2030 das Nações Unidas; -----------------------------------------------------------  

 ----------- • A Plataforma ODSlocal visa estimular a construção participada e colaborativa de 

“agendas municipais 2030” com objetivos definidos e metas concretas e mensuráveis; ----------  

 ----------- • A Plataforma ODSlocal irá proceder à monitorização do desempenho dos 

Municípios em relação às metas dos ODS através de indicadores que respeitem a perspetiva 

geral proposta pela ONU, mas que levem também em consideração as especificidades de cada 

Município; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A Plataforma ODSlocal tem como objetivo mapear e divulgar projetos de referência 

bem como boas práticas municipais e identificar os respetivos impactos nos ODS, bem como 

estimular parcerias para o desenvolvimento sustentável aos níveis municipal e intermunicipal.  

 ----------- • A Plataforma ODSlocal é um instrumento que visa dinamizar e apoiar as câmaras 

municipais na gestão dos desafios de sustentabilidade e a promoção de iniciativas inspiradas 

nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com metas bem definidas e 

mensuráveis, contribuindo para melhorar a vida das comunidades locais e estabelecer maior 

proximidade aos cidadãos. ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Considerando ainda que: -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • A Plataforma ODSlocal distinguirá publicamente os Municípios com melhores 

desempenhos ou com trajetórias de evolução mais positivas através de três iniciativas, a 

saber: a realização de uma conferência nacional anual, com projeção mediática, a atribuição 

do Prémio ODSlocal e a atribuição do Selo ODSlocal. -------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do disposto da 

alínea k) do número 2 do artigo 23º, conjugada com a alínea t) do número 1 do artigo 33º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que delibere aprovar a Carta de Compromisso 

de adesão do Município de Odemira à Plataforma Municipal dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, anexo desta Proposta, com a Opção versão avançada 1, do 

Escalão A, que importa no valor de subscrição anual de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos 

euros). -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

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

 ---------- Cabimente-se. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 27 de janeiro de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Raquel Domingos". -----------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0066-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 14/01/2021 A 27/01/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 535-2021, datada de 2021/01/28, elaborada pela 
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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 1.296.479,54€ (um milhão, 

duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e nove euros e cinquenta e quatro 

cêntimos), cujos pagamentos foram efetuados no período de 14/01/2021 a 27/01/2021. -------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0071-2021 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL PARA 

O POSTO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO 

CELEBRADO PELA CC-CIMAL --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 412/2021, datada de 22 de janeiro de 2021, elaborada 

pela Divisão de Gestão Interna, na qual consta proposta de abertura de procedimento para 

aquisição de gasóleo rodoviário a granel para o posto de abastecimento do Município de 

Odemira, até ao valor de 1.466.099,21€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ou pelo 

período de 3 (três) anos (o que ocorrer primeiro). Face ao valor e considerando que a 

contratação em causa está abrangida pelas normas constantes do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação 

introduzida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua redação em vigor, 

solicita-se a autorização para se adotar Consulta Prévia, nos termos do n.º 1 do artigo 259.º 

do CCP, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela CC-CIMAL. ----------------------------------------  

 ----------- Constam ainda do processo em apreço, para aprovação, as peças concursais (Convite 

e Caderno de Encargos) e a designação do júri. --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Órgão competente para tomar a decisão de contratar é a Câmara Municipal, no 

uso de competência própria, estabelecida na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, cuja disposição foi mantida em vigor pela alínea f) do n.º 1 do art.º 

14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação de abertura do procedimento de 

aquisição supra, nos termos do art.º 259.º do Código dos Contratos Públicos e, bem assim, a 

aprovação das peças concursais e a designação do júri. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0072-2021 - CEDÊNCIA DE PRÉDIO URBANO SITO EM AMOREIRAS-

GARE, NA FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DAS AMOREIRAS ----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 244-2021, datada de 14 de janeiro de 2021, 

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

referente ao procedimento de cedência de utilização do imóvel denominado por “antiga 

fábrica da cortiça”, sito em Amoreiras-Gare, na Freguesia de São Martinho das Amoreiras, à 

entidade ADA - Associação para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, para realização das 

Festas de Maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da minuta do Auto de Cedência do 

imóvel supracitado, por um período de cinco anos, a título não oneroso, automaticamente 

renováveis, desde que se cumpra a finalidade prevista. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0073-2021 - CEDÊNCIA DO CENTRO SÓCIO CULTURAL SITO EM SÃO 

MARTINHO DAS AMOREIRAS -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 4942-2020, datada de 18 de dezembro de 2020, 

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

referente ao procedimento de cedência do imóvel intitulado por Centro Sócio Cultural de São 

Martinho das Amoreiras à entidade de denominada por Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras, para realização de atividades de carácter multiusos em prol da população da 
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Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da minuta do Auto de Cedência do 

imóvel denominado Centro Sócio Cultural de São Martinho das Amoreiras, por um período de 

cinco anos, a título não oneroso. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0074-2021 - CEDÊNCIA DO ESPAÇO MULTIUSOS SITO NO 

ALMOGRAVE NA FREGUESIA DE LONGUEIRA/ALMOGRAVE -----------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 4941-2020, datada de 18 de dezembro de 2020, 

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

referente ao procedimento de cedência do Espaço Multiusos, sito no Almograve, na Freguesia 

de Longueira/Almograve, à entidade denominada Freguesia de Longueira/Almograve, para 

realização de atividades de carácter multiusos em prol da população da Freguesia. ---------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da minuta do Auto de Cedência do 

espaço multiusos, sito no Almograve, por um período de cinco anos, a título não oneroso. -----  

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

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0076-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE QUATRO LOTES DE 

TERRENO DESTINADOS A HABITAÇÃO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BOAVISTA DOS 

PINHEIROS, ZONA SUL: CANDIDATOS A ADMITIR PROVISORIAMENTE ---------------------------------  

 ----------- Foi novamente presente o processo referente à alienação de lotes de terreno 

destinados a construção de habitação própria e permanente, sitos no Loteamento Municipal 

de Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, cuja abertura do procedimento foi deliberada na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 3 de setembro de 2020 e publicitada através 

do Edital n.º 79/2020, bem como a informação n.º 228-2021, datada de 14 de janeiro de 
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2021, elaborada pelo Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão 

Interna, relativa à lista de candidatos a admitir provisoriamente na alienação dos Lotes n.ºs 

83, 84, 92 e 93, do Loteamento supracitado, a qual de acordo com o disposto no n.º 1 do 

artigo 17.º do respetivo Regulamento, ficou do seguinte modo: ----------------------------------------  

 ---------- 1. Rui Miguel Santos Guerreiro ………………………………………………………………. 5,52 pontos;  

 ---------- 2. Pedro Manuel Cordeiro Domingos …………………………………………………….. 5,30 pontos;  

 ---------- 3. Susana Isabel Tomé dos Reis ……………………………………………………………… 5,14 pontos;  

 ---------- 4. Rafael Alexandre dos Santos Oliveira ………………………………….……………… 5,00 pontos;  

