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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 2 

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

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

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

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

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

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

os Senhores José Alberto Candeias Guerreiro, Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros 

Cardoso, Ricardo Jorge Ruas Cesário, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra 

Lourenço Vicente e Silva Domingos e Luís Carlos Lima Cardoso, o primeiro Presidente e, os 

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

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

 ----------- Faltou à reunião a Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Deolinda Maria Pinto 

Bernardino Seno Luis, eleita pelo Partido Socialista, que se encontra a cumprir o isolamento 

profilático decretado até ao dia vinte e sete de janeiro pela Autoridade de Saúde. A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, relevar a referida falta. -----------------------------------------  

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

membros da Câmara Municipal, o Senhor Presidente declarou, nos termos da Lei, aberta a 

reunião.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 1, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

07-01-2021: 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 participou na votação o 



-2- 
21-01-2021 

 
 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Alberto Guerreiro, por não ter estado presente 

na reunião a que se reporta aquela ata. -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1.1. - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO ------------------------------  

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

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento dos números 

referentes ao exercício do direito de voto antecipado no concelho de Odemira para a Eleição 

do Presidente da República 2021, nas suas diversas variantes, designadamente em Mobilidade 

e do(a)s eleitore(a)s que se encontram no Estabelecimento Prisional de Odemira e em 

confinamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que no dia vinte de janeiro se iniciou o processo de vacinação contra 

a Covid-19 que será administrada a todos os idosos e profissionais das oito estruturas 

residenciais para idosos existentes no concelho de Odemira, na estrutura residencial da 

Associação de Paralisia Cerebral de Odemira e na Unidade de Cuidados Continuados de 

Odemira, representando este momento um sinal de esperança, numa altura em que se atinge 

níveis preocupantes de contágio em Portugal. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Seguidamente, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento do seu 

Despacho número cinco barra dois mil e vinte e um, datado de catorze de janeiro último, 

emanado no seguimento da determinação de novo Estado de Emergência, que traduz um 

conjunto de medidas municipais de adequação à realidade atual, por forma a seguir as 

obrigações legais e as orientações das autoridades e continuar a salvaguarda da saúde de 

todos, destacando a obrigatoriedade de teletrabalho nas situações em que as funções 

desempenhadas o permitam. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento da 

publicação do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses 2019 e realçou o desempenho 
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do Município de Odemira que se encontrava na posição décima oitava do ranking global dos 

municípios de média dimensão na lista dos cem melhores municípios classificados 

globalmente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -----------  - Dia oito de janeiro - Realizou uma reunião na Junta de Freguesia de São Teotónio, 

com vista a analisar algumas problemáticas existentes na Freguesia. ----------------------------------  

 -----------  - Dia doze de janeiro - Realizou uma reunião interna com o Serviço Municipal de 

Proteção Civil para efetuarem o ponto de situação sobre a elaboração do Plano Municipal de 

Emergência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia treze de janeiro - Efetuou uma reunião com o Executivo da Junta de Freguesia 

de Longueira/ Almograve, na qual também participou o Vereador Pedro Ramos, sobre o 

projeto da ciclovia entre o Cruzamento do Almograve e o Almograve. --------------------------------  

 -----------  - Dia catorze de janeiro - Participou numa reunião com o Serviço Municipal de 

Proteção Civil a propósito da implementação do projeto vencedor do Orçamento 

Participativo, sobre a colocação de desfibrilhadores no espaço público do concelho de 

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

 -----------  - Dia quinze de janeiro - Participou no sorteio dos vales de compras para os 

consumidores que participaram na campanha “Natal é no Comércio Local” que se realizou em 

parceria com os cento e cinquenta e dois comerciantes das várias freguesias, com o objetivo 

de dinamizar o comércio local e apelar ao consumo no concelho. O referido sorteio decorreu 

no Edifício dos Paços de Concelho, sendo os resultados divulgados através da página de 

Facebook e no site do Município de Odemira.----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dezanove de janeiro - Participou na reunião da Subcomissão de 

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

onde foram debatidos vários assuntos, designadamente foi efetuado o ponto de situação da 
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pandemia na região, verificando-se uma subida considerável do número de casos confirmados 

desde a última reunião (de cinquenta para noventa casos), com uma menor incidência na 

comunidade migrante. Foi também confirmado o início do processo de vacinação contra a 

Covid-19 nas estruturas residenciais para idosos do concelho e efetuado o ponto de situação 

quanto ao apoio à população migrante no que se refere à alimentação durante o 

confinamento obrigatório.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia dezanove de janeiro - Efetuou uma reunião com representantes da Rota 

Vicentina – Associação para a Promoção do Turismo de Natureza na Costa Alentejana e 

Vicentina, sobre o Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE), 

tendo em conta que aquela Associação tinha sido convidada a prosseguir esse processo nos 

próximos três anos, se os atuais parceiros estivessem também dispostos a continuar. O 

Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou que era seu entendimento que o 

Município de Odemira deveria continuar a apoiar a Rota Vicentina naquele programa, 

prosseguindo o objetivo de melhorar e divulgar a oferta de produtos e do concelho de 

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

 ---------- Por último, informou que no dia vinte e dois de janeiro irá participar numa reunião 

com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) sobre o lançamento dos 

concursos dos transportes de passageiros, informando que o objetivo para o concelho de 

Odemira passava por melhorar/ reforçar a oferta existente, e implementar uma ligação 

funcional com o Hospital do Litoral Alentejano. --------------------------------------------------------------  

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

 ----------  - Dia quinze de janeiro - Participou numa reunião, por videoconferência, com o 

Presidente da Câmara Municipal e a Chefe de Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial do 

Município de Odemira, convocada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDRA), para efetuarem o ponto de situação do processo de revisão do 
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Plano Diretor Municipal de Odemira. O Senhor Vereador Pedro Ramos informou que a 

Senhora Vice-Presidente da CCDRA apresentou, na referida reunião, a nova equipa após 

eleições, designadamente a Diretora de Serviços de Urbanismo, da Fiscalização e do Sistema 

de Informação Geográfica e, bem assim, foram transmitidas as orientações sobre o Programa 

Nacional da Politica de Ordenamento do Território (PNPOT) e a adaptação dos Planos 

Diretores Municipais à Lei de Bases, bem como aos planos especiais. ---------------------------------  

 -----------  - Dia dezoito de janeiro - Participou, através de videoconferência, na primeira sessão 

integrada num 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. Na referida sessão foi apresentado o plano de formação 

e realizada uma palestra motivacional com Tarantini (jogador de futebol do Rio Ave, mestrado 

em Desporto e vencedor do Prémio Ética no Desporto no ano de dois mil e dezoito), tendo 

participado cerca de sessenta pessoas. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Vereador Pedro Ramos assinalou ainda, neste dia, o regresso da atividade 

ao Pavilhão Desportivo Municipal desenvolvida pelas escolas, de acordo com o Plano de 

Contingência aprovado e com as diretrizes emanadas pela Autoridade de Saúde. ------------------  

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

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

 ----------- A Senhora Vereadora Raquel Domingos informou que desde a última reunião 

ordinária realizou algumas reuniões internas, com vista à reorganização dos serviços face ao 

novo Estado de Emergência. Seguidamente, informou que o atual Orçamento de Estado veio 

contemplar a atribuição de um suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade 

para os trabalhadores da recolha e tratamento de efluentes, resíduos, higiene urbana e dos 

cemitérios, o qual dependerá do grau de exposição ao risco. Sobre este assunto o Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal informou que a Vereadora Deolinda Seno Luís estava a 

preparar a proposta com a enumeração dos trabalhadores elegíveis àquele suplemento, a 

qual seria avaliada pelos representantes regionais e municipais do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins 

(STAL), bem como pelos Técnicos de Higiene e Segurança do Trabalho do Município de 

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

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

 ---------- O Senhor Vereador Luís Cardoso reiterou o alerta efetuado na última reunião 

ordinária da Câmara Municipal sobre o acesso à empresa Bfruit por veículos pesados e os 

constrangimentos que estavam a causar aos moradores no local e, bem assim, informou que 

um dos camiões já tinha derrubado o resto do forno existente junto a uma habitação. 

Considerou ainda que, apesar de a referida empresa se ter disponibilizado para suportar os 

prejuízos, o problema tinha de ser resolvido com urgência, porque os camiões continuavam a 

efetuar os dois percursos para aceder ao armazém da empresa, com danos quer nas estradas 

existentes quer para os moradores no local.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que tinha sido 

aprovado o processo para alteração do caminho em causa e pretendiam contactar os 

proprietários do terreno onde se encontra a boca de rega, com vista à implementação de uma 

solução alternativa. Informou ainda que o processo estava a ser acompanhado pela Vereadora 

Raquel Domingos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2.1.1. - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE ----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0024-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

 ---------- Foram presentes os seguintes documentos: -------------------------------------------------------  
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 ----------- 1 - Mail, datado de 06/01/2021, proveniente da CIMAL - Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Litoral, a remeter as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2021. -  

 ----------- 2 - Mail, datado de 13/01/2021, proveniente da Senhora Deputada Telma Guerreiro 

do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a dar conhecimento do texto final que resultou 

dos Projetos de Resolução que foram a discussão no passado dia 08/10/2020 na Assembleia 

da República, bem como a votação final desse texto único, que decorreu no passado dia 

09/01/2021 em Sessão Plenária. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Ofício nº 9/21, datado de 07/01/2021, proveniente da Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Odemira, a manifestar o seu profundo agradecimento pela 

atribuição de um apoio financeiro extraordinário de 90.000,00€ (noventa mil euros). ------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0025-2021 - AÇÃO DE CONTROLO AO MUNICÍPIO DE ODEMIRA - 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o ofício nº 20, datado de 04/01/2021, proveniente do Gabinete de Sua 

Excelência o Ministro de Estado e das Finanças, a remeter fotocópia do Relatório nº 2019/284, 

da Inspeção-Geral de Finanças, referente à Ação de controlo ao Município de Odemira - 

Contratação Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0034-2021 - DESPACHO N.º 6/2021 P - OPÇÃO GESTIONÁRIA ----------  

 ----------- Foi presente o Despacho nº 6/2021 P, datado de 15/01/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Despacho n.º 6/2021 P - Opção Gestionária -----------------------------------------------------  

 ----------- A Lei de Orçamento de Estado para 2018 (LOE2018 – aprovada pela Lei nº114/2017 

de 29 de dezembro) desbloqueou o processo de descongelamento das carreiras na 
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administração pública, permitindo, de forma faseada, a alteração de posicionamento 

remuneratório, as progressões e as mudanças de nível ou escalão. ------------------------------------  

 ---------- Assim, e considerando que: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A LO – 2019 veio permitir a atribuição de mecanismos capazes de corrigir, 

pontualmente por opção gestionária (nº 3 do art.º 16.º – Valorizações Remuneratórias), de 

acordo com o previsto no art.º 158.º da Lei nº 35/2014 de 20 de junho (LTFP), que prevê que 

o dirigente máximo de serviço estabeleça o limite para as verbas destinadas a suportar os 

encargos decorrentes de alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária, 

bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações podem ter lugar, sendo 

competência do Presidente da Câmara determinar por despacho o universo de aplicação e os 

recursos a afetar nos termos legais, ouvido o Conselho Coordenador de Avaliação; ---------------  

 ----------  - É justo reconhecer que a dedicação e empenho dos trabalhadores municipais no 

desenvolvimento das suas atividades foi essencial para a prossecução dos objetivos 

estratégicos superiormente definidos para o Município de Odemira e para a eficácia, 

eficiência e qualidade dos serviços prestados aos cidadãos; ----------------------------------------------  

