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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 5 

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

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

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

Odemira, no Edifício dos Paços do Município de Odemira, realizou-se, por videoconferência, a 

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

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

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

Cardoso, Sara Cristina Ramos Marcelino, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luis, Ricardo 

Jorge Ruas Cesário, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos e Raquel Alexandra Lourenço Vicente e 

Silva Domingos, o primeiro Presidente e, os restantes, Vereadores desta Câmara Municipal, 

tendo secretariado a reunião a Técnica Superior, Fernanda Isabel Silvestre Fernandes. -----------  

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 4, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

18-02-2021: 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.  ---  

 ----------- Foi deliberado, por unanimidade, incluir no texto da referida Ata a atribuição de um 

Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor José Vieira Ramos, Presidente da Junta de 

Freguesia de Santa Clara-a-Velha entre os anos dois mil e dois a dois mil e treze, e Presidente 

da Assembleia de Freguesia de Santa Clara-a-Velha, entre os anos de dois mil e treze a dois mil 

e dezassete, devendo ser prestadas as condolências à respetiva família. -----------------------------  

 ----------- Não se registando mais intervenções, procedeu-se à votação da ata em causa, a qual 

foi aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. -------------------------------------  
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 ---------- 1. - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------  

 ---------- Nos termos da alínea a) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

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

A barra dois mil e vinte e um, datada de treze de janeiro, a intervenção do público foi 

permitida através do envio da respetiva comunicação que pretendesse efetuar aos serviços de 

apoio aos órgãos da autarquia. Não foi rececionado qualquer pedido de intervenção por parte 

do público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes VOTOS DE 

PESAR pelo falecimento dos munícipes abaixo indicados, bem como que fossem enviadas as 

condolências às respetivas famílias:-----------------------------------------------------------------------------  

 ----------   - ANÍBAL MENDES SIMÃO, ex-autarca do concelho de Odemira – Presidente da Junta 

de Freguesia de Pereiras-Gare, durante dezasseis anos, entre outras funções autárquicas, e 

galardoado com a Medalha Municipal de Mérito em dois mil e dezanove; ---------------------------  

 ----------  - VIRGÍLIO JOSÉ RAMOS LIMA, ex-funcionário do Município de Odemira e autarca do 

concelho de Odemira, na Freguesia de Vale de Santiago. -------------------------------------------------  

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

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar o seu lamento/ 

desagrado com a forma como foi interrompida a sessão ordinária da Assembleia Municipal de 

Odemira, no passado dia vinte e seis de fevereiro, por dois agentes da Guarda Nacional 

Republicana, bem como apoiar a Assembleia Municipal, na pessoa da Senhora Presidente 

daquele Órgão, pela resolução da situação e retoma dos trabalhos. -----------------------------------  

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

 ---------- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o documento intitulado 

“CONTRIBUTO PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA”, no âmbito da participação 
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na discussão pública, o qual se transcreve na íntegra, devendo ser dado conhecimento do 

mesmo à Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Odemira para conhecimento e 

efeitos tidos por convenientes: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “CONTRIBUTO PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA --------------------------  

 ----------- 1. Introdução ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito das suas competências a Câmara Municipal de Odemira pretende 

participar na discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência. -------------------------------  

 ----------- Este contributo centra-se - necessariamente de forma sintética, mas precisa e 

concreta - nas preocupações debatidas nos órgãos autárquicos e em vários fóruns, 

designadamente com a participação de cidadãos, coletividades, empresários, entidade 

públicas, autoridades e restantes autarquias locais do concelho. ---------------------------------------  

 ----------- Ainda que o presente contributo só vincule a Câmara Municipal de Odemira, sendo 

este o seu único subscritor, este reflete a posição dos atores locais, auscultados através de 

fóruns, momentos de debate e reuniões havidas. -----------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Estratégia -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A apreciação feita pela Câmara Municipal de Odemira da versão deste Plano de 

Recuperação e Resiliência colocada em Discussão Pública, de responsabilidade do Governo de 

Portugal, é no geral concordante e positiva. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Gostaríamos de relevar e salientar, a importância incontestável das três dimensões 

estruturantes deste plano: ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Resiliência; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Transição Climática; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • Transição Digital; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Não obstante o referido, de forma concreta, interessa apresentar em seguida o 

enquadramento e os contributos que visam no detalhe resolver um conjunto de situações 
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quotidianas que consideramos desconformes no concelho de Odemira. ------------------------------  

 ---------- 3. Enquadramento ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- É entendimento do Município de Odemira que o Plano de Recuperação e Resiliência 

financiado pela União Europeia para a retoma da economia dos Estados-Membros, não 

obstante o já referido, no concreto e relativamente a Odemira, não responde a necessidades 

prementes do concelho deixando por atender um conjunto de investimentos que são 

necessários para fazer face aos desafios cada vez mais exigentes que se apresentam ao 

território, e que concorrem para um conjunto de desequilíbrios a vários títulos preocupantes. -  

 ---------- O momento é de oportunidades! Não terá sido por desconhecimento da realidade 

local nem por falta de iniciativa ou insistência nos assuntos que estes não constam no referido 

Plano, pelo que não podemos entender que o esforço extraordinário que é exigido ao 

território e às populações locais, e a riqueza que aqui é gerada, não sejam devidamente 

compensados com investimentos concretos quanto necessários, ao abrigo do atual Plano de 

Recuperação e Resiliência. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira é o maior concelho do país em área e conta com uma população fixa na 

ordem dos 26 mil habitantes. Já se debatia com a incapacidade de resposta dos serviços 

públicos há muito tempo (saúde, justiça, segurança, respostas sociais e habitação) e viu nos 