 ---------- 5. Catia Filipa de Oliveira Ramos ……………………………………………………………. 4,92 pontos;  

 ---------- 6. Vera Lúcia Martins Machado ……………………………………………………………… 4,91 pontos;  

 ---------- 7. Ana Margarida Águas de Jesus …………………………………………….…………….. 4,84 pontos;  

 ---------- 8. Gonçalo André Guerreiro da Costa Fernandes ………………………………….. 4,57 pontos;  

 ---------- 9. Tatiana Sofia Silvestre Cordeiro Domingos ………………………….…………….. 4,39 pontos;  

 ---------- 10. Maria José da Silva Pintor …………………………………………………….………….. 4,38 pontos;  

 ---------- 11. Pedro Miguel Santos Ramires ……………………………………………….…………. 4,33 pontos;  

 ---------- 12. Gabriel Guerreiro Engrola ……………………………………………………….……….. 4,26 pontos;  

 ---------- 13. Ricardo Filipe Damas Guerreiro da Costa ………………………………….……… 4,05 pontos;  

 ---------- 14. Maria de Lurdes Dias Encarnação Vilhena Cavaco …………………….…….. 4,05 pontos;  

 ---------- 15. Cláudio Filipe Martins Guerreiro ………………………………………………..……. 3,72 pontos;  

 ---------- 16. Cristiana Isabel Santos Miguel ……………………………………………………..….. 3,45 pontos.  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se a admissão provisória da lista de candidatos inscritos no 

Concurso de classificação de alienação dos Lotes de terreno n.ºs 83, 84, 92 e 93 do 

Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros, Zona Sul. ----------------------------------------------  

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

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0077-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE DOIS LOTES PARA 

CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO DESTINADOS A JOVENS EMPREENDEDORES, SITOS 

NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, ZONA SUL: LISTA DE 

CANDIDATOS DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi novamente presente o processo em epígrafe, bem como a informação n.º 437-

2021, datada de 25 de janeiro de 2021, proveniente do Setor de Gestão Orçamental e 

Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, na qual consta que decorrido o prazo de 

publicitação da lista de candidatos admitidos provisoriamente ao Concurso de Alienação dos 

lotes n.ºs 53 e 54, sitos nos Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros - Zona Sul, 

divulgada através do Edital n.º 112/2020, não foi rececionada qualquer reclamação. -------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se: --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. A aprovação a Lista de Candidatos Definitiva que a seguir se transcreve: --------------  

 ----------- 1.Bruno Miguel Lourenço Viana……………………………………………………………….8,50 pontos;  

 ----------- 2.João Miguel de Almeida Soares…………………………………………………………….8,25 pontos;  

 ----------- 3.Joana Filipa Dias Duarte………………………………………………………………………..5,10 pontos.  

 ----------- 2. Que seja realizada a atribuição, através de sorteio, dos lotes n.ºs 53 e 54 aos 

candidatos classificados na 1ª e 2ª posição da Lista Definitiva supra. ----------------------------------  

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

termos propostos a lista de candidatos definitiva. Decorrente da realização de sorteio 

realizado na presente reunião, foi atribuído o Lote n.º 53 a João Miguel de Almeida Soares e o 

Lote n.º 54 a Bruno Miguel Lourenço Viana. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8 - ASSUNTO N.º 0079-2021 - ARTIGO URBANO N.º 215, SITO NA FREGUESIA DE 

BOAVISTA DOS PINHEIROS ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente da Informação n.º 3241-2020, datada de 03 de setembro de 2020, 

proveniente do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, 
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relativo ao pedido efetuado pela Senhora Ana Cristina Guerreiro, proprietária do prédio 

urbano n.º 1028 sito na Avenida das Águas, na Freguesia de Boavista dos Pinheiros, de 

cedência de parte do artigo urbano n.º 215, propriedade de Município de Odemira para 

abertura de um acesso à sua propriedade, uma vez que pretende dividir a mesma em duas 

partes. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O pedido em causa foi analisado pela Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial 

do Município de Odemira de acordo com o teor das informações n.ºs 4288/2019 e 1731/2020, 

datadas de 29 de outubro de 2019 e 06 de maio de 2020, respetivamente. --------------------------  

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

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar 

com a proposta, desde que o arruamento a criar prossiga pelo terreno dos proponentes até 

ao terreno confinante a sul, devendo ser cedida à Câmara Municipal de Odemira a área 

necessária para a execução do mesmo. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9 - ASSUNTO N.º 0085-2021 - ADIAMENTO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

ALIENAÇÃO, NA MODALIDADE DE HASTA PÚBLICA, DE DOIS LOTES DE TERRENO DESTINADOS 

CONSTRUÇÃO URBANA, SITOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE AMOREIRAS -GARE --------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 443-2021, datada de 25 de janeiro de 2021, 

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

referente ao processo do procedimento concursal para alienação, na modalidade de Hasta 

Pública, dos lotes n.ºs 47 e 48, sitos no Loteamento Municipal de Amoreiras-Gare, cuja 

deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 17 de 

dezembro de 2020, aprovou a realização da referida Hasta Pública no dia quatro de fevereiro 

de 2021, pelas 15:00 horas na reunião do Coletivo. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda na referida informação que através do Despacho datado de 02 de 

fevereiro de 2021, o Senhor Presidente da Câmara Municipal determinou excecionalmente o 
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adiamento da referida Hasta Pública, justificado face ao contexto de Estado de Emergência e 

dever de confinamento geral decorrente da pandemia de COVID-19 que se vive atualmente. --  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a ratificação do ato do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e que seja proposta nova data para realização da referida Hasta Pública. ---------------  

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

termos propostos o ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, fixando-se a 

nova data para a realização da Hasta Pública em 01 de abril de 2021, pelas 15:00 horas. --------  

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

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

respeitante ao terceiro dia do mês de fevereiro do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 8.039.313,90€ (oito milhões, trinta e nove mil, trezentos e 

treze euros e noventa cêntimos), dos quais 7.150.106,85€ (sete milhões, cento e cinquenta 

mil, cento e seis euros oitenta e cinco cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 889.207,05€ 

(oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e sete euros e cinco 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 0060-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A RUA DO 

VALE BRAVO, SITA NA LONGUEIRA ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 520-2021, datada de 27 de janeiro de 2021, elaborada 

no seguimento do pedido de certificação de toponímia e numeração de polícia registado com 

o NIPG: 1585/21, referente a um prédio urbano situado na Rua do Vale Bravo, na Longueira, 

tendo-se verificado a necessidade de se efetuar o estudo de numeração de polícia para a 

referida rua.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se a aprovação do estudo de numeração de polícia da Rua 

do Vale Bravo, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do Regulamento de Toponímia e 
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Numeração de Polícia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0061-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A AVENIDA 