 ----------  - Atendendo à dimensão do trabalho que se vem desenvolvendo nesta autarquia, à 

exigência do mesmo e resultados alcançados, considero muito relevante para a gestão desta 

instituição recorrer a este mecanismo gestionário que a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas faculta, para reconhecer o esforço e empenhamento dos trabalhadores, dentro do 

limite das disponibilidades orçamentais existentes; --------------------------------------------------------  

 ----------  - Em reunião da Câmara Municipal realizada em 2 de dezembro de 2020, e 

Assembleia Municipal realizada em 7 de dezembro de 2020, foi aprovada nas Grandes Opções 

do Plano e Orçamento para o ano 2021, a verba de 100.000 euros (cem mil euros), destinada 

às alterações facultativas de posicionamento remuneratório por opção gestionária. --------------  

 ---------- A LTFP define como regra geral de aplicação de opção gestionária (n.º 1 e 2 do 
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art.º156.º); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Regra geral de alteração do posicionamento remuneratório: ---------------------------------  

 ----------- 1 - Os trabalhadores com vínculo de emprego público podem ver alterado o seu 

posicionamento remuneratório na categoria para a posição remuneratória imediatamente 

seguinte àquela em que se encontram, nos termos do presente artigo.  ------------------------------  

 ----------- 2 - São elegíveis para beneficiar de alteração do posicionamento remuneratório os 

trabalhadores do órgão ou serviço, onde quer que se encontrem em exercício de funções, 

que, na falta de lei especial em contrário, tenham obtido, nas últimas avaliações do seu 

desempenho referido às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que 

se encontram:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Uma menção máxima;  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Duas menções consecutivas imediatamente inferiores às máximas; ou  ----------------  

 ----------- c) Três menções consecutivas imediatamente inferiores às referidas na alínea 

anterior, desde que consubstanciem desempenho positivo.  ---------------------------------------------  

 ----------- 3 - Os trabalhadores a que se refere o número anterior são ordenados, dentro de 

cada universo, por ordem decrescente da classificação quantitativa obtida na última avaliação 

do seu desempenho.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - Em face da ordenação referida no número anterior e até ao limite do montante 

máximo dos encargos fixado por cada universo, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 158.º, é 

alterado o posicionamento remuneratório do trabalhador, salvo o disposto no número 

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

 ----------- 5 - Não há lugar a alteração do posicionamento remuneratório quando, não obstante 

reunidos os requisitos previstos no n.º 2, o montante máximo dos encargos fixado para o 

universo em causa se tenha previsivelmente esgotado, no quadro da execução orçamental em 

curso, com a alteração relativa a trabalhador ordenado superiormente.  -----------------------------  
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 ---------- 6 - Para efeitos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2, são também consideradas as 

menções obtidas que sejam superiores às nelas referidas. ------------------------------------------------  

 ---------- A LTFP define como regras especiais de aplicação de opção gestionária (n.º 1 e 4 do 

art.º 157.º); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Regras especiais de alteração do posicionamento remuneratório: --------------------------  

 ---------- 1 - O dirigente máximo do órgão ou serviço pode, ouvido o Conselho Coordenador da 

Avaliação ou o órgão com competência equiparada, alterar o posicionamento remuneratório 

de trabalhador para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que ele se 

encontra, mesmo que não se encontrem reunidos os requisitos previstos no n.º 2 do artigo 

anterior, desde que o trabalhador tenha obtido a menção máxima ou a imediatamente 

inferior e se inclua nos universos definidos para a alteração de posicionamento remuneratório 

nos termos e limites do artigo anterior.  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - As alterações do posicionamento remuneratório previstas no presente artigo são 

fundamentadas e tornadas públicas, com o teor integral da respetiva fundamentação e do 

parecer do Conselho Coordenador da Avaliação ou do órgão com competência equiparada, 

por publicação na 2.ª série do Diário da República, por afixação no órgão ou serviço e por 

divulgação em página eletrónica, sendo ainda aplicável o disposto no n.º 8 do artigo anterior. -  

 ---------- Neste quadro, determino a mudança de posicionamento remuneratório por opção 

gestionária, nos seguintes termos; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Para alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, afeto a 

verba global de 100.000,00 €. (art.º 158º ambos da LGTP). -----------------------------------------------  

 ---------- 2. Determino como universo de aplicação de opção gestionária; ----------------------------  

 ---------- 2.1 Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º 156.º da LTFP: Os trabalhadores que se 

encontrem em posições remuneratórias intermédias em sequência da transição ocorrida a 

01.01.2009 para a nova tabela de remunerações da Função Pública (Tabela Remuneratória 
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Única), por força da aplicação da Lei nº 12-A/2008, de 27 de fevereiro, bem como da Tabela 

Remuneratória Única, aprovada pela Portaria nº 1553-C/2008 de 31 de dezembro; ---------------  

 ----------- 2.2 Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do art.º 156.º da LTFP: Os trabalhadores de todas as 

categorias do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Odemira, não abrangidos pelo âmbito 

definido no ponto anterior (2.1), tendo por base a regra geral determinada no art.º 156.º da 

LTFP, aplicada às últimas avaliações do seu desempenho (biénios 2013/2014, 2015/2016 e 

2017/2018) referido às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que 

se encontram, e que não tenham beneficiado dessas avaliações para a alteração do 

posicionamento remuneratório obrigatório; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.3 Nos termos dos n.ºs 1 e 4 do art.º 157.º da LTFP: Os trabalhadores que mesmo 

não tendo reunidos os requisitos previstos no n.º 2 do art.º 156.º da LTFP, tenham obtido na 

avaliação do biénio 2017/2018 “Desempenho Excelente” ou “Desempenho Relevante”, e que 

não tenham beneficiado dessa avaliação para a alteração do posicionamento remuneratório 

obrigatório ou no âmbito do determinado nos pontos anteriores (2.1 e 2.2), e se incluam nos 

universos definidos para a alteração de posicionamento remuneratório nos termos e limites 

definidos no presente despacho. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. A aplicação e afetação da verba disponível far-se-á pela ordem definida no 

presente despacho para os universos elegíveis (2.1, 2.2 e 2.3) do ponto anterior, só sendo 

aplicável ao seguinte quando esgotado o anterior e até ao limite máximo da despesa definida 

em 1 (100.000€) -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. A ordenação dos funcionários far-se-á de acordo com as regras previstas no art.º 

156.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Caso venha a ser necessário proceder a desempate entre trabalhadores que 

tenham a mesma classificação final na avaliação de desempenho, serão observados 
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consecutivamente os seguintes critérios: ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Ultima Avaliação final expressa até às milésimas; --------------------------------------------  

 ---------- b) Antiguidade na Carreira/Categoria; --------------------------------------------------------------  

 ---------- c) Antiguidade na Administração Pública. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Foi ouvido o Conselho Coordenador de Avaliação (CCA) em 14 de janeiro de 2021. ----  

 ---------- Submeta-se ao coletivo da Câmara para Conhecimento. ---------------------------------------  

 ---------- Divulgue-se e Publicite-se nos termos da Lei. -----------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 15 de janeiro de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 2.2. - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E JURÍDICA -------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0017-2021 - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE 

VILA NOVA DE MILFONTES - ZONA 1A”: APROVAÇÃO DE MINUTA DE CONTRATO E 

ADJUDICAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4992/2020, datada de 22 de dezembro de 2020, 

proveniente do Setor de Notariado, da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, a remeter na 

sequência do projeto de decisão de adjudicação da Empreitada para execução da obra de 

“Requalificação e Valorização de Vila Nova de Milfontes - Zona 1A”, pela importância de 

837.729,06€ (oitocentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e nove euros e seis cêntimos), 

acrescida do I.V.A. à taxa de 6%, a respetiva Minuta de Contrato, a celebrar entre o Município 

de Odemira e a Empresa Rui & Candeias, Lda., para aprovação de harmonia com o disposto no 

n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, e 

consequente adjudicação. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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



-13- 
21-01-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

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

 ----------- 2.3. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0018-2021 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE 

DUAS BANCAS NO MERCADO MUNICIPAL DE ODEMIRA ---------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 116-2021, datada de 07 de janeiro de 2021, 

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

qual consta que foi requerido ao Município o aluguer de uma Banca no Mercado Municipal de 

Odemira, com a finalidade de comercializar produtos Hortícolas de produção própria. -----------  

 ----------- Consta ainda na citada Informação que nos termos do Regulamento do Mercado 

Municipal de Odemira “As lojas, Bancas ou mesas, são atribuídas por arrematação, em Hasta 

Pública e licitação verbal”. Refere também que o Mercado Municipal dispõe de Bancas 

disponíveis e a Taxa mensal de Ocupação por Banca é de 8,35€ (oito euros e trinta e cinco 

cêntimos), atualizável anualmente, em função do índice de Inflação. ----------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a abertura de procedimento para a concessão de 

duas Bancas no Mercado Municipal de Odemira, respetivamente, n.ºs 6 e 7 a atribuir em 

Hasta Pública e licitação verbal.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se propõe que seja deliberado: ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Local, Data e Hora para a referida arrematação; -----------------------------------------------  

 -----------  - O preço Base da licitação; ---------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - O valor de cada lanço. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

termos propostos, fixando-se o preço base de licitação em 7,50€ (sete euros e cinquenta 

cêntimos) e em 0,50€ (cinquenta cêntimos) o valor de cada lanço, devendo a Hasta Pública se 

realizar na reunião ordinária do Coletivo do dia um de abril do corrente ano, pelas quinze 
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horas. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0020-2021 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

ALIENAÇÃO DE DOIS LOTES NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE CASTELÃO, NA MODALIDADE 

"POR CLASSIFICAÇÃO" ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 63/2021, datada de 05 de janeiro de 2021, elaborada 

pela Divisão de Gestão Interna, do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, na qual consta 

que após consulta do processo de Loteamento Municipal de Castelão, confirmou-se a 

existência de onze lotes, respetivamente n.ºs 3, 4, 9, 11 e de 31 a 34 e de 38 a 40, disponíveis 

para alienação e construção de uma moradia com um piso e um fogo. --------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a abertura de procedimento para alienação de dois 

lotes destinados a construção de habitação própria e permanente, na modalidade por 

classificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se ainda que seja deliberado: ---------------------------------------------------------------  

 ----------  - A fixação do preço por metro quadrado;---------------------------------------------------------  

 ----------  - A designação dos lotes a alienar.-------------------------------------------------------------------  

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

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

termos propostos a abertura do procedimento concursal, fixando-se o preço base por metro 

quadrado em 10,00€ (dez euros), para os Lotes números trinta e um e trinta e dois. --------------  

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0021-2021 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

ALIENAÇÃO DOS LOTES N.ºS 29 E 32, DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE RELÍQUIAS, NA 

MODALIDADE "POR CLASSIFICAÇÃO" ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 92-2021, datada de 06 de janeiro de 2021, elaborada 

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

abertura de Procedimento Concursal, na modalidade por Classificação, para alienação dos 
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lotes n.ºs 29 e 32, sitos no Loteamento Municipal de Relíquias, destinados a construção de 

habitação própria e permanente, nos quais é permitida a construção de um edifício com três 

pisos e um fogo, com a área de implantação de 75,10 m2 e área de construção de 157.30 m2.-  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da abertura do procedimento em causa 

e, bem assim, que seja fixado o preço por metro quadrado.----------------------------------------------  

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

termos propostos a abertura do procedimento concursal, fixando-se o preço base por metro 

quadrado em 10,00€ (dez euros). -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0030-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 01/01/2021 A 13/01/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 236-2021, datada de 2021/01/14, elaborada pela 

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

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

Senhores Vereadores com competência delegada, no valor de 236.756,48€ (duzentos e trinta 

e seis mil, setecentos e cinquenta e seis euros e quarenta e oito cêntimos), cujos pagamentos 

foram efetuados no período de 01/01/2021 a 13/01/2021. ----------------------------------------------  

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0031-2021 - 12ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2020: 7ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA E 7ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4952/2020, datada de 18 de dezembro de 2020, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 7ª 

Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa e 7ª Alteração Permutativa ao Plano de 

Atividades Municipal (PAM), que apresenta os seguintes valores: --------------------------------------  

 ----------- ORÇAMENTO DA DESPESA: ----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Inscrições/reforços: 283.000,00 € (Duzentos e oitenta e três mil euros); ------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 283.000,00 € (Duzentos e oitenta e três mil euros). -------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 132.000,00 € (Cento e trinta e dois mil euros); -------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 269.000,00 € (Duzentos e sessenta e nove mil euros). ----------  

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0032-2021 - 1ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 1ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 1ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 

DA DESPESA, 1ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 1ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ----------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 253/2021, datada de 15 de janeiro de 2021, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 1ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento da Receita, 1ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, 

1ª Alteração Permutativa ao Plano de Atividades Municipal (PAM) e 1ª Alteração Permutativa 

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

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 200.000,00 € (Duzentos mil euros); ---------------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 537.000,00 € (Quinhentos e trinta e sete mil euros). ------------  

 ---------- ORÇAMENTO DA DESPESA: ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 1.025.000,00 € (Um milhão e vinte e cinco mil euros); ---------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 1.362,000,00 (Um milhão trezentos e sessenta e dois mil 

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

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

 ---------- Inscrições/reforços: 416.000,00 € (Quatrocentos e dezasseis mil euros); ------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 237.000,00 € (Duzentos e trinta e sete mil euros). ---------------  



-17- 
21-01-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

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

 ----------- Inscrições/reforços: 604.000,00 € (Seiscentos e quatro mil euros);--------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 1.130.000,00 € (Um milhão cento e trinta mil euros).-----------  

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0033-2021 - AVALIAÇÃO DE LOTES DE TERRENO MUNICIPAIS ---------  

 ----------- Na sequência das informações n.ºs 4678-2019 e 1511-2020, datadas de 28/11/2019 e 

16/04/2020, respetivamente, bem como correspondentes deliberações da Câmara Municipal, 

foram efetuadas pela Comissão de Avaliação de Património Municipal as avaliações solicitadas 

de acordo com os critérios de avaliação definidos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Nesta conformidade, apresenta-se quadro excel com as avaliações elaboradas pela 

Comissão, onde se encontram os valores atribuídos a cada um dos prédios do património 

municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se refere que não foram realizadas algumas das avaliações solicitadas em 

virtude da Comissão se ter deparado que algumas circunstâncias que originaram a não 

realização dessas avaliações. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se que a Câmara Municipal tome conhecimento e 

aprove as avaliações efetuadas, para posterior remessa do assunto à Divisão de Gestão 

Interna para os devidos reflexos ao nível do Património Municipal. ------------------------------------  

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

respeitante aos vinte dias do mês de janeiro do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 9.196.847,63€ (nove milhões, cento e noventa e seis mil, 
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oitocentos e quarenta e sete euros e sessenta e três cêntimos), dos quais 8.307.312,61€ (oito 

milhões, trezentos e sete mil, trezentos e doze euros e sessenta e um cêntimos) são 

“Dotações Orçamentais” e 889.535,02€ (oitocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e 

cinco euros e dois cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara Municipal 

tomado o devido conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.4. - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0022-2021 - EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

S. LUÍS”: RETOMA DA EXECUÇÃO DA EMPREITADA E PLANO DE TRABALHOS – INOUTBUILD, 

ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA. --------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 79/2021, datada de 06 de janeiro de 2021, proveniente 

da Divisão de Obras Municipais, onde consta que na sequência da deliberação tomada pela 

reunião da Câmara Municipal, foi enviado o ofício n.º 8809, datado de 2020/12/10, a notificar 

o empreiteiro para retomar os trabalhos e apresentar um novo Plano de Trabalhos, 

atribuindo-lhe um prazo de 15 dias, para o efeito. Ultrapassado que está este prazo, não foi 

recebida qualquer resposta. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o exposto, a já recorrente ausência de resposta do empreiteiro, bem 

como os atrasos sucessivos, seja na consignação, na entrega do desenvolvimento do plano de 

segurança e saúde no estaleiro e no início dos trabalhos, a ausência de comunicação do 

substituto do diretor técnico da obra, cujo contrato com o adjudicatário terminou no passado 

dia 25/12, conforme oficio por ele enviado, e conforme consta na informação n.º 4938/20, 

datada de 18/12/2020, assim como as vicissitudes mais recentes, de notificações para 

apresentação do plano de trabalhos atualizado que resultaram em dois planos de trabalhos 

indeferidos nas reuniões da Câmara Municipal datadas de 02/11/2020 e de 02/12/2020, o 

primeiro por ter sido considerado incoerente, e inexequível o segundo, e ainda o facto de se 

encontrarem ausentes da obra desde 02/11/2020, conforme consta na informação n.º 
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4524/2020, datada de 18/11, estando decorridos 232 dias desde a data da consignação a 

27/05/2020, de um total de 270 dias do prazo de execução, tendo somente sido executados 

trabalhos de demolição correspondentes a 30 dias, poderá o Executivo Municipal deliberar a 

rescisão do contrato, nos termos do art.º 405.º n.º 1 alínea f) do Código dos Contratos 

Públicos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nos termos do n.º 3 do art.º 325, o Município pode optar pela execução dos 

trabalhos em falta por terceiro, devendo para isso, abrir procedimento para a contratação da 

empreitada, que poderá ser por concurso público, dado o valor dos trabalhos em falta. Pode 

ainda optar, no âmbito da resolução do contrato, por executar a garantia da obra pelos 

trabalhos deficientemente executados, atendendo a que o empreiteiro, na execução das 

demolições, removeu 416 m2 de reboco não previstos remover na empreitada, tendo 

também optado, por decisão própria relacionada com o rendimento do trabalho, por escavar 

o terreno para as fundações, mais do que o previsto no projeto, o que resulta na necessidade 

de repor as terras à cota prevista no projeto após bombagem da água acumulada. A 

estimativa orçamental para essas obras é de 12.171,71€ (s/ IVA) euros. ------------------------------  

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

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

intenção de rescisão contratual e execução da caução, face aos danos provocados na obra, na 

execução dos Fundos Comunitários e em instalações arrendadas pelo Município enquanto a 

obra deveria decorrer e que assim permanecem. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0026-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A RUA DA 

SOCIEDADE E ADENDA AO ESTUDO DA RUA 8 DE MARÇO, SITAS EM SÃO LUÍS ----------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 9-2021, datada de 04 de janeiro de 2021, elaborada 

pelo Setor de Informação Geográfica, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, no 
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seguimento dos pedidos de certificação de toponímia e numeração de polícia, registados com 

o NIPG: 34265/19, referente a um prédio urbano situado na Rua da Sociedade, e o NIPG: 

16792/20, referente a um prédio rústico com acesso pela Rua 8 de Março, ambos da freguesia 

de São Luís. Após análise dos pedidos verificou-se ser necessário efetuar o estudo de 

numeração de polícia para a Rua da Sociedade e uma adenda ao estudo existente da Rua 8 de 

Março. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se aprovação do estudo de numeração de polícia dos 

referidos arruamentos 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0027-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A RUA DOS 

ZIMBROS, SITA NO CAVALEIRO, FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO ------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 5-2021, datada de 04 de janeiro de 2021, elaborada 

pelo Setor de Informação Geográfica, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, no 

seguimento do pedido de certificação de toponímia e numeração de polícia, registado com o 

NIPG: 5202/19, referente a um prédio urbano situado na Rua dos Zimbros, no Cavaleiro, 

Freguesia de São Teotónio. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De forma a dar seguimento ao pedido foi elaborado o estudo de numeração de 

polícia para a Rua dos Zimbros, que se propões para aprovação 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 0029-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 
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ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1/01/2021 E 15/01/2021, 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 690 - ano - 2020 - Req. Orangeways, Lda. - Local da Obra - Herdade da 

Caldeira - Freguesia - São Luís - Assunto - Informação Previa; --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 693 - ano - 2020 - Req. Maria da Conceição Cabecinha - Local da Obra - 

Herdade das Pousadas Velhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Certidão de 

Dispensa de Autorização de Utilização; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 701 - ano - 2020 - Req. Sandra Isabel Custódia Lourenço - Local da Obra - Rua 

Custódio Brás Pacheco, 132 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; --------------  

 ----------- Proc. Nº 662 - ano - 2020 - Req. Maria Madalena Cabral Parreira Beja da Costa - Local 

da Obra - Herdade do Almarjão - Freguesia - Colos - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 -----------  Proc. Nº 635 - ano - 2020 - Req. Sandra Isabel da Costa Novais - Local da Obra - S. 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de início de trabalhos; -------------  

 ----------- Proc. Nº 605 - ano - 2020 - Req. Luis Alberto Galvão Carvalho - Local da Obra - Corte 

Pinheiro, S. Luís - Freguesia - São Luís - Assunto – Autoliquidação referente à Comunicação 

Prévia Telas Finais; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 696 - ano - 2020 - Req. António Martins Guerreiro - Local da Obra – 

Algoceira, Lote 41 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Legalização de 

alterações e ampliação de uma moradia unifamiliar e dependências;----------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 690 - ano - 2019 - Req. Francisco Alberto de Matos Simões Crispim - Local da 
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Obra - Daroeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Informação Prévia; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 153 - ano - 2020 - Req. Ana Maria de Oliveira Aleixo - Local da Obra - 

Herdade dos Nascedios e EN 393-Km 6 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido 

de consulta de Processo; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 306 - ano - 2020 - Req. Miguel Faria e Maia D'Aguiar - Local da Obra - Castelo 

de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e fotocópias de 

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

 ---------- Proc. Nº 304 - ano - 2020 - Req. António Henrique Rodrigues Marcelino - Local da 

Obra - Bairro do Monte Vistoso, Lote 53 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido 

de Consulta e fotocópias de Processo; -------------------------------------------------------------------------  

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

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

pedido de Licenciamento; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 305 - ano - 2020 - Req. Nilde Pacheco Lourenço - Local da Obra - Rua das 

Escolas, n.º 22, 2.º E - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Nipg: 32732/20; -------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 398 - ano - 2020 - Req. Barak Gal - Local da Obra - Várzea do Burro - Vale do 

Juncal - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Registo Alojamento Local; -------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 303 - ano - 2020 - Req. Ana Rita Costa Matos Serralha - Local da Obra - 

Herdade das Pousadas Novas, Urb. Pinhal do Moinho - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Pedido de fotocópia do Processo; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 156 - ano - 2020 - Req. Pramila Tamang - Local da Obra – Malavado, Estrada 

de Acesso ETAR - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa e aprovação da 
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Arquitetura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de Comunicação Prévia; -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 190 - ano - 2020 - Req. Thomas Gotz Mumm - Local da Obra - Porto da Silva, 

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

Utilização / Antiguidade do Edifício, Artigo 695; -------------------------------------------------------------  

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

Franquia - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Resposta à Notificação 1749/20; Req 

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

 ----------- Proc. Nº 669 - ano - 2019 - Req. Eva Preisinger Team Gartenbau, Unip., Lda. - Local da 

Obra - Rua dos Tanques, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das 

Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 669/2019-LOU; ------------------------  

 ----------- Proc. Nº 302 - ano - 2020 - Req. Dora Paula Guerreiro da Conceição - Local da Obra - 

Rua José Maria de Andrade, n.º 15 C - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Pedido de fotocópia autenticada de Licença de Utilização; -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 100 - ano - 2016 - Req. Carlos Fernando Vilhena da Maia Júlio - Local da Obra 

- Fornalhas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Licenciamento de Obras de Edificação, 

aprovação de Arquitetura; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 737 - ano - 2019 - Req. Hendrik Johan Hennink - Local da Obra - Flor do 

Brejo, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Certidão de Antiguidade;  

 ----------- Proc. Nº 562 - ano - 2019 - Req. Horácio Joaquim - Local da Obra - Comenda e Cerca 

da Comenda, Lote 34 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 562/2019-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 245 - ano - 2020 - Req. Jardins de Inverno - Soc. Inv. Imob., Lda. - Local da 
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Obra - Herdade do Zambujeiro - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Envio de 

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

 ---------- Proc. Nº 401 - ano - 2020 - Req. Luis Filipe Rodrigues da Silva - Local da Obra – 

Samoqueirinha, Monte do Prado, Ameixiais - Freguesia - São Luís - Assunto - Registo de 

Alojamento Local, Bde: 1029111; pedido 85721/2020; ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 255 - ano - 2018 - Req. Xavier de Matos Oliveira - Local da Obra - Cavaleiro - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização; ---------  

 ---------- Proc. Nº 204 - ano - 2018 - Req. Odete Isabel Martins Brito Sobral - Local da Obra - 

Av. Campo da Boa Esperança - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 264 - ano - 2020 - Req. Carlos Manuel Camacho Balisa - Local da Obra - Rua 

Cândido dos Reis, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 264/2020-CERT; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 193 - ano - 2016 - Req. Manuel da Silva Luis - Local da Obra - Corguinhas - 

Freguesia - São Luís - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização; ---------------  

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

 ---------- Proc. Nº 331 - ano - 2019 - Req. Joaquim Catarino da Silva - Local da Obra - Rua 8 de 

Março, n.º 40 - Freguesia - São Luís - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º331/2019-

LOU; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

início de trabalhos e autoliquidação referentes ao Processo n.º 683/2020; ---------------------------  

 ---------- Proc. Nº 115 - ano - 2020 - Req. Janet Wies Schreuder - Local da Obra - Cercas do 
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Canal, Águas Ferrenhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de prorrogação de 

prazo; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 400 - ano - 2020 - Req. Francisco José Meira Silva Nunes - Local da Obra - 

Arrifoias, Monte Ruivo - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Registo de Alojamento 

Local, Bde: 1029655; pedido 86030/2020; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 424 - ano - 2020 - Req. Ana Duarte Ramos do Rosário Batista Duarte - Local 

da Obra - Travessa da Igreja Nova, n.º 33, Rua do Pinhal - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Certidão de Destaque;---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 31 - ano - 2017 - Req. José Goncalves Guerreiro - Local da Obra - Rua do 

Charco, Aldeia das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto – Pedido de 

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

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 195 - ano - 2020 - Req. Rita Gago da Silva Bataglia dos Santos - Local da Obra 

- Rua das Palmeiras, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 700 - ano - 2019 - Req. Celso Filipe Gonçalves da Vinha - Local da Obra - Rua 

25 de Abril, n.º 27, Fornalhas Velhas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto – Especialidades;  

 ----------- Proc. Nº 789 - ano - 2019 - Req. Terradhana, Lda. - Local da Obra - Brejão - Freguesia - 

São Teotónio - Assunto - Processo n.º 789/19; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 557 - ano - 2020 - Req. Rita Gago da Silva Bataglia dos Santos - Local da Obra 

- Rua das Palmeiras, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 557/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 332 - ano - 2020 - Req. João de Matos Figueira - Local da Obra - Rua da 
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Lagoa, n.º 50, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Esclarecimento sobre Certidão de Isenção 

de Autorização de Utilização; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 469 - ano - 2019 - Req. Alentejo Fine Foods By Cabecinha, Unipessoal, Lda. - 

Local da Obra - Fornalhas Velhas, Vale de Santiago - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - 

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

 ---------- Proc. Nº 460 - ano - 2020 - Req. Diogo da Silva Amador Barreira - Local da Obra - 

Lagoinha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo ao 

Processo n.º 460/2020-PIP; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 86 - ano - 2020 - Req. Teresa Polara - Local da Obra - Covão de Cima - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido prorrogação de prazo ao Processo n.º 86/2020; ----  

 ---------- Proc. Nº 237 - ano - 2019 - Req. António Pedro Augusto Guerreiro - Local da Obra - 

Covão de Cima, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição referente ao 

Processo n.º 237/2019; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 510 - ano - 2019 - Req. Moveis Porfírio e Guerreiro - Local da Obra - Parque 

Industrial da Boavista dos Pinheiros, Lote 6 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – 

Pedido de prorrogação de prazo referente ao Processo n.º 510/19-LOU; -----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 63 - ano - 2020 - Req. António de Oliveira Viana - Local da Obra - Má Hora 

Lote 1, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Resposta ao ofício n.º 2816, Processo 

n.º 22.0601-63/2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 298 - ano - 2020 - Req. Isidro Cordeiro da Silva - Local da Obra - Vale Pegas, 

Lote 6 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias 

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

 ---------- 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; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 370 - ano - 2020 - Req. António Manuel Sequeira Gonçalves Silva - Local da 

Obra - Pereiro Grande - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º370/2020-EAI; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 396 - ano - 1990 - Req. Francisca Maria D. Athouguia Rocha Fontes - Local da 

Obra - Roncanito - Freguesia - São Salvador (Extinta) - Assunto - Depósito de Ficha Técnica de 

Habitação referente ao Processo n.º 396/1990-LAO; -------------------------------------------------------  

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

 ----------- Proc. Nº 95 - ano - 2019 - Req. José Maria Jacinto - Local da Obra - Bairro do Monte 

Vistoso, Lotes 31 e 32, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Exposição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 761 - ano - 2019 - Req. Rosa dos Santos Gabriel - Local da Obra - Av. das 

Águas, Lote 2 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo 

para entrega de documentos referente ao Processo n.º 761/2019; ------------------------------------  

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

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

 -----------  Proc. Nº 538 - ano - 2020 - Req. Prótea Ibérica, Produção e Comercialização de 

Flores, Lda. - Local da Obra - Fontelinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença 

Administrativa para charca; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 162 - ano - 2020 - Req. Anat Berman - Local da Obra - Vale de Gaios, 

Castelão - Freguesia - São Luís - Assunto – Alojamento Local n.º 108877; -----------------------------  

 ----------- Proc. Nº 303 - ano - 2017 - Req. Maria Correia Pacheco da Silva - Local da Obra - Nave 

Redonda, Foz do Vale Mato - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; --  

 ----------- Proc. Nº 545 - ano - 2020 - Req. Ema Maria Lopes Cordeiro - Local da Obra - Rua da 



-28- 
21-01-2021 

 
 

Bemposta, n.º 76 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização 

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

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

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - SIRJUE Odm2020/00392; 

Pº.22.0601-300/200; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 426 - ano - 2020 - Req. Paulo Alexandre Barros Trindade - Local da Obra - 

Monte das Valas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º426/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 552 - ano - 2020 - Req. Maria Joaquina Nascimento Marcelino - Local da 

Obra - Monte Novo da Horta, Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização/ Antiguidade do Edifício; -----------  

 ---------- Proc. Nº 492 - ano - 2019 - Req. Odril - Sociedade Agrícola, Lda. - Local da Obra - 

Loteamento Municipal do Brejão, Lote 37 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

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

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

Foros do Chaparral - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 664/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Alojamento Local “Casa da Magana”; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 557 - ano - 2020 - Req. Rita Gago da Silva Bataglia dos Santos - Local da Obra 

- Rua das Palmeiras, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 340 - ano - 2017 - Req. Elisabete da Conceição Guerreiro da Silva Pereira - 

Local da Obra - Vale da Trave de Baixo, Luzianes Gare - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto – 
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Exposição sobre o Processo n.º 340/2017-LAO; --------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 388 - ano - 2020 - Req. José da Silva de Jesus - Local da Obra - Rua Nossa 

Senhora do Mar, n.º 2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Registo de Alojamento Local; ------  

 ----------- Proc. Nº 493 - ano - 2019 - Req. Odril - Sociedade Agrícola, Lda. - Local da Obra - 

Loteamento Municipal do Brejão, Lote 38 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção 

elementos ao Processo n.º 493/2019-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 29 - ano - 2020 - Req. Patamar Violeta – Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Herdade das Laranjeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Not. 2421/20.P.º29/2020-LOU;  

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

Freguesia - São Luís - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo para entrega de elementos 

solicitados referente ao Processo n.º 447/2020; -------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 412 - ano - 2000 - Req. Paula Susana Venâncio Carvalho - Local da Obra - 

Pinhal da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Ficha Técnica 

de Habitação referente ao Processo n.º 412/2000-LAO; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 8 - ano - 2018 - Req. Elaine da Costa Batista - Local da Obra – Zambujeira, 

Lote 2 A - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo n.º 22.0603-8/2018; ----------------------  

 ----------- Proc. Nº 308 - ano - 2020 - Req. Zília Maria Coelho Manuel - Local da Obra - 

Fotocopias - Assunto - Pedido de consulta de Processo; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2020 - Req. Ana Mafalda Coelho Nunes - Local da Obra - 

Loteamento da Courela da Cerca, Lote 17, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 22.13-24/2020-LOU; -----------------------------------------------  

 ----------- 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 151 - ano - 2018 - Req. Manuel Martinho dos Santos Guerreiro - Local da 
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Obra - Rua Gamito, n.º 1, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 151/2018-LAO;--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 617 - ano - 2020 - Req. Célia das Dores Passos Teixeira - Local da Obra – 

Carrasqueira, Caixa Postal 2463 - Freguesia - São Luís - Assunto - Junção de novos elementos 

ao Processo n.º 617/2020-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 395 - ano - 2020 - Req. Helmut Kurst Stubler “Cabeça de Casal da Herança 

de” - Local da Obra - Travessa das Moitas, São Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto -

Limpeza de terreno baldio; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 161 - ano - 2020 - Req. Carlos Frederico Gouveia de Matos Martinho Figueira 

- Local da Obra - Rua Alexandre Herculano, São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido 

de informação referente ao Processo n.º 161/2020-LOU; -------------------------------------------------  

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

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

Comunicação Previa referente ao Processo n.º 209/2017-LAO; ------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 128 - ano - 2020 - Req. Hendrik Johan Hennink - Local da Obra - Flor do 

Brejo, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção elementos ao Processo; ------  

 ---------- Proc. Nº 475 - ano - 2020 - Req. Simão Pedro da Silva Marques - Local da Obra - 

Barranco de Benavide - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Certidão de 

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

 ---------- Proc. Nº 3 - ano - 2021 - Req. Geopway - Fundações e Geotécnica, Lda. - Local da 

Obra - Pereiras-Gare (Linha Férrea) - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Pedido de 

Licença Especial de Ruído; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 311 - ano - 2020 - Req. Fernando Ribeiro Domingues - Local da Obra - Pedido 
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de Cópias - Assunto – Pedido de cópia certificada Licença de Utilização; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 310 - ano - 2020 - Req. António Carlos Pacheco Soares - Local da Obra - 

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

 ----------- Proc. Nº 1 - ano - 2021 - Req. Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda. - Local da Obra – 

Arneirinhos, Caixa Postal 4417 A, Eirinhas, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Solicitação de cópias sobre o imóvel e sobre a Licença de Utilização n.º 287/2004; ----------------  

 ----------- Proc. Nº 2 - ano - 2021 - Req. Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda. - Local da Obra - 

Arneirinhos, Caixa Postal 4417 A, Eirinhas, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Solicitação de cópias sobre o imóvel e sobre a Licença de Utilização n.º 18/2005; ------------------  

 ----------- Proc. Nº 669 - ano - 2019 - Req. Eva Preisinger Team Gartenbau, Unip., Lda. - Local da 

Obra - Rua dos Tanques, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das 

Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 669/2019-LOU; ------------------------  

 ----------- Proc. Nº 370 - ano - 2020 - Req. Maria Jesus Duarte Rosa - Local da Obra - Mesinha de 