DA PRAIA, SITA EM ALMOGRAVE --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 521-2021, datada de 27 de janeiro de 2021, elaborada 

no seguimento dos pedidos de certificação de toponímia e numeração de polícia, registados 

com os NIPG’s: 24286/19, 25923/20, 26960/20 e 26958/20, referentes a prédios urbanos 

situados na Avenida da Praia, em Almograve, Freguesia de Longueira/ Almograve, tendo-se 

verificado a necessidade de se efetuar o estudo de numeração de polícia para o respetivo 

arruamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto propõe-se aprovação do estudo de numeração de polícia da Avenida 

da Praia, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do Regulamento de Toponímia e 

Numeração de Polícia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0063-2021 - RELAÇÃO 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 16/01/2021 E 28/01/2021, 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 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  

 ---------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra - Bemparece - Odemira - 
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Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Requerimento relativo ao Processo 

n.º412/2019-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 14 - ano - 2021 - Req. Carlos Manuel Valentim Tomas - Local da Obra - Largo 

do Rato, n.º 108 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Requerimento sobre pedido de 

fotocópia autenticada; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 332 - ano - 2019 - Req. Robert Pieter Johan Hooijkaas - Local da Obra – 

Covanito, Vale de Reizinho, Casa Nova da Cruz, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 332/2019-LOU; ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 87 - ano - 2020 - Req. Nuno Miguel Pereira da Silva da Encarnação - Local da 

Obra - Eira da Pedra - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Aditamento/ Especialidades 

referente ao Processo n.º 5033/20 de 13/02/2020, 87/20; -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 16 - ano - 2021 - Req. Ana Filipa Guerreiro da Silva - Local da Obra - Bairro da 

Cooperativa 11 Março - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Solicitação de 

cópias; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 17 - ano - 2021 - Req. Maria Hélder Serápio Rodrigues - Local da Obra - Cu do 

Carochone Ameixial, Monte do Girassol - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de fotocópia 

autenticada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 721 - ano - 2019 - Req. Rafael Guerreiro Conceição Marreiros - Local da Obra 

- Barranquinho, Bairro Azul - Freguesia - São Luis - Assunto – Processos n.ºs 721/2019 e 

17945/20; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 700 - ano - 2020 - Req. Teresa Alexandra Silvestre Fernandes - Local da Obra 

- Urbanização Longueira Nova, Lote 51 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo n.º 700/2020-CP; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 15 - ano - 2021 - Req. José Maria Jardim Barbosa - Local da Obra - Monte 

Bem Parece Castelão - Freguesia - São Luis - Assunto - Comunicação Previa;-------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 590 - ano - 2020 - Req. Carlos Filipe Fernandes de Oliveira - Local da Obra - 

Tarmargueira de Baixo - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ---------- Proc. Nº 22 - ano - 2021 - Req. Natália Reis Antunes - Local da Obra - Loteamento da 

Cerca das Arvores, Lote 61 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação Previa; --  

 ---------- Proc. Nº 652 - ano - 2020 - Req. Gaston Gallego Diaz - Local da Obra - Casas Novas - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Constituição de Compropriedade; --------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 649 - ano - 2020 - Req. Nuno Filipe Matos Encarnação - Local da Obra - 

Fornalhas Novas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Constituição de Compropriedade;---  

 ---------- Proc. Nº 279 - ano - 2018 - Req. Paulo José Moldes Alexandre - Local da Obra - Cerro 

do Trigo, Pereiras-Gare - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto – Processo n.º 279/2018-

LAO; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 154 - ano - 2019 - Req. João Manuel Gaspar de Matos Viana - Local da Obra - 

Herdade do Tojeiro, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; ------  

 ---------- Proc. Nº 580 - ano - 2020 - Req. Manuel de Jesus Jacinto Viegas - Local da Obra - 

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

 ---------- Proc. Nº 519 - ano - 2020 - Req. Lídio Francisco Viana - Local da Obra - Brejão - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 519/2020-CIAU; -----  

 ---------- Proc. Nº 21 - ano - 2021 - Req. Filipe André Carvalho Moreira - Local da Obra - Rua B. 

Lot. Cerca das Eirinhas, Lote 30 - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de fotocópias; ----------  

 ---------- Proc. Nº 19 - ano - 2021 - Req. Marta Sousa Sobral - Local da Obra - Eira da Pedra, 

n.º30 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de 

Processos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 297 - ano - 2017 - Req. Construções Nuno Candeias, Unipessoal, Lda. - Local 

da Obra – Fiais, Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros, Lote 154 I - Freguesia - 
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Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de Comunicação Prévia; -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 591 - ano - 2020 - Req. Francisca Maria Faustino - Local da Obra - Sítios dos 

Malavados - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 706 - ano - 2020 - Req. Herança de José Augusto Viana - Local da Obra - São 

Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 712 - ano - 2020 - Req. Maria Jesus Duarte Rosa - Local da Obra - Monte 

Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 568 - ano - 2020 - Req. José Jacinto da Conceição Vaz - Local da Obra – 

Malhadinhos, Artigo 5929 - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 559 - ano - 2020 - Req. Cláudia Patrizia Susanne Hanlein - Local da Obra – 

Pavorra, Cerro das Pedras - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Pedido de Certidão para 

constituição de Compropriedade; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 540 - ano - 2020 - Req. Fonte de Chryseia, S.A. - Local da Obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de Dispensa de 

Autorização/ Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 233 - ano - 2020 - Req. Jorge Miguel Protásio Belela - Local da Obra - 

Alagoachos, Lote 120 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença Administrativa; ------  

 ----------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra – Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Esclarecimento sobre caução de Obras de 

Urbanização; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 279 - ano - 2018 - Req. Paulo José Moldes Alexandre - Local da Obra - Cerro 
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do Trigo, Pereiras-Gare - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto – Processo n.º 279/2018-

LAO; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 609 - ano - 2020 - Req. Joaquim Maria Jorge - Local da Obra - Garatuja - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 referente ao Processo n.º 311/2020 CP; ----------------------------------------------------------  

 ---------- 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 - Oficio recebido respeitante ao Processo n.º 334/2017; ---------------------------------------  

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

Loteamento Cabecinho, Lote 21 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Comunicação 

de início de trabalhos referentes ao Processo n.º531/2020-CP; -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 296 - ano - 2020 - Req. Irma Louise Maria Peelen - Local da Obra - Casas 

Novas, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Legalização de um apoio agrícola; ---------------  

 ---------- Proc. Nº 607 - ano - 2020 - Req. João Filipe Pereira - Local da Obra - Urbanização 

Alagoachos, Lote 258 A - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 607/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 661 - ano - 2020 - Req. António Joaquim Gonçalves de Sousa - Local da Obra 

- Parque de Campismo Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos referente ao Processo n.º 661/2020; -------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 421 - ano - 2019 - Req. Mário Maria Malveiro - Local da Obra – Estrada 

Nacional 389, Campo Redondo - Freguesia - Colos - Assunto - Entrega de Requerimento para 

substituição do mesmo referente ao Processo n.º 421/2019; --------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 325 - ano - 2019 - Req. TSBC - The Summer Berry Company Portugal, Lda. - 

Local da Obra - Herdade dos Almeidans, Longueira/Almograve - Freguesia - 

Longueira/Almograve - Assunto - Trabalhos de remodelação de terrenos; ---------------------------  