Monte Novo - S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação de 

prazos para apresentar os elementos solicitados; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 737 - ano - 2019 - Req. Hendrik Johan Hennink - Local da Obra - Flor do 

Brejo, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Certidão de Antiguidade;  

 ----------- Proc. Nº 720 - ano - 2019 - Req. Monte das Candeias, Lda. - Local da Obra - Galeado, 

Foros do Galeado - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição sobre prorrogação de 

prazo referente ao Processo n.º 720/2019-LOU;-------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 309 - ano - 2020 - Req. João Luis de Sousa Palmeiro - Local da Obra - Vila 

Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

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

 ----------- Proc. Nº 647 - ano - 2020 - Req. AJ Glória Construções, Lda. - Local da Obra - Quinta 

da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação Previa; --  
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 ---------- Proc. Nº 178 - ano - 2019 - Req. Maria Duarte Francisco - Local da Obra - Loteamento 

do Atanásio, Lote n.º 18, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 178/2019-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 579 - ano - 2020 - Req. Carsol Fruit Portugal, Lda. - Local da Obra - Casinha 

do Brejo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Licenciamento de charcas; ----------------  

 ---------- Proc. Nº 346 - ano - 2020 - Req. Claudia Faye Awdry de Brion - Local da Obra - 

Carvalhal das Figueiras/ Corgo da Casca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Especial 

de Ruido;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 219 - ano - 2018 - Req. Maria José Marcelino - Local da Obra - Rua da Graça, 

n .º 7 e 7 A,  Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 219/2018-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 378 - ano - 2020 - Req. Ebr Friends, Lda. - Local da Obra - Urb. Pinhal do 

Moinho, Lote 34, Loja 19, 20 e 21 - Assunto - Comunicação - Abertura de Estabelecimento 

“Ebr Minimercado”; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 379 - ano - 2020 - Req. Ebr Friends, Lda. - Local da Obra – Urb. Pinhal do 

Moinho, Lotes 33 e 34, Loja 22, Fracção DC - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Comunicação de abertura de Estabelecimento “Ebr Kebab & Café”; -----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 697 - ano - 2019 - Req. Kyo Alternativas Culturais e Alimentares, Lda. - Local 

da Obra - Portela do Rancheiro - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 697/2019-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 330 - ano - 2017 - Req. Guido Jozef Marie Geelen - Local da Obra – 

Samoqueiro, São Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Comunicação início dos trabalhos 

referentes ao Processo n.º 330/2017-LAO; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 361 - ano - 2020 - Req. Hardeep Singh - Local da Obra - Avenida Gago 

Coutinho, eEdifício 1, Loja G - Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 
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Nipg: 21898/20, Mera Comunicação de abertura de Estabelecimento, Bde: 974783; pedido 

61158/2020 "Neet?S - Donner, Kebab & Restaurante"; ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 358 - ano - 2020 - Req. Clube Automóvel do Algarve - Local da Obra - Nave 

Redonda - Concelho de Odemira - Freguesia - Sabóia - Assunto - Rallye Casinos do Algarve; -----  

 ----------- Proc. Nº 71 - ano - 2018 - Req. Rene de Winter - Local da Obra - Espicha - Freguesia - 

São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 71/2018-LAO; ----  

 ----------- Proc. Nº 34 - ano - 2017 - Req. Vítor Manuel Taveiro Mendes - Local da Obra - "Às 

Fornalhas", Vale de Santiago - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Pedido de prorrogação 

para entrega de documentos referentes ao Processo n.º 34/2017-LAO; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 380 - ano - 2020 - Req. Kulwinder Singh - Local da Obra - Urbanização Pinhal 

do Moinho, Loja 7, Centro Comercial - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Comunicação abertura de Estabelecimento “Mahal Pizza & Bar”;---------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 3 - ano - 2018 - Req. Fernanda Agostinho Nunes Simão - Local da Obra - Rua 

de Goa, n.º 8 - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 03/2019-LAO; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 263 - ano - 2020 - Req. Santa Casa da Misericórdia de Odemira - Local da 

Obra - Av. Marginal - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de Licenciamento; -----  

 ----------- Proc. Nº 341 - ano - 2020 - Req. Ravinder Singh - Local da Obra - Estrada da 

Circunvalação, r/c - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Abertura de 

Estabelecimento “Cheema Resturent do Indiano”; ----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 246 - ano - 2016 - Req. TSBC - The Summer Berry Company Portugal, Lda. - 

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

Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; ------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 431 - ano - 2020 - Req. Maria Madalena de Jesus Martins - Local da Obra - 

Rua Nova do Encalhe, n.º 15 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; -----  
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 ---------- Proc. Nº 536 - ano - 2020 - Req. Sol a Montes - Atividades Turísticas, Lda. - Local da 

Obra - Casas Novas, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

Compropriedade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 604 - ano - 2019 - Req. Pedro Manuel Falcão Santos Silva Flores - Local da 

Obra - Av. das Águas - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 604/2019-LOU; ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 754 - ano - 2019 - Req. Vista Corgão - Soc. Gestora de Bens Próprios, Lda. - 

Local da Obra – Corgão, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das 

Amoreiras - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo referente ao Processo n.º 754/2019-

LOU; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 301 - ano - 2020 - Req. Fernando Manuel Tinoco Raposo - Local da Obra - 

Quinta das Palmeiras, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Exposição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 385 - ano - 2020 - Req. Rebelde Vogal, Lda. - Local da Obra - Rua de Macau, 

n.º 12 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Nipg: 26331/20, Mera Comunicação de 

abertura de Estabelecimento, Bde:1011666; Pedido 77226/2020, "Rebelde Vogal, Lda."; --------  

 ---------- Proc. Nº 194 - ano - 2019 - Req. Vitória Manuela de Sousa Lourenço - Local da Obra - 

Lote 73, Monte Vistoso, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Processo n.º 22.13-LOU-194/2019; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 314 - ano - 2020 - Req. António Augusto Silva Filipe - Local da Obra - Rua 

Sousa Prado, n.º 14 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Abertura de 

Estabelecimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 311 - ano - 2020 - Req. Refúgio da Planície Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Rua Poço de Braga, n.º 30 - Freguesia - São Luís - Assunto – Licença para ocupação do espaço 

público com toldo e esplanada; ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 312 - ano - 2020 - Req. Refúgio da Planície Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Rua Poço de Braga, n.º 30 - Freguesia - São Luis - Assunto - Abertura de Estabelecimento; ------  

 ----------- Proc. Nº 309 - ano - 2020 - Req. Henrique Santos Raposo - Local da Obra - Rua Eng.º 

Poole da Costa, s/n.º - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Licença para ocupação do 

espaço público com esplanada; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 308 - ano - 2020 - Req. Carlos Alberto Guerreiro Neves - Local da Obra - 

Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Abertura de uma Mercearia; ---------------------------  

 ----------- Proc. Nº 307 - ano - 2020 - Req. Carlos Alberto Guerreiro Neves - Local da Obra - 

Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto -Abertura de Estabelecimento “Café Restaurante”;  

 ----------- Proc. Nº 299 - ano - 2020 - Req. Dalbir Singh, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Rua 

Dr. João de Paiva, n.º 4 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Exposição sobre 

pedido de autorização para ocupação de via pública para venda de gás; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 10 - ano - 2020 - Req. Augusto Aroeira da Silva - Local da Obra - Loteamento 

da Lagoinha, Lote 37, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Construção de um edifício de habitação e serviços; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 235 - ano - 2019 - Req. Nelson Fernando Afonso Cardoso - Local da Obra - 

Loteamento dos Alagoachos, Lote 288 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição;  

 ----------- Proc. Nº 297 - ano - 2020 - Req. Rukma Kumari Shah - Local da Obra - Rua do Passal, 

n.º 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Abertura de Estabelecimento; ---------------------------  

 ----------- Proc. Nº 292 - ano - 2020 - Req. Colossalmargin - Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Rua Nova do Passal, Lote 3, r/c A, Porta 3 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

abertura de Estabelecimento “Singh Mini Mercado”; ------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 752 - ano - 2019 - Req. Herança de António Carlos Carvalho Monteiro - Local 

da Obra - Rua José António Gonçalves, 45 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 752/2019; ------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 257 - ano - 2020 - Req. Inês Olaio Martins Pereira Marques - Local da Obra - 

Rua António Marques, n.º 7 A, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Vistoria de Registo de Alojamento Local Req: 10830/20, Bde: 946362; pedido 

47422/2020–110814/AL; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Monte Novo das Pereiras - Freguesia - Relíquias - Assunto – Entrega de documento referentea 

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

 ---------- Proc. Nº 197 - ano - 2020 - Req. Lina Maria Silva Brissos - Local da Obra - Cerca das 

Eirinhas, São Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Construção de uma moradia unifamiliar; ----  

 ---------- Proc. Nº 139 - ano - 2020 - Req. Mário Manuel Andres Guerreiro - Local da Obra - 

Monte Novo da Cruz - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição para alteração da 

faturação; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 182 - ano - 2020 - Req. Isabel Cristina Batista Lameira - Local da Obra – 

Barbacã, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

Parecer para venda de artesanato, Req: 5524/20; -----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 666 - ano - 2019 - Req. Nova Carpintaria do Mira, Lda. - Local da Obra - 

Fontainhas do Meio - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição sobre o Processo 

de viabilidade de alteração da Utilização; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 217 - ano - 2016 - Req. Idália Antónia Guerreiro - Local da Obra - Seisseiras - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição referente ao Processo n.º 217/2016; -------------  

 ---------- Proc. Nº 96 - ano - 2020 - Req. Aquaflora, Prestação Serviços Florestais, Unp. Lda. - 

Local da Obra - Monte Novo Vale de Gomes - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto 

- Aperfeiçoamento do Processo n.º 69/2020; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 392 - ano - 2000 - Req. Mira Mármores, Lda. - Local da Obra - Loteamento 

Industrial, Lote 15, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – 
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Ofício n.º 006080, datado de 19/10/29; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 46 - ano - 2018 - Req. Douwe Herman Kiestra - Local da Obra - Mal Julgada, 

Longueira/Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de Certidão de 

Dispensa de Autorização de Utilização; ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 345 - ano - 2020 - Req. Details Impact, Lda. - Local da Obra - Rua Nova do 

Encalhe, n.º 15 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de Abertura de 

Estabelecimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 740 - ano - 2019 - Req. Archaic Village, Lda. - Local da Obra - Baldios, 

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

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

 ----------- Proc. Nº 169 - ano - 2018 - Req. José Joaquim Mansos - Local da Obra - Monte do 

Paleio - Freguesia - São Luís - Assunto - Emissão de Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização (Pré-Existência), Req.7347/19, sobre o Processo n.º 22.0610-169/2018; ----------------  

 ----------- Proc. Nº 239 - ano - 2020 - Req. Costa da Zambujeira - Restaurante e Marisqueira, 

Lda. - Local da Obra - Rua Miramar, n.º 17 r/c A - Freguesia - São Teotónio - Assunto -

Comunicação Abertura de Estabelecimento “Costa Zambujeira – Restaurante”; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 709 - ano - 2020 - Req. Maria Vitória Ramos Freire do Rosário - Local da Obra 

- Alcaria Nova, Monte Santa Teresinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação 

Previa; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 36 - ano - 2020 - Req. Alberto Dias Fernandes - Local da Obra - Praia das 

Furnas, Alteirinhos e Zambujeira do Mar - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - 

Exposição Autorização de venda na Praia; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 699 - ano - 2019 - Req. Carlos Eduardo da Cruz Fernandes Alegria - Local da 

Obra - Foros da Pereira - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; -------------------  

 ----------- Proc. Nº 144 - ano - 2020 - Req. Central Solar Fotovoltaica de São Teotónio, Lda. - 
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Local da Obra - Corgo da Zorra e Choça - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 301 - ano - 2020 - Req. Fernando Manuel Tinoco Raposo - Local da Obra - 

Quinta das Palmeiras, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Exposição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 113 - ano - 2020 - Req. António Manuel Ramos Guerreiro - Local da Obra - 

Vendas Novas, João de Ribeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo n.º 113/2020-

LOU; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 323 - ano - 2020 - Req. Fernando Manuel Lourenço Guerreiro - Local da Obra 

- Rua Miramar, n.º 17, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Legalização 

das alterações efetuadas ao edifício de habitação e serviços; --------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 708 - ano - 2020 - Req. Rui Manuel Guerreiro Belchior - Local da Obra - 

Monte Novo dos Nascedios - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 710 - ano - 2020 - Req. Maria Teresa Chainho “Cabeça de Casal Herança de” 

- Local da Obra - Rua António Mateus Alves, n.º 42, Bicos - Freguesia - Vale de Santiago - 

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

 ---------- Proc. Nº 640 - ano - 2019 - Req. Subtledragon, Lda. - Local da Obra - Malhadinhas - 

Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 640/2019-

LOU; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 773 - ano - 2019 - Req. Eduardo Manuel Soares Guerreiro - Local da Obra - 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Lote 55 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - 

Assunto – Entrega de Processo de Especialidades referentes ao Processo n.º 773/2019-LOU; ---  

 ---------- Proc. Nº 32 - ano - 2020 - Req. António Jorge Martins Gonçalves - Local da Obra - 

Praia das Furnas, Alteirinhos e Zambujeira do Mar - Freguesia - Concelho de Odemira - 
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Assunto - Exposição sobre a autorização de venda na Praia; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 33 - ano - 2020 - Req. Gabriel das Neves Brás - Local da Obra - Praia das 

Furnas, Alteirinhos e Zambujeira do Mar - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - 

Exposição sobre pedido de autorização para venda na Praia; --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 6 - ano - 2021 - Req. José Alberto Calado Malveiro - Local da Obra - Campo 

Redondo - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de Processo; ------  

 ----------- Proc. Nº 104 - ano - 2019 - Req. Donald Purmer - Local da Obra - Casa da Vinha, 

Nespereira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de levantamento de 

suspensão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Obra - Rua da Felicidade, n.º 14 - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 634 - ano - 2020 - Req. Daniela Mira Feyo Graça Morais - Local da Obra - Rua 

25 de Abril, Lote 20 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 8 - ano - 2021 - Req. Nuno Manuel Fróis Oliveira - Local da Obra - Estrada 

Nacional 369 - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de Processo; -  

 ----------- Proc. Nº 474 - ano - 2019 - Req. Manuel Maria António - Local da Obra - Rua do 

Carvalhal, n.º 7, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – 

Entrega de Projetos de Especialidades referentes ao Processo n.º 474/2019-LOU; -----------------  

 ----------- Proc. Nº 93 - ano - 2020 - Req. António Carlos Patrício Vaz Pereira - Local da Obra - 

Praia da Franquia e Praia das Furnas - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Renovação 

das Licenças Anuais para operar na Praia da Franquia; -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 81 - ano - 2020 - Req. Joana Marcelino Gonçalves - Local da Obra - Praia da 

Franquia e Praia do Farol - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença para venda de 
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Bolas de Berlim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 770 - ano - 2019 - Req. Octávio Reis Fernandes - Local da Obra - Praia do 

Malhão e Praia das Furnas - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Exposição relativa ao 

pedido de venda de Bolas Berlim; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 80 - ano - 2020 - Req. Cláudia Filipa Fins Miranda - Local da Obra - Praia da 

Franquia e Praia do Farol - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença para venda de 

Bolas de Berlim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 3 - ano - 2021 - Req. Maria Teresa Pacheco M. S. L. Pereira - Local da Obra – 

Longueira, Fração J - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de fotocópia de 

Processo n.º 278/2002-LAO, AU n.º 178/2005, datado de 14-07-2005; --------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 104 - ano - 2020 - Req. Edi de Souza Santos Tourinho - Local da Obra - Praia 

do Malhão - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença para venda de Bolas de Berlim;  

 ---------- Proc. Nº 107 - ano - 2020 - Req. Pablo Souza Tourinho - Local da Obra - Praia do 

Malhão - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição - Licença para venda de Bolas 

de Berlim; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 106 - ano - 2020 - Req. Romildo Urtiga Tourinho - Local da Obra - Praia do 

Malhão - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição - Licença para venda de Bolas 

de Berlim; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 9 - ano - 2021 - Req. Rui Manuel Candeias Joaquim - Local da Obra - Moinho 

de Vento, Lote 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias 

autenticadas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 513 - ano - 2019 - Req. Pronk e Derks, Lda. - Local da Obra - Herdade A-de-

Mateus - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo para 

entrega dos elementos solicitados referentes ao Processo n.º 513/2019-LOU; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 567 - ano - 2020 - Req. Manuel José Vaz - Local da Obra - Monte das 
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Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 567/2020-CERT; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 127 - ano - 2020 - Req. Gonçalo Simãozinho Tomás - Local da Obra - Praia da 

Franquia (corredor à direita do Restaurante/ Concessão Quebramar, lado da foz) - Freguesia - 

Vila Nova Milfontes - Assunto – Licença de ocupação de espaço no Domínio Público Marítimo;  

 ----------- Proc. Nº 128 - ano - 2020 - Req. Rafael Barroso Henriques - Local da Obra - Praia do 

Carvalhal - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Renovação Licença Domínio Publico 2020 para 

Escola Surf “Surfnature School”, n.º de Licença 2019, 19/2019; -----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 456 - ano - 2019 - Req. Lurdes da Conceição Burrica Picareta - Local da Obra - 

Águas Ferrenhas, Lote 2 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos 

ao Processo n.º 456/2019; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 705 - ano - 2020 - Req. Manuel António Guerreiro Chora - Local da Obra - 

Rua Belém - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Pedido de Dispensa 

Autorização de Utilização; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 79 - ano - 2020 - Req. André Martins Caires - Local da Obra - Praia da 

Franquia e Praia do Farol - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença para venda de 

Bolas de Berlim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 14 - ano - 2020 - Req. Paulo Jorge dos Santos Afonso - Local da Obra - Praias 

do Almograve, Zambujeira do Mar e Alteirinhos - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - 

Entrega de Exposição referente à venda de Bolas de Berlim; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 16 - ano - 2020 - Req. João Manuel Gonçalves Leonardo - Local da Obra - 

Praias da Zambujeira do Mar e Almograve - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - 

Licença para venda ambulante; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 15 - ano - 2020 - Req. Rui Miguel das Neves Brás - Local da Obra - Praias de 

Almograve, Furnas e Alteirinhos - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Entrega de 
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Exposição referente a venda de Bolas de Berlim; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 7 - ano - 2021 - Req. Paulo José Gonçalves Batista - Local da Obra - Cerca das 

Árvores, Lote 46 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Construção de uma habitação; ---  

 ---------- Proc. Nº 4 - ano - 2021 - Req. Pedro Lopes Demesquita - Local da Obra - Rua do 

Parque de Campismo, Lote 3 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópia;  

 ---------- Proc. Nº 102 - ano - 2020 - Req. David Pereira Rodrigues - Local da Obra - Praias das 

Furnas, Praia dos Aivados, Praia do Malhão e Praia do Almograve - Freguesia - Concelho de 

Odemira - Assunto - Entrega de Exposição referente ao Processo n.º 102/2020-LDP; --------------  

 ---------- Proc. Nº 647 - ano - 2020 - Req. AJ Glória Construções, Lda. - Local da Obra - Quinta 

da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos 

ao Processo n.º 647/2020-CP; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 10 - ano - 2021 - Req. Tânia Cláudia Pereira Pinto - Local da Obra - 

Loteamento da Bemposta - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de fotocópias; ----------  

 ---------- Proc. Nº 170 - ano - 2020 - Req. Crunchy Cloud, Lda. - Local da Obra - Praia do Malhão 

e Praia das Furnas - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Autorização para ocupação 

do Domínio Público Marítimo para aulas de Surf; -----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 82 - ano - 2020 - Req. Cláudio Martins Caires - Local da Obra - Praia da 

Franquia e Praia do Farol - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença para venda de 

Bolas de Berlim; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 161 - ano - 2020 - Req. Carlos Frederico Gouveia de Matos Martinho Figueira 

- Local da Obra - Rua Alexandre Herculano - São Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 8 - ano - 2020 - Req. Water Movements, Lda. - Gota D`Água Surf - Local da 

Obra - Praia do Malhão e Rio Mira/ Praia da Franquia - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Renovação de Licença de Surf; ----------------------------------------------------------------------  



-43- 
21-01-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

 ----------- Proc. Nº 20 - ano - 2020 - Req. Surfmilfontes, Lda. - Local da Obra - Praias do Malhão, 

Furnas e Farol - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Pedido de concessão; ---------------  

 ----------- Proc. Nº 139 - ano - 2020 - Req. Mário Manuel Andres Guerreiro - Local da Obra - 

Monte Novo da Cruz - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição para alteração da 

faturação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 146 - ano - 2014 - Req. Maria do Carmo de Jesus Pacheco - Local da Obra - 

Rua D. Maria Júlia Brito Pais, n.º 2 - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de prorrogação do 

prazo para execução de obras; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 418 - ano - 2019 - Req. Ulrike Streit - Local da Obra - Cerro da Gruta, Sabóia - 

Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 418/2019-LOU; --------------  

 ----------- Proc. Nº 11 - ano - 2021 - Req. Ana Rita Costa Matos Serralha - Local da Obra - 

Urbanização Pinhal do Moinho - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

Fotocópia do Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 469 - ano - 2019 - Req. Alentejo Fine Foods By Cabecinha, Unipessoal, Lda. - 

Local da Obra - Fornalhas Velhas, Vale de Santiago - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto -

Alentejo Fine Foods; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 68 - ano - 2020 - Req. João Pedro Andrade Rosa Dias - Local da Obra - Praia 

do Malhão e Praia das Furnas - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Pedido de 

renovação Licenciamento de Escola de Surf 7ª Essência; --------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 5 - ano - 2021 - Req. João Pedro de Oliveira Reis Tomas Lopes - Local da Obra 

- Rua da Vila, n.º 100 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de consulta do 

Processo n.º 2215/2020; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 56 - ano - 2018 - Req. José Encarnacão Inácio - Local da Obra - Herdade do 

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

 ----------- roc. Nº 190 - ano - 2020 - Req. Thomas Gotz Mumm - Local da Obra - Porto da Silva - 
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São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade de Edifício, Artigo 695; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 44 - ano - 2020 - Req. Janete Alexandra Matos Encarnação - Local da Obra - 

Praia da Franquia, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença 

para massagens na Praia da Franquia; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 587 - ano - 2019 - Req. Ivo Daniel Lima do Carmo - Local da Obra - Praia do 

Malhão e Furnas - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Processo de Licenciamento; ---  

 ---------- Proc. Nº 514 - ano - 2019 - Req. Pronk e Derks, Lda. - Local da Obra - Carrasqueira do 

Meio - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo para 

entrega dos elementos solicitados referentes ao Processo n.º 514/2019-LOU; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 638 - ano - 2020 - Req. Caminhos da Cotovia, Unipessoal, Lda. - Local da 

Obra – Pegões, Choça - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 638/2019-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Local da Obra - Vale Touriz, Sabóia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ---------- Proc. Nº 2 - ano - 2021 - Req. Diamantino José Correia - Local da Obra – São Martinho 

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

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

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

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

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

 ---------- 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 aos Projetos 

Especialidades referentes ao Processo n.º 5033/20, datado de 13/02/2020; -------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 394 - ano - 2019 - Req. Jürgen Heinrich Leberecht Zimmermann - Local da 