 ----------- Proc. Nº 380 - ano - 2019 - Req. Saúl Mestre de Oliveira - Local da Obra - Rua 25 de 

Abril, n.º 10, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Entrega de 

Especialidades ao Processo n.º 380/2019-LOU; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 666 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

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

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

 ----------- Proc. Nº 108 - ano - 2018 - Req. Marco André Candeias Baluga - Local da Obra - 

Várzea dos Porcos - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição em resposta ao ofício 

n.º49, de 06/01/2020, referente ao Processo n.º 108/2018-LAO; ---------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 11 - ano - 2020 - Req. Ariana Paulino Alexandre - Local da Obra – 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Lote 121 - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Pedido de Documento; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 31 - ano - 2021 - Req. Maria Eduarda Gonçalves da Cruz - Local da Obra - 

Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Certidão Compropriedade; -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2021 - Req. Maria Conceição Silva de Sousa - Local da Obra - Bairro 

Maria da Graça - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de Certidão de Dispensa 

de Licença de Utilização; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 8 - ano - 2021 - Req. Inácia Maria Costa - Local da Obra - Almarjanito - 

Freguesia - Colos - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ Antiguidade 

do Edifício; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra – Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição; ------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 242 - ano - 2020 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra – Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocopias de 

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

 ---------- Proc. Nº 22 - ano - 2021 - Req. Filipe André Carvalho Moreira - Local da Obra - 

Loteamento da Cerca das Eirinhas, Lote 30 - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de 

consulta e/ou fotocópias de Processo; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 195 - ano - 2015 - Req. José Brás Nunes Santos - Local da Obra - Rua D. 

Isabel, n.º 8, Bemposta - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção elementos 

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

 ---------- Proc. Nº 188 - ano - 2016 - Req. Rui Manuel Marques da Costa - Local da Obra - 

Carvalhal do Sarilho - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 188/2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 349 - ano - 2005 - Req. Storm of Prodigies, Lda. - Local da Obra - Moinho da 

Garraza - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – RSP n.º 43/2014, AU 

n.º1123/2011, LAO n.º 349/2005; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra – Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos referente ao Processo 

n.º 412/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2017 - Req. António José Joaquim - Local da Obra - Cerquinha, 

Lote 8, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição sobre 

pedido restituição de segundo exemplar do Projeto de Arquitetura referente ao Processo 

n.º112/2017-LAO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 79 - ano - 2019 - Req. Maria de Fátima Duarte - Local da Obra - Sobralinho, 

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

 ---------- Proc. Nº 213 - ano - 2016 - Req. Cristina Isabel Faria Gomes Raminhos - Local da Obra 
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- Rua Vicente Ferreira, n.º 6, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto 

- Resposta ofício Gdobp-712, de 12-01-2021; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 483 - ano - 2020 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra - Bemparece - Freguesia - 

São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ---------------------------  

 ----------- Proc. Nº 222 - ano - 2019 - Req. Rúben Manuel Guerreiro Pereira - Local da Obra - 

Longueira Nova, Lote 1 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Autoliquidação de 

Taxas; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 570 - ano - 2020 - Req. Gil Manuel Brites de Oliveira - Local da Obra – 

Cabecinho, Lote 103 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Alteração ao Loteamento 

Processo n.º 10/2000-LAL; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2021 - Req. Ana Paula dos Santos Marques - Local da Obra - Rua 

José Gonçalves, n.º 28-E - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de informação 

sobre Ficha Técnica; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 234 - ano - 2018 - Req. Inês Gonçalves dos Santos Jubilot - Local da Obra - 

Urbanização Cerca do Barreiro, Lote 32 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 234/2018-LAO; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 300 - ano - 2020 - Req. Frank Oliver Herve Charbit - Local da Obra - 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Licença Administrativa; -----------------  

 ----------- Proc. Nº 248 - ano - 2018 - Req. Vitacress Portugal, S.A. - Local da Obra - Quinta dos 

Cativos, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Resposta ao 

ofício n.º 000054 de 06-01-2020; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 340 - ano - 2019 - Req. Luis Augusto de Freitas Palmares - Local da Obra - 

Estrada do Canal, n.º 5 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 204 - ano - 2018 - Req. Odete Isabel Martins Brito Sobral - Local da Obra - 
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Av. Campo da Boa Esperança - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 67 - ano - 2020 - Req. Farmácia Srª de Aparecida, Unipessoal, Lda. - Local da 

Obra - Rua da Felicidade, n.º 14 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Apresentação dos 

Projetos de Especialidades referentes ao Processo de Obras n.º 22.0601-67/2020; ----------------  

 ---------- Proc. Nº 23 - ano - 2021 - Req. Etelvina Maria da Silva Guerreiro - Local da Obra - 

Portela Nova, Corte Malhão - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Pedido de 

consulta e/ ou fotocopias de Processo; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 113 - ano - 2018 - Req. José dos Santos Fernandes - Local da Obra - Rua 

Leonel Gonçalves, n.º 3 ou Rua do Brejo Largo, Longueira - Freguesia - Longueira/Almograve - 

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

 ---------- Proc. Nº 447 - ano - 2020 - Req. Filipe Simões Jervis Pereira - Local da Obra - Ferraria - 

Freguesia - São Luis - Assunto – Exposição;--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 27 - ano - 2021 - Req. Hélder Pacheco Viana - Local da Obra - Rua das Flores, 

n.º 7, Fracção H - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

fotocopias de Processo n.º 155/2010-LAO e Licença Utilização n.º 109/2010; -----------------------  

 ---------- Proc. Nº 99 - ano - 2020 - Req. Maria Bárbara Pacheco do Rosário - Local da Obra - 

Rua dos Carpinteiros, Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição, 

ofício n.º 002509, datado de 20-06-17; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 71 - ano - 2020 - Req. Colin Nicholas Percy Ford - Local da Obra - Selão da 

Eira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção elementos ao Processo n.º 71/2020-LOU; ----  

 ---------- Proc. Nº 314 - ano - 2019 - Req. Bee & Me, Lda. - Local da Obra - Barranquinho, São 

Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 25 - ano - 2021 - Req. Andreia Cristina Matos Rosa - Local da Obra – 

Alagoachos, Lote 198 A - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias de 
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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 117 - ano - 2020 - Req. José Francisco Barros Cardador - Local da Obra - 

Lagoinha, Lote 25, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido 

de informação sobre o estado do Processo; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 582 - ano - 2019 - Req. João Eduardo Mascarenhas de Menezes Ribeiro 

Cabral - Local da Obra - Rua da Eira da Pedra, n.º 2, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila 

Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 582/2019-LOU; ------------------  

 ----------- Proc. Nº 273 - ano - 2017 - Req. Adília Fernandes Silva Pedras - Local da Obra - Está 

Bem, Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 273/2017-

LAO; -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 

- Prorrogação de prazos para presentar os elementos solicitados; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 71 - ano - 2019 - Req. António Manuel Ribeiro - Local da Obra - Defesa da 