Obra – Covanito, Casa Nova da Cruz - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos referentes ao pedido de Informação Prévia (Req:1561/20);--------------------------------  

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

 ----------- Proc. Nº 12 - ano - 2021 - Req. Ana Manuela Lopes Coelho Amaro - Local da Obra - 

Gama/ Esteiro do Bate Pé - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias a 

extrair de Processo de Obras Particulares; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 13 - ano - 2021 - Req. João Pedro Mendes Pereira - Local da Obra - Rua dos 

Carrasqueiros - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de fotocópia autenticada da 

Licença de Utilização n.º 162/1991, referente ao Processo n.º 61/1991; ------------------------------  

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

 ----------- Proc. Nº 394 - ano - 2019 - Req. Jürgen Heinrich Leberecht Zimmermann - Local da 

Obra – Covanito, Casa Nova da Cruz - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo 

n.º394/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ao Processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0037-2021 - QUEIXA APRESENTADA POR IVAN GONZALEZ 

BERENGUER PENA, PELO RUIDO PROVOCADO POR UMA SUINICULTURA SITA EM HERDADE 

DAS QUINTAS, FREGUESIA DE VALE DE SANTIAGO, EM NOME DE ANTÓNIO AMORIM DA SILVA 
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PETIZ ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente o processo de fiscalização referente a uma queixa apresentada por Ivan 

Gonzalez Berenguer Pena, pelo ruido provocado por uma suinicultura sita em Herdade das 

Quintas, Freguesia de Vale de Santiago, em nome de António Amorim da Silva Petiz. -------------  

 ---------- Do processo consta uma informação dos serviços de fiscalização na qual refere que 

esporadicamente os ruídos provocados pelos suínos são audíveis, sendo possível que no 

período da noite seja mais incomodativo para a queixosa. ------------------------------------------------  

 ---------- Atendendo ao objeto da queixa e não dispondo o Município de meios para a 

respetiva medição, propõe-se solicitar a mesma à CIMAL, devendo ser fornecidos os dados da 

queixosa e respetiva localização e dar conhecimento à mesma das diligências efetuadas. -------  

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

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

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

 ---------- 2.6. - DIVISÃO DE AMBIENTE -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0016-2021 - ESTRUTURA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUAS DE 

ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RESÍDUOS - ANO 2021 ------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 17-2021, data de 04 de janeiro de 2021, elaborada pela 

Divisão de Ambiente, na qual consta que a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e 

Resíduos, ERSAR, tem como atribuições regulamentar, avaliar e auditar a fixação das tarifas 

praticadas pelas entidades gestoras dos serviços de águas e resíduos, onde se incluem as de 

titularidade municipal (artigo 5.º da Lei n.º 10/2014, de 6 de março). Consta ainda na referida 

informação que as tarifas estão sujeitas a parecer vinculativo daquela entidade (artigo 21.º da 

Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) e devem ser revistas anualmente, devendo ser remetida à 

ERSAR, até ao dia 15 de outubro, a estrutura tarifária a aplicar no ano seguinte para parecer e 

posterior aprovação, até ao dia 30 de novembro, pelo Município, com vista à entrada em vigor 
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no dia 1 de janeiro, do ano a que diz respeito.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira submeteu no dia 15 de outubro de 2020, no módulo de 

regulação económica no portal da ERSAR, a estrutura tarifária a aplicar em 2021. A estrutura 

tarifária proposta para 2021 foi a estrutura atualmente em vigor. Na sequência da análise dos 

elementos remetidos e da informação existente na ERSAR, foi emitido parecer (n.º O-

008388/2020) onde constam algumas apreciações e recomendações que devem ser corrigidas 

no sentido de garantir a sua conformidade com a Recomendação Tarifária e com o 

Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos.  -----------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se manter, para o ano 2021, a estrutura tarifária 

atualmente em vigor dos serviços de águas e resíduos do Município de Odemira. -----------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0023-2021 - ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE UM SINAL NA RUA 

DO SOL, SITA EM BOAVISTA DOS PINHEIROS: INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO ---------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4656-2020, datada de 26 de novembro de 2020, 

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

qual consta que a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no dia 03 de abril de 2021 

deliberou, por unanimidade, a intenção de indeferir a pretensão da empresa Driscoll's, para 

que o sinal de proibição tipo C1 - Sentido proibido que está instalado na Rua do Sol, na 

Boavista dos Pinheiros, seja recolocado para depois da zona de cargas e descargas da referida 

empresa, de forma a permitir o acesso dos veículos pesados àquela zona pelo arruamento 

denominado como "Alameda Nova da Boavista". -----------------------------------------------------------  

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

da deliberação supra, de acordo com o estipulado nos artigo 121.º e 122.º do Código do 
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Procedimento Administrativo e que, decorrido o prazo legal, não houve apresentação de 

qualquer alegação escrita sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se o indeferimento da pretensão em apreço. ---------------  

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

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

 ---------- 2.8. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0019-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE»: RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ANO DE 2020 ----------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 164-2021, datada de 11 de janeiro de 2021, elaborada 

pela Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, a remeter o Relatório de Execução referente 

ao ano de 2020, Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira 

Empreende», onde constam as ações relacionadas com o referido Programa, nos seus 

diversos regulamentos e serviços disponíveis. ----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0028-2021 - PROTOCOLO E ACORDO DE COLABORAÇÃO 

CELEBRADOS COM O NÚCLEO DESPORTIVO E CULTURAL DE ODEMIRA --------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 5001/2020, datada de 23 de dezembro de 2020, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que a Direção Geral 

de Saúde tem ao longo do tempo pandémico emanado um conjunto de orientações no 

sentido de regular a prática de exercício físico e desporto, nomeadamente através da 

orientação n.º 30/2020 de 29/05/2020 e atualizada em 20/07/2020, que nos baliza um 

conjunto de regras e procedimentos a adotar nas infraestruturas desportivas e outros espaços 

onde decorra a prática de exercício físico e desporto, em espaços fechados ou ao ar livre, 

pistas, ginásios, piscinas, academias desportivas, salas de massagem e clubes de saúde. ---------  

 ---------- Neste enquadramento, sendo reconhecida a importância que a prática física e 
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desportiva assume na saúde, na atual situação epidemiológica, pelos benefícios que comporta 

para o bem-estar físico, psicológico e social da nossa comunidade, o artigo 22º do regime da 

situação de calamidade, publicado em anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-

A/2020 veio permitir a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em 

contexto competitivo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As instalações desportivas em funcionamento regem-se pelo disposto no artigo 8º 

(regras de higiene), com as necessárias adaptações. -------------------------------------------------------  

 ----------- O Município, no quadro das suas atribuições e competências pretende conciliar a 

retoma da prática desportiva (pelo motivos anteriormente referidos), com a garantia 

fundamental da proteção de saúde pública. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deste modo, o Município de Odemira elaborou um Plano de Contingência Para as 

Piscinas Municipais, que aguarda parecer da Autoridade de Saúde Local. ----------------------------  

 ----------- Tendo em conta que o Município de Odemira mantém, com o Núcleo Desportivo e 

Cultural de Odemira, desde 2009, um Acordo de Colaboração para Animação do Ginásio, 

através do qual aquele espaço se mantém aberto à população em geral, sendo as inscrições 

da responsabilidade do Município.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Existe também um Protocolo de Colaboração, com esta entidade, para o 

desenvolvimento da Escola Municipal de Atividades Aquáticas, cuja responsabilidade é 

ministrar as aulas, sendo as inscrições da responsabilidade do Município.  ---------------------------  

 ----------- Decorrente desta situação pandémica, o equipamento encontra-se encerrado, e 

consequentemente o Ginásio e a Piscina o que inviabiliza, desde março de 2020, a utilização 

do ginásio e a existência de aulas da Escola Municipal de Atividades Aquáticas, não se 

vislumbrando data para a sua reabertura, embora o Plano de Contingência para a 

infraestrutura tenha sido enviado para parecer da Autoridade Local de Saúde em outubro, 

seguido duma visita das Técnicas de Saúde Ambiental ao local, para verificarem, in loco, as 
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suas condições e para que fossem esclarecidas algumas dúvidas e/ou omissões e colmatadas 

algumas falhas num curto espaço de tempo de modo a não condicionar o parecer solicitado. --  

 ---------- Este documento foi reenviado, em meados de dezembro, a solicitar a pronúncia da 

Autoridade local de Saúde, que respondeu que, face á situação e à falta de recursos humanos, 

será dada resposta logo que possível.  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Numa primeira fase e tendo em conta que não se conhecia o período pelo qual a 

infraestrutura estaria encerrada, o Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, propôs-se 

realizar, como forma de compensação pelas verbas recebidas, um conjunto de aulas 

disponibilizadas online durante os meses de maio a agosto. Proposta aceite pelo Município. ---  

 ---------- Depois de elaborado o Plano Municipal de Contingência pelos técnicos municipais de 

Desporto, o mesmo foi dado a conhecer ao Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, para 

que pudessem elaborar o Plano de Contingências das suas atividades, esperando que o 

equipamento tivesse parecer favorável para a sua reabertura. ------------------------------------------  

 ---------- Entretanto, no dia 12 de outubro foi realizada uma reunião com entidade, na qual 

participaram o Presidente da Câmara, o Vereador Pedro Ramos e a Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Socio Cultural para definir o que fazer face à situação atual e a 

impossibilidade de reabertura da Piscina Municipal. Nesta reunião referiu-se que se teriam 

que encontrar formas alternativas de fazer face aos compromissos inerentes ao acordo e 

Protocolo de Colaboração e que poderiam passar pela suspensão dos mesmos e realização de 

novos Protocolos uma vez que não é possível cumpri-los. ------------------------------------------------  

 ---------- Nesta reunião foi solicitado á entidade que apresentasse uma proposta para ser 

analisada e aprovada pela Município e implementada o mais rápido possível, sendo que a 

premissa seria manter a atividade física para quem, estivesse inscrito na EMAA e quisesse, 

pudesse usufruir desta forma alternativa de praticar atividade física, mantendo os hábitos de 

vida saudável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- No dia 26 de outubro é enviada, por e-mail, uma proposta que foi objeto de análise e 

pronúncia pelos técnicos de desporto do Município, de parecer da Chefe de Divisão e de 

despacho do Vereador Pedro Ramos (NIPG 27973/20, de 6 de novembro).  -------------------------  

 ----------- Na sequência deste despacho, no dia 17 de novembro, foi dado conhecimento à 

entidade do teor da informação, no sentido de se encontrarem melhores soluções, uma vez 

que as propostas, na sua maioria, se cingiam ao interior do equipamento (Piscina e Ginásio), 

que se encontra encerrado e, cuja reabertura e retomar das atividades, implica o parecer da 

Autoridade Local de Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Posteriormente foi realizada uma reunião entre os técnicos de desporto do Município 

e o NDCO no sentido de analisar e avaliar novas propostas, tendo em conta a necessidade de 

resolver esta questão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, no dia 10 de dezembro, foi enviada, por e-mail, nova proposta que não 

contém um plano de aulas (horários e professores a afetar, locais de realização, conteúdos a 

ministrar), de modo a que o Município possa contactar os utentes da Escola Municipal de 

Atividades Aquáticas, para perceber quantos alunos pretendem frequentar as aulas, de modo 

a efetivar a inscrição, ativar seguros e determinar a data a partir da qual as mesmas teriam 

início. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que decorreram 9 meses desde o início da Pandemia, que não se 

vislumbram, para já, melhorias, sendo que, no decurso do mês de dezembro, o Concelho de 

Odemira passou de risco moderado a risco elevado, que a abertura daquele equipamento 

carece de parecer da Autoridade Local de Saúde, já solicitado e, até ao momento, sem 

emissão de parecer, propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Que seja suspenso o Acordo de Colaboração para animação do Ginásio, até que 

seja emitido parecer favorável da Autoridade Local de Saúde para a sua reabertura, uma vez 

que não existe possibilidade de realizar esta atividade;----------------------------------------------------  
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 ---------- 2. Qua seja suspenso o Protocolo de Colaboração Para o Desenvolvimento da Escola 

Municipal de Atividades Aquáticas, até que o Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira 

apresente uma proposta alternativa objetiva e operacionável no terreno, conforme acordado 

na reunião de 12 de outubro, devendo o valor do mesmo ser adaptado ao nº de aulas e alunos 

abrangidos, tal como sucede na aulas da EMAA. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto e atenta a situação pandémica, a proposta apresentada pelo Núcleo 

Desportivo e Cultural de Odemira em dez de dezembro último e a falta de resposta da 

Autoridade de Saúde, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar com urgência 

a realização de uma reunião a promover pelo Pelouro do Desporto com as entidades Núcleo 

Desportivo e Cultural de Odemira e Autoridade da Saúde, para aferir as condições de 

desenvolvimento da atividade no ginásio e/ ou piscinas, devendo o assunto ser presente ao 

Coletivo logo que esclarecido para apreciação e deliberação, mantendo-se entretanto em 

vigor as condições protocoladas. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0035-2021 - NORMAS DE CEDÊNCIA DE MATERIAL EDUCATIVO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE ODEMIRA E OS AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS E ESCOLAS NÃO 

AGRUPADAS DO CONCELHO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 216/21, datada de 13 de janeiro de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito do projeto 

Odemira Território Educativo e enquadrado no Programa de Verticalização das Ciências 

Experimentais, o Grupo das Ciências Experimentais e Território desenvolveu uma metodologia 

que visa a promoção de competências nos educadores e docentes, do pensamento científico e 

crítico nos alunos e o acesso a equipamentos necessários à realização de experiências na área 

das ciências. Estas atividades foram catalogadas no e-book Manual das Ciências Experimentais 

– Mira Ciência disponível online. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Este Manual reúne um conjunto de atividades na área das ciências experimentais 
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especialmente desenhadas e adaptadas aos vários níveis de ensino. As atividades foram 

selecionadas e elaboradas tendo em conta a sua contribuição para a preservação dos recursos 

naturais do Concelho, a compreensão dos conteúdos curriculares implícitos nas atividades e 

ainda potenciar oportunidades de vivenciar e compreender o meio envolvente. -------------------  

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

 -----------  - As experiências descritas no Manual Mira Ciência pressupõem a existência de 

materiais específicos para a sua realização; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A inexistência de alguns desses materiais nos agrupamentos escolares e escolas 

não agrupadas no Concelho foi previamente identificada pelos seus representantes e 

comunicada no Grupo de Ciências Experimentais e Território; -------------------------------------------  

 ----------- Foi determinado pelo Município de Odemira a disponibilização dos materiais em 

falta, a título de empréstimo, de forma a proporcionar igualdade de oportunidades no acesso 

às diferentes atividades disponibilizadas no referido e-book.  -------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o exposto, é necessário definir os princípios sobre os quais será feita 

a cedência destes materiais, pelo que se propõe a aprovação das "Normas de cedência de 

material educativo entre o Município de Odemira e os Agrupamentos de Escolas e Escolas não 

Agrupadas do Concelho" constantes na informação supra. -----------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0036-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: ANÁLISE 

DE CANDIDATURAS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 278-2021, datada de 15 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio ao Arrendamento, foram remetidas ao 

Município três candidaturas a solicitar apoio para pagamento da renda da habitação. ------------  
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 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos nos números 2 e 3 do Artigo 

1º e Artigos 5º e 7º do Regulamento supracitado foram elaborados os respetivos relatórios, 

dos quais resulta a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sofia Alexandra Gonçalves de Brito Chanoca - 2ª renovação: Aprovação de uma 

comparticipação de 150,00€ de janeiro a junho de 2021; -------------------------------------------------  

 ----------  - Ana Jesus Almeida Gonçalves - Novo: Intenção de indeferimento; ------------------------  

 ----------  - Marina da Conceição Mendes Garcia - Novo: Intenção de indeferimento. --------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da atribuição do pagamento da renda da 

habitação à Munícipe Sofia Alexandra Gonçalves de Brito Chanoca. Propõe-se ainda, a 

intenção de indeferimento da pretensão dos processos referentes às Munícipes Ana Jesus 

Almeida Gonçalves e Marina da Conceição Mendes Garcia. ----------------------------------------------  

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

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0038-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 212/21, datada de 13 de janeiro, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no âmbito das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, foram remetidas quatro 

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 respetivas Informações Sociais, das quais resulta a seguinte 

proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------  - Vitória Antónia Marcelino: Novo - Intenção de Indeferimento.  ----------------------------  

 ----------  - António Ilídio Calvinho Ferragudo: Novo - Intenção de Indeferimento. ------------------  

 ----------  - Fernando Manuel de Jesus Pereira: Novo - Intenção de Indeferimento.  ----------------  
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 -----------  - Natália Perpétua Guerreiro Pereira: Novo - Intenção de Indeferimento.  ----------------  

 -----------  - Carla Isabel Rodrigues Guerreiro: Novo - Aprovação. -----------------------------------------  

 -----------  - Ariana Guerreiro Tomaz: Novo - Aprovação. ----------------------------------------------------  

 -----------  - Nuno Guerreiro Tomaz: Novo - Aprovação. -----------------------------------------------------  

 ----------- Considerando a análise efetuada, propõe-se a aprovação: ------------------------------------  

 -----------  - da intenção de indeferimento da pretensão de atribuição do Cartão abem – Rede 

Solidária do Medicamento a Vitória Antónia Marcelino, a António Ilídio Calvinho Ferragudo e a 

Fernando Manuel de Jesus Pereira e Natália Perpétua Guerreiro Pereira; ----------------------------  

 -----------  - da atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a Carla Isabel 

Rodrigues Guerreiro, a Ariana Guerreiro Tomaz e a Nuno Guerreiro Tomaz, 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0039-2021 - ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 281-2021, datada de 15 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 duas candidaturas a 

solicitar a atribuição do respetivo 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 
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seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Idálio Manuel Guerreiro Gonçalves: Novo- Bombeiro - Aprovação; -----------------------  

 ----------  - Luís Miguel Nunes Guerreiro: 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, ao Senhor 

Idálio Manuel Guerreiro Gonçalves e a renovação do Cartão Social Municipal ao Senhor Luís 

Miguel Nunes Guerreiro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 7 - ASSUNTO N.º 0040-2021 - PROPOSTA DE NORMAS DO CONCURSO PARA ADOÇÃO 

DO LOGÓTIPO DA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DAS CIDADES EDUCADORAS (RTPCE) -------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 279-2021, datado de 15 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que: -------------------  

 ---------- "Considerando que o Município de Odemira é membro da Rede Territorial 

Portuguesa das Cidades Educadoras desde 2013 e membro da Comissão de Coordenação da 

Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras desde 2016;  -------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Comissão de Coordenação, que representa o conjunto de 

Municípios membros da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), 

pretende criar uma identidade da Rede Nacional que possa ser reconhecida pelos membros 

nacionais com o objetivo de promover o sentido de pertença a esta rede colaborativa; ----------  

 ---------- Considerando que a criação desta identidade permitirá, igualmente, o 

reconhecimento do território nacional perante os membros internacionais; -------------------------  

 ---------- Considerando que o cumprimento destes objetivos pretende promover um concurso 

de criação de um logótipo que identifique a RTPCE; e, -----------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o Município de Odemira, enquanto membro desta rede, gostaria 
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de participar no concurso nacional, com um logotipo vencedor a nível local, pretendendo 

assim lançar o convite a todos/as os cidadãos/ãs do concelho de Odemira a participar no 

concurso local para escolha do logotipo." ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se para conhecimento as Normas do Concurso Nacional 

e para aprovação a proposta de Normas Municipais. -------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 8 - ASSUNTO N.º 0041-2021 - CARTÃO ABEM - REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO 2020 -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 127/21, datada de 07 de janeiro, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, bem como o Relatório de Monitorização 2020 

referente à implementação da medida de apoio do Município de Odemira dirigida à 

população mais carenciada do concelho, o Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, no 

qual consta um breve enquadramento da medida, as condições de acesso a esta, os dados 

referentes aos requerimentos rececionados em 2018, 2019 e 2020, bem como a caraterização 

dos beneficiários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 9 - ASSUNTO N.º 0042-2021 - PRÉMIO DE DESEMPENHO AO SPORT CLUBE 

ODEMIRENSE - EQUIPA DE SUB-23 ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4852, datada de 14 de dezembro de 2020, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que a equipa de sub-23 do Sport 

Clube Odemirense alcançou o título de campeões regionais na época 2019/2020. -----------------  

 ----------- Considerando a importância deste desempenho não só para o clube como também 

para todo o Município e que se trata de uma modalidade coletiva que envolveu cerca de 25 

jogadores, propõe-se conforme contemplado no Regulamento em epígrafe e ao abrigo da 
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alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um 

subsídio para no valor de 1.000,00€ (mil euros) ao referido clube.--------------------------------------  

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

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

 ---------- 10 - ASSUNTO N.º 0043-2021 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL RELATIVO À 

MEDIDA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO DE 2020 -------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 227-2021, datada de 14 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, bem como o Relatório de 

Atribuição de Apoio ao Arrendamento de 2020, que tem por objetivo avaliar a adesão dos 

munícipes à referida medida de apoio, caraterizar os beneficiários e os seus agregados 

familiares e efetuar a avaliação dos dados obtidos ao longo dos últimos cinco anos. --------------  

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

 ---------- 11 - ASSUNTO N.º 0044-2021 - PROPOSTA DE AVISO DE ABERTURA DE 

CANDIDATURAS AO CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO MUNICIPAL EM REGIME DE 

ARRENDAMENTO APOIADO, POR CLASSIFICAÇÃO -----------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 282-2021, datada de 15 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que a habitação, 

em termos constitucionais, é um direito a que todos os cidadãos devem ter acesso, sendo esta 

uma área de preocupação do Executivo Municipal, através da promoção da habitação para 

grupos em situação de vulnerabilidade social. Consta ainda na informação que em 2009 foi 

criado o Regulamento Municipal de Gestão das Habitações Sociais (Regulamento 44/2009, 

publicitado na 2ª série do Diário da República nº 13, de 20 de janeiro, cuja publicitação 

definitiva consta no Aviso nº 19060/2009, na 2ª série do Diário da República nº 207, de 26 de 

outubro), que visa a definição de um conjunto de regras relativas à atribuição, uso e à fruição 

das habitações pertencentes à propriedade do Município de Odemira. -------------------------------  
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 ----------- Sendo intenção a atribuição de um fogo municipal em regime de arrendamento 

apoiado, nos termos do artigo 2.º e artigo 3.º do diploma acima mencionado, bem como 

demais legislação habilitante: Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, propõe-se a aprovação da abertura de 

candidaturas para a referida atribuição, nos termos constantes da Proposta de Aviso de 

Abertura de Candidaturas ao Concurso para Atribuição de Um Fogo Municipal em Regime de 

Arrendamento Apoiado, por Classificação, anexo à informação supra. --------------------------------  

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

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

 ----------- 12 - ASSUNTO N.º 0045-2021 - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA MEDIDA DE 

ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL DE 2020 -----------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 248-2021, datada de 14 de janeiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, bem como o Relatório de 

Atribuição de Cartão Social Municipal de 2020, que tem por objetivo avaliar a adesão dos 

munícipes à referida medida, caraterizar os beneficiários e os seus agregados familiares e 

também efetuar uma avaliação dos dados obtidos ao longo dos últimos cinco anos. --------------  

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

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

 ----------- 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 dezoito horas do dia vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um.  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Presidente. -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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