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

 ----------- Proc. Nº 656 - ano - 2020 - Req. Carlos Alberto Águas de Almeida - Local da Obra - 

Rua Poço da Braga, n.º 23 - Freguesia - São Luis - Assunto - Legalização de alterações 

efetuadas no r/c de um edifício e alteração de uso; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 545 - ano - 2019 - Req. Tiago José Oliveira Lourenço - Local da Obra - Lote 

170, Alagoachos, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Entrega 

de Especialidades; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 665 - ano - 2020 - Req. Manuel Alexandre São Miguel de Oliveira - Local da 
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Obra - Alagoachos, Lote 63 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 6 - ano - 2017 - Req. Ana Paula da Silva Andrade - Local da Obra - Cai Logo, 

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

 ---------- Proc. Nº 751 - ano - 2019 - Req. Sofia Brígida Correia dos Santos de Marçal Teixeira 

Furtado Torres - Local da Obra - Montinho do Regadio, São Teotónio - Freguesia - São 

Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ---------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra – Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Esclarecimento; -----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 220 - ano - 2020 - Req. Clinica Médica José Viana, Lda. - Local da Obra - 

Cerca do Caixeiro, Lote 33, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 222 - ano - 2018 - Req. Maria Prudência Cabecinha - Local da Obra - Lote 66, 

Monte Vistoso, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 222/2018-LAO;--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 95 - ano - 2016 - Req. Gil Manuel Brites de Oliveira - Local da Obra - Alcaria 

do Clemente, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; -----------------------  

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

Pacheco, n.º 1 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Envio de ofício; -----------------------  

 ---------- Proc. Nº 168 - ano - 2016 - Req. Prótea Ibérica, Produção e Comercialização de Flores, 

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

Junção de elementos ao Processo n.º 168/2016; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 37 - ano - 2020 - Req. Manuel Pereira Domingos, Unipessoal, Lda. - Local da 

Obra - Rua do Cabecinho, n.º 3, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 37/2020-LOU; -------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 300 - ano - 2017 - Req. Isabel Abaitua Odriozola - Local da Obra – Caneja, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Emissão de Alvará 

relativo ao Processo n.º 300/2017-LAO; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 14 - ano - 2021 - Req. Nuno Ângelo Bento Sousa - Local da Obra - Corgo da 

Guarita - Freguesia - Relíquias - Assunto - Alteração durante a execução da obra; ------------------  

 ----------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra - Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Processo n.º 412/2019-LOU; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 313 - ano - 2020 - Req. Frederik Johannis Ampt - Local da Obra - Herdade dos 

Nascedios - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Alteração de Fachada; -------------------  

 ----------- Proc. Nº 700 - ano - 2020 - Req. Teresa Alexandra Silvestre Fernandes - Local da Obra 

- Urbanização Longueira Nova, Lote 51 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo n.º 700/2020-CP; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 255 - ano - 2009 - Req. Rui Manuel Gomes Cabecinha - Local da Obra - 

Travessa de Santa Maria, n.º 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; ----------  

 ----------- Proc. Nº 483 - ano - 2020 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra - Bemparece - Freguesia - 

São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos referente ao Processo 

n.º483/2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 140 - ano - 2018 - Req. Hendrina Maria Mijling - Local da Obra – 

Carrapateira, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto 

- Junção de elementos ao Processo n.º 140/2018-LAO; ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 292 - ano - 2018 - Req. United Berries, Lda. - Local da Obra - Lugar dos 

Montes - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Reserva Agrícola; -----------------------------  

 ----------- Proc. Nº 387 - ano - 2006 - Req. Ana Paula Campos de Araújo - Local da Obra - 

Malhada Velha, Relva Grande - Freguesia – São Teotónio - Assunto - Processo n.º 387-2006 

LAO; -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 1 - ano - 2015 - Req. Caixa Geral Depósitos, S.A. - Local da Obra - Vila 

Formosa e Montalvo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Processo n.º 1/2015-LAL, 

“Vila Formosa”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 718 - ano - 2019 - Req. Silvestre Sinfonia - Produção e Comercialização de 

Frutos, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Daroeiras, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Prorrogação de prazo para apresentar os elementos solicitados referentes ao 

Processo n.º718/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Zambujeira Nova - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos ao 

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

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

de Belém - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 658/2020; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 381 - ano - 2020 - Req. Andreia Filipa Simões Candeias - Local da Obra - Rua 

das Escolas - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo; -------------------  

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

- Parreiras - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º651/2020-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 484 - ano - 2020 - Req. Fernando Ferreira Guerreiro - Local da Obra - Campo 

Redondo - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 484/2020; --------  

 ---------- Proc. Nº 526 - ano - 2020 - Req. Tomás Manuel Lampreia Grou - Local da Obra - Lote 

11, Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 590 - ano - 2020 - Req. Carlos Filipe Fernandes de Oliveira - Local da Obra - 

Tarmargueira de Baixo - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Junção de elementos ao 
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Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 84 - ano - 2017 - Req. Mário Manuel Pereira Jaques da Silva - Local da Obra - 

Rua da Capela, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Declaração 

de que se mantém os pressupostos de facto e de direito que levaram à anterior decisão 

favorável; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 527 - ano - 2020 - Req. Monte da Teima, Lda. - Local da Obra - Vale Juncal - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pagamento da Certidão referente ao Processo 

n.º527/2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 381 - ano - 2020 - Req. Andreia Filipa Simões Candeias - Local da Obra - Rua 

das Escolas - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 381/2020;-  

 ----------- Proc. Nº 378 - ano - 2020 - Req. Fernando José de Oliveira Simões - Local da Obra - 

Rua 25 de Abril, n.º 19, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Memoria Descritiva 

e Justificativa; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 245 - ano - 2020 - Req. Jardins de Inverno - Soc. Inv. Imob., Lda. - Local da 

Obra - Herdade do Zambujeiro - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Envio de 

Notificação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 590 - ano - 2020 - Req. Carlos Filipe Fernandes de Oliveira - Local da Obra - 

Tarmargueira de Baixo - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- Proc. Nº 20 - ano - 2021 - Req. Carlos Manuel Pereira de Jesus - Local da Obra - 

Loteamento Cerca da Bemposta, Lote 38 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Constituição 

em Propriedade Horizontal;---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 28 - ano - 2021 - Req. José Joaquim Pinto Daniel - Local da Obra - Bairro do 

Bom Sitio, Lote 47 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de Consulta e/ ou fotocopias de 

Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 542 - ano - 2020 - Req. Fonte de Chryseia, S.A. - Local da Obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ---------- Proc. Nº 281 - ano - 2020 - Req. Doris Trudi Hecker - Local da Obra - Parreira, São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º281/2020 

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

 ---------- Proc. Nº 541 - ano - 2020 - Req. Fonte de Chryseia, S.A. - Local da Obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ---------- Proc. Nº 13 - ano - 2021 - Req. Doris Trudi Hecker - Local da Obra - Parreia - Freguesia 

- São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização /Antiguidade do 

Edifício;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 451 - ano - 2020 - Req. Boa Vida Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Boavista - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 451/2020-LOU; ------  

 ---------- Proc. Nº 687 - ano - 2020 - Req. Fernando Guerreiro Pais Catarino - Local da Obra - 

Rua Porto do Cercal, n.º 25 - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo;  

 ---------- Proc. Nº 616 - ano - 2020 - Req. Eugénia da Silva Lourenço Joaquim - Local da Obra - 

Salamoa, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ---  

 ---------- Proc. Nº 574 - ano - 2020 - Req. Vítor Manuel Martins António - Local da Obra - 

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

Processo n.º 574/2020-CIAU; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 28 - ano - 2021 - Req. Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda. - Local da Obra – 

Arneirinhos, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de 

Autorização de Utilização; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 527 - ano - 2020 - Req. Monte da Teima, Lda. - Local da Obra - Vale Juncal - 



-37- 
04-02-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 29 - ano - 2021 - Req. Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda. - Local da Obra – 

Arneirinhos, Casa II - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização 

de Utilização; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 19 - ano - 2021 - Req. Maria de Jesus Martins dos Santos - Local da Obra - 

Cerro da Vinha, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- Proc. Nº 692 - ano - 2020 - Req. João Manuel Martins Portela - Local da Obra - Relva 

Grande, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- Proc. Nº 484 - ano - 2020 - Req. Fernando Ferreira Guerreiro - Local da Obra - Campo 

Redondo - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 484/2020; --------  

 ----------- Proc. Nº 705 - ano - 2019 - Req. Virgínia Maria dos Santos da Conceição - Local da 

Obra - Porto Cercal, Aldeia Nova - Freguesia - São Luis - Assunto - Reagendamento de pedido 

de vistoria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 697 - ano - 2020 - Req. Mariana Rosa de Campos - Local da Obra – Troviscais, 

Mal Jogada - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de Certidão de Dispensa de Autorização 

de Utilização; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 654 - ano - 2020 - Req. Manuel Miquelino João - Local da Obra - Corte Brique 

de Cima - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º654/2020-CERT. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0078-2021 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DE ALGOCEIRA, NO QUE 

SE REFERE AO LOTE N.º 11, REQUERIDA POR TOMÁS MANUEL LAMPREIA GROU -------------------  
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 ---------- Foi presente o processo referente à alteração do Loteamento de iniciativa Municipal 

de Algoceira, sito na Freguesia de São Salvador e Santa Maria, requerida por Tomás Manuel 

Lampreia Grou, que consiste na alteração dos parâmetros de edificação para o Lote n.º 11. ----  

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

Territorial, datada de 26 de janeiro de 2021, que na sua conclusão refere que a proposta de 

alteração da área de implantação/ construção para o lote cumpre o referido no ponto 1 do 

artigo 43.º do PDM e propõe o deferimento da pretensão. -----------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que se trata de uma alteração a introduzir num Loteamento Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal, apesar da presente alteração ser de iniciativa 

particular, ao abrigo do artigo 27.º do RJUE, deverá nos termos do n.º 2 artigo 7.º do RJUE, o 

presente processo ser remetido para apreciação e deliberação da Câmara Municipal. ------------  

 ---------- Em caso de deferimento será ainda de informar o particular que sequentemente ao 

deferimento do presente processo, este não dá origem a um aditamento a alvará, pelo que 

deverá ser solicitada pelo requerente a emissão da certidão da alteração deferida. ---------------  

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0054-2021 - PROJETO DO REGULAMENTO DE ESTACIONAMENTO 

DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: APROVAÇÃO DEFINITIVA ----------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 191-2021, datada de 12 de janeiro de 2021, elaborado 

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

que na sequência da publicação em Diário da República do Projeto de Regulamento de 

Estacionamento do Município de Odemira, e após decorridos os trinta dias de apreciação 

pública, verificou-se a não existência de contributos/ sugestões ao mesmo. -------------------------  
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 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação definitiva do Regulamento de 

Estacionamento do Município de Odemira e, bem assim, a sua remessa à Assembleia 

Municipal para apreciação e deliberação definitiva, de acordo com a alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0055-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

NA RUA DR.º DUARTE SILVA, SITA EM VILA NOVA DE MILFONTES---------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 336-2021, datada de 20 de janeiro de 2021, elaborada 

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

que a Senhora Anabela Silva Reis solicitou atribuição de um estacionamento reservado na Rua 

Dr. Duarte Silva, sita em Vila Nova de Milfontes, justificando o pedido alegando o direito de 

antiguidade enquanto moradora naquele bairro. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra que de acordo com o Regulamento Municipal de 

Atribuição de Estacionamento, a atribuição da reserva de estacionamento é efetuada apenas 

a pessoas com comprovada deficiência motora, e a Instituições Prestadoras de Serviços 

Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, uma vez que a solicitação da munícipe, não se enquadra com o 

estipulado no diploma atrás citado, propõe-se a intenção de indeferir a pretensão. ---------------  

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

indeferir a pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0056-2021 - ESTUDO DE ESTACIONAMENTO DA VILA DE ODEMIRA --  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1672-2020, datada de 26 de novembro de 2020, 

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

como o Estudo sobre o Estacionamento na malha urbana da Vila de Odemira, elaborado com 
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o intuito de quantificar, identificar e caracterizar as zonas de estacionamento, assim como os 

locais da Vila de Odemira com maiores carências de estacionamento.---------------------------------  

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

 ---------- 3.5. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0052-2021 - ACORDO DE COLABORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE 

EVENTO CULTURAL 2021-------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 329-2021, datada de 19 de Janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, bem como a minuta do Acordo de 

Colaboração para realização de Evento Cultural 2021 a celebrar com a Associação de Artes 

Plásticas - Sopa dos Artistas, com vista à realização da BDTECA - Mostra de Banda Desenhada 

de Odemira, uma vez que a Banda Desenhada é um género literário artístico que pretende 

estimular a criatividade e afirmar Odemira como um dos principais centros de Banda 

Desenhada na região e no país. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta de Acordo de Colaboração 

supra, o qual prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor de 875,00€ (oitocentos e 

setenta e cinco euros), bem como que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente 

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

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0053-2021 - ATRIBUIÇÃO DE VERBAS A ATRIBUIR ÀS INSTITUIÇÕES 

PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL (IPSS) NA ÁREA DA DEFICIÊNCIA - 2021 ----------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 162-2021, datada de 11 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que, dando 

cumprimento ao estabelecido na Clausula 2.ª do Protocolo de Colaboração, o Município 
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comprometeu-se a comparticipar as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS): 

CERCICOA – Cooperativa de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas e Solidariedade 

Social dos Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar; CPCB - Centro de Paralisia 

Cerebral de Beja; e CERCISIAGO – Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças 

Inadaptadas, por prestarem apoio na reabilitação e integração de crianças, jovens e adultos 

com deficiência, incapacidade ou necessidades educativas especiais residentes no concelho de 

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

 ----------- A comparticipação é efetuada através de transferência anual e numa só tranche, e o 

cálculo para a atribuição da verba às IPSS's é efetuado tendo em conta o valor de 350,00€ por 

cliente oriundo do concelho de Odemira e resposta social, designadamente cinco utentes do 

Concelho de Odemira estão a frequentar a Cercicoa, dezasseis estão a frequentar a Cercisiago 

e sete estão a frequentar a Associação de Paralisia Cerebral de Beja. ----------------------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra que a Associação de Paralisia Cerebral de Odemira 

(APCO) tem um protocolo celebrado com o Município de Odemira, com a finalidade de fazer 

face a despesas de funcionamento das respostas sociais existentes, em que o Município, se 

comprometeu a transferir, anualmente, o valor de 60.000,00€, sendo o pagamento efetuado 

mensalmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim e considerando que se torna necessário atualizar a colaboração que vem sendo 

prestada para apoiar as despesas de funcionamento das respostas sociais existentes, propõe-

se que a atribuição às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) na área da 

deficiência do valor total de 65.250,00€ (Sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta euros), a 

transferir no ano de 2021, designadamente, para a CERCICOA o valor de 1.050,00€ (mil e 

cinquenta euros), para a CERCISIAGO o valor de 2.800,00€ (dois mil e oitocentos euros), para a 

CPCB o valor de 1.400,00€ (mil e quatrocentos euros) e para a APCO o valor de 60.000,00€ 

(sessenta mil euros), cujos valores serão atualizados anualmente, de acordo com alínea b) da 
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Cláusula 1.ª dos respetivos protocolos. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0057-2021 - RELATÓRIO DO BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE 

ODEMIRA 2020 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 408/2021, datada de 22 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, bem como o Relatório da 

atividade do Banco Local de Voluntariado de Odemira referente ao ano de 2020, 

apresentando a informação relativa aos voluntários inscritos em Bolsa e aos projetos inscritos 

no Banco. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0058-2021 - PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E 

RECREATIVAS - 2021: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA ENTREGA DE CANDIDATURAS -------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 494/2021, datada de 27 de janeiro de 2021, da Divisão 

de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que a Câmara Municipal em reunião 

ordinária realizada em 17 de dezembro de 2020 deliberou, por unanimidade, proceder à 

abertura de candidaturas ao Programa de Apoio às Atividades Culturais e Recreativas, pelo 

prazo de 31 dias, com início a 28 de dezembro de 2020 e términus a 29 de janeiro de 2021.  ---  

 ---------- Consta ainda na informação supracitada que no decurso do prazo para apresentação 

de candidaturas Sua Excelência o Presidente da República decretou a renovação do estado de 

emergência e o Governo, face à evolução da situação epidemiológica do país, determinou o 

dever de recolhimento domiciliário. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto e tendo ainda em conta o reduzido número de candidaturas 

apresentadas, bem como as solicitações para prorrogação do prazo para apresentação das 

mesmas, propõe-se a prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas ao Programa 
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de Apoio às Atividades Culturais e Recreativas, por um período de mais 30 dias, com termo no 

dia 1 de março de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à urgência de tomada de decisão sobre o assunto, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, através de Despacho exarado no dia 28 de janeiro de 2021, aprovou a 

prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas ao referido Programa, conforme 

proposto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se nos termos do n.º 3 do artigo 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 unanimidade, ratificar nos 

termos propostos o ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------  

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0065-2021 - ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 531-2021, datada de 28 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito do 

Regulamento para Cartão Social Municipal, foram remetidas ao Município três candidaturas a 

solicitar a atribuição do referido Cartão. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 4.º do 

Regulamento supracitado foram elaborados os respetivos relatórios, dos quais resulta a 

seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Carla Isabel Rodrigues Guerreiro - Novo: Aprovação; -----------------------------------------  

 -----------  - Carla Alexandra dos Santos Silva - Renovação-Bombeiro: Aprovação; --------------------  

 -----------  - Paulo Alexandre Correia Gonçalves - Renovação-Bombeiro: Aprovação. ----------------  

 ----------- De acordo com os requisitos fixados no n.º 2 do artigo 4.º do supracitado 

Regulamento, propõe -se a aprovação da atribuição do Cartão Social Municipal, à Senhora 

Carla Isabel Rodrigues Guerreiro e a renovação do Cartão Social Municipal à Senhora Carla 
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Alexandra dos Santos Silva e ao Senhor Paulo Alexandre Correia Gonçalves. -------------------------  

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0068-2021 - RELATÓRIO ANUAL DA MEDIDA DE APOIO DE 

MELHORIAS HABITACIONAIS 2020 -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 472-2021, datada de 26 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, bem como o Relatório Anual da 

Medida de Apoio de Melhorias Habitacionais referente ao ano 2020, elaborado com objetivo 

de avaliar a adesão dos munícipes à referida medida de apoio, caraterizar os beneficiários e os 

seus agregados familiares e, bem assim, efetuar uma avaliação dos dados obtidos ao longo 

dos últimos cinco anos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, recomendar à Divisão de desenvolvimento Sócio-Cultural e à Divisão de 

Obras Municipais a revisão dos critérios e métodos de articulação com o objetivo de acrescer 

a eficácia das medidas municipais de apoio. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7 - ASSUNTO N.º 0081-2021 - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA 

MUNICIPAL «ODEMIRA EMPREENDE +» -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 559, datada de 08 de janeiro de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que em consequência da 

pandemia causada pelo surto do novo coronavírus - Covid-19 foi decretado em Portugal o 

Estado de Emergência (repostando a março de 2020) e, posteriormente, o Estado de 

Calamidade, originando o encerramento temporário de algumas atividades e redução de 

outras, conduzindo a quebras de faturação/ rendimentos, que colocaram muitas empresas e 

famílias numa situação economicamente vulnerável. ------------------------------------------------------  

 ---------- No sentido de minimizar os efeitos desta perda de rendimentos, o Município de 
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Odemira criou um conjunto de medidas de apoio às famílias, às instituições, às empresas e ao 

emprego. Neste âmbito e no uso das suas competências, o Exmo. Sr. Presidente da Câmara, 

determinou a criação do Fundo de Emergência Municipal – “Odemira Empreende+”, através 

do Despacho n.º 42/2020P (originando o Edital n.º 39/2020), onde estabeleceu as Normas do 

Fundo de Emergência Municipal “Odemira Empreende+”. ------------------------------------------------  

 ----------- Coube ao Gabinete de Apoio ao Empreendedor (G.A.E.) a responsabilidade de 

rececionar e apreciar as candidaturas submetidas.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Após extinção automática do Fundo, a 31 de dezembro de 2020 foi elaborado pelo 

G.A.E. o respetivo Relatório de Execução anexo à supracitada informação. --------------------------  

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

 ----------- 8 - ASSUNTO N.º 0082-2021 - ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO 

MEDICAMENTO: AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS -----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 525/2021, datada de 27 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, a informar 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 referido Cartão. --------------------------  

 ----------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 

Normas, foram elaboradas as Informações Sociais, das quais resulta a seguinte proposta: -------  

 -----------  - Corália Diógenes dos Reis Pereira - Novo: Arquivamento.  ----------------------------------  

 -----------  - Joaquim António Costa Pinela - Novo: Arquivamento.  ---------------------------------------  

 -----------  - Tomé Morais Contreras Lopes - 1.ª Reavaliação: Aprovação.  ------------------------------  

 -----------  - Rita Silvério Morais - 1.ª Reavaliação: Aprovação.  --------------------------------------------  

 ----------- Considerando a análise efetuada, propõe-se a aprovação: ------------------------------------  

 -----------  - do arquivamento do processo de pedido de atribuição do Cartão abem – Rede 

Solidária do Medicamento a Corália Diógenes dos Reis Pereira e a Joaquim António Costa 
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Pinela; -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - da atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a Tomé Morais 

Contreras e a Rita Silvério Morais, considerando que reúnem as condições de acesso fixadas 

no Artigo 3.º das Normas de Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento; ----  

 ----------  - da transferência de 100€ (cem euros) por cada um dos beneficiário 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9 - ASSUNTO N.º 0083-2021 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: ANÁLISE DE PROCESSOS DE 

ALUNAS DO 3.º E 4.º ANO DA EB1 DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE COLOS ----------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 541-2021, datada de 28 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, onde consta que a Direção do 

Agrupamento de Escolas de Colos veio expor a situação de três crianças que frequentam o 3.º 

e 4.º ano da EB1 do referido estabelecimento de ensino, no sentido de ser apreciado o 

processo de Ação Social Escolar 2020/2021, referente às refeições escolares.  ----------------------  

 ---------- Esta situação já se verificou nos anos anteriores e é do conhecimento do 

Agrupamento de Escolas de Colos, do Município de Odemira e também o Senhor Presidente 

da Junta de Freguesia de Colos. Anteriormente foi efetuada uma visita domiciliária à 

residência desta família e atualmente foram realizados contatos telefónicos, onde se 

conseguiu confirmar que este agregado familiar continua a viver numa situação económica 

difícil conforme consta da informação supra. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento da Ação Social Escolar do 

Município de Odemira, “o escalão de Apoios da Ação social Escolar em que cada agregado 

familiar se integra é determinado pelo seu posicionamento nos escalões de rendimento para 
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atribuição de abono de família…”. Uma vez que estas crianças não estão posicionadas no 1.º 

ou 2.º escalão do abono de família, não lhes foi atribuído escalão referente aos auxílios 

económicos para refeições e material escolar para o ano letivo 2020/ 2021, implicando assim 

a necessidade de pagar 100% do valor da refeição (almoço), ou seja, 1,46€ por dia por cada 

uma das meninas.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar de se ter verificado que os rendimentos do agregado familiar em 2019, não 

permitiram que as crianças beneficiem de escalão de abono de família e consequentemente 

escalão nos auxílios económicos, considera-se que esta continua a ser uma situação 

económica débil para um agregado de cinco pessoas, onde existem algumas despesas 

referentes a saúde e onde estão integradas três crianças em fase de crescimento, onde a 

questão da alimentação é fundamental para o seu desenvolvimento. ---------------------------------  

 ----------- Face ao exposto e de acordo com o n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento da Ação Social 

Escolar do Município de Odemira, propõe-se que seja atribuído o escalão A às três crianças, 

para alimentação durante o ano letivo 2020/ 2021. --------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 10 - ASSUNTO N.º 0084-2021 - ACUMULAÇÕES DE BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021: 

REDUÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 555-2021, datada de 28 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, a propor ao abrigo da alínea a) do 

n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémios por Mérito do Município 

de Odemira, a redução das bolsas de estudo atribuídas aos/às alunos/as: António Jorge de 

Campos Guerreiro Ledo, Bruna Agostinho Dias S. Rosalino, Carolina de Jesus Viana Estevam, 

Carolina Mimoso Estêvão, Catarina Maia Monteiro da Silva, Cláudia Alexandra Mansos 

Simões, Daniel Filipe Fernandes da Silva, Érica Beatriz Nunes Mateus, Inês Isabel Gomes de 
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Oliveira, Lisa Bunge, Margarida Isabel Ros Santos, Marlene Isabel Rodrigues Guerreiro, Maria 

Rita Ramos Curva, Mariana Guerreiro da Silva, Mariana Isabel Sobral Francisco, Nazar Strabut, 

Patrícia Varela Gaivoto Ferreira Silva, Pedro Daniel Campos Silva, Rafaela Alexandra Silva 

Carapeto, Rodrigo dos Santos Camacho, Samia Aparecida Santos Viana, Alexandre José Duarte 

Amador Oliveira, Ana Raquel Silva Ramos, Beatriz dos Santos Silva, Bruno Filipe Silvestre 

Guerreiro, Cristiana Sofia Guerreiro Mansos Silva, Catarina Santiago Guerreiro, David Manuel 

Ramos Cruz, Diogo Miguel Camacho Guerreiro, Inês Franco Raposo, Inês Santa Bárbara 

Rodrigues, Joana de Campos Mansos, Mariana Guerreiro Fonseca, Patrícia Alexandra da Cruz 

Francisco, Ricardo Alexandre Pontes Duarte, Rita Santos de Oliveira Nobre. -------------------------  

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

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

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

 ---------- 11 - ASSUNTO N.º 0086-2021 - PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE CTT E MUNICÍPIO 

PARA APOIAR COMERCIANTES A CRIAR A SUA LOJA ONLINE ----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 609, datada de 02 de fevereiro de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, bem como a minuta de Protocolo de Parceria a 

celebrar entre o Município e os CTT, para apoiar comerciantes a criar a sua Loja Online, face 

ao atual contexto de pandemia Covid-19. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se ao abrigo da alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro a aprovação da minuta do referido Protocolo de Parceria e, 

bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar o documento em representação do Município de Odemira. ---------------------------  

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

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

 ---------- 12 - ASSUNTO N.º 0087-2021 - ACORDO DE CONSÓRCIO A CELEBRAR NO ÂMBITO DO 
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PROJETO ST E8G -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação nº 619-2021, datada de 02 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, bem como a Apresentação de 

Candidatura 21/22 do Projeto ST E8G e a proposta de Acordo de Consórcio do mesmo, a 

celebrar entre o Município de Odemira, a Taipa-Organização Cooperativa para o 

Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira e as outras entidades que integram o 

Consórcio, o qual visa a implementação do projeto ST E8G.  ---------------------------------------------  

 ----------- No que concerne à participação do Município, esta consiste em colaborar na 

conceção, execução, acompanhamento e avaliação da proposta de intervenção e apoiar com 

os recursos logísticos que dispõe na realização das atividades do Projeto. ---------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se ao abrigo das alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º da Lei 

no 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta do Acordo de Consórcio e que sejam 

concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar o documento em 

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

 ----------- 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 Presidente declarou 

encerrada a reunião eram dezassete horas e cinquenta e um minutos do dia quatro de 

fevereiro de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 
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devidamente assinada pelo Presidente. ------------------------------------------------------------------------  

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

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