últimos cinco anos a sua população aumentar exponencialmente em virtude da dinamização 

de uma atividade agrícola que se instalou no Perímetro de Rega do Mira assente num modelo 

de produção que exige numerosa mão-de-obra que o país não tem para oferecer. Atualmente, 

Odemira é um dos três concelhos do país com maior incidência de população migrante, por 

comparação com a sua população residente. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A degradação da rede viária nacional e municipal que servem o concelho é uma 

realidade e resulta em parte do intenso tráfego de veículos pesados que circula diariamente 

entre explorações agrícolas e entre concelhos, muitas vezes com destino a outros países em 
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virtude das exportações das culturas aqui produzidas. -----------------------------------------------------  

 ----------- A pressão sobre os recursos hídricos é igualmente preocupante, colocando inclusive 

em causa o abastecimento público às populações em anos em que a precipitação é reduzida, 

o que acontece cada vez com maior frequência, solicitando por isso uma gestão mais eficiente 

e rigorosa deste recurso natural essencial. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Porque parte do concelho está inserido em Parque Natural (PNSACV), os usos da 

terra nem sempre são fáceis de compatibilizar nem de gerir e o ambiente natural tem vindo a 

perder área e qualidade, expondo a riscos irreparáveis a sua biodiversidade tão singular. -------  

 ----------- Lamentamos que considerações transmitidas ao Governo pelo executivo desta 

Câmara Municipal e pela própria CIMAL, com preocupações ao nível da gestão dos recursos 

hídricos, conservação e execução de novas acessibilidades ou financiamentos municipais para 

as autarquias poderem renovar as suas infraestruturas, não se reflitam para já nesta versão 

em discussão pública do PRR, especialmente para a realidade singular de um concelho como 

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

 ----------- 4. Contributos ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concordamos e defendemos que o Plano de Recuperação e Resiliência deva ser uma 

oportunidade para apoiar e incentivar também territórios de baixa densidade populacional 

com as características, responsabilidades e o potencial de concelhos como Odemira, e iremos 

estar atentos a todas essas oportunidades. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Contestamos que o concelho de Odemira não seja contemplado com uma única 

Medida concreta de investimento ao abrigo do PRR, identificando desde logo quatro áreas 

fundamentais e estruturantes e de inegável interesse público que o presente instrumento 

comunitário estratégico deve poder integrar, cumprindo assim o seu desígnio, de “mitigação 

do impacto económico e social da crise”, por um lado, e por outro lado, de implementar “um 

conjunto de reformas e de investimentos que permitirão ao país retomar o crescimento 
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económico sustentado”, a saber: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Componente 1. Saúde -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Concretização da ampliação das Instalações de Saúde em Odemira, através da 

construção de um novo Serviço de Urgência Básico e realocação do atual edifício para a 

ampliação do Centro de Saúde de Odemira, viabilizando a constituição de uma Unidade de 

Saúde Familiar, de implementação urgente; ------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Reabilitação da Extensão de Saúde de S. Luís, prevista executar, mas ainda sem 

financiamento assegurado;----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Reforço de respostas de Serviços de Saúde e respetivos Recursos Humanos; ----------  

 ---------- 2. Componente 2. Habitação --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Incluir Odemira como território de intervenção prioritário no âmbito do Programa 

de Apoio ao Acesso à Habitação, tendo presente a sua realidade social e a escassez de 

habitação para fazer face à procura existente. A situação ocorre especialmente associada ao 

desenvolvimento económico acelerado que se assiste no território, contagiando uma 

dificuldade crescente de fixação da nossa população jovem e a atração de novos residentes 

(inclusive funcionários públicos), cuja oferta de habitação diminuiu abruptamente nos últimos 

anos. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Incluir Odemira como território prioritário no acesso à Bolsa Nacional de 

Alojamento Urgente e Temporário, por forma a minimizar os crescentes e evidentes 

problemas relativos ao alojamento da população migrante residente no concelho, que neste 

momento representa cerca de 33% (dados do SEF 2019). -------------------------------------------------  

 ---------- 3. Componente 7. Infraestruturas --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Desenvolvimento e execução da proposta de rede IC constante do Estudo de 

Avaliação da Rede Rodoviária Nacional no Litoral Alentejano e Algarvio (IC4 - Sines / Lagos) 

que contemple traçados do tipo IC com ligação à A2 e que concretize de forma efetiva as 
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expectativas de uma região periférica e de evidentes dificuldades (sem paralelo no país) de 

acesso aos IP’s e Autoestradas, promovendo dessa forma: -----------------------------------------------  

 -----------  - O desenvolvimento económico e social do concelho e da região; -------------------------  

 -----------  - A facilidade de acesso dos odemirenses aos principais centros urbanos e 

administrativos do país e minimizando uma das maiores adversidades/dramas dos 

odemirenses, o difícil acesso aos centros hospitalares; ----------------------------------------------------  

 -----------   - A aproximação dos produtores e empresas às potencialidades dos investimentos 

estratégicos Aeroporto de Beja e Porto de Sines; -----------------------------------------------------------  

 -----------  - A atratividade territorial do concelho e a facilitação da acessibilidade de potenciais 

visitantes, turistas e empreendedores. -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Beneficiação urgente da rede de estradas nacionais, designadamente: -----------------  

 -----------  - EN 120 - Beneficiação da Estrada Nacional 120, que atravessa o concelho de 

Odemira, na sua ligação Sines - Lagos, especialmente no troço entre Odemira e o limite do 

Distrito de Faro em Odeceixe, com um tráfego diário superior a 4.000 veículos/dia, cujo 

pavimento se encontra muito degradado e fraturado e sem bermas; ----------------------------------  

 -----------  - EN 263 - Beneficiação da Estrada Nacional 263, principalmente na via de ligação 

entre Odemira e Beja (IC1 e A2). O piso apresenta depressões, acentuada degradação e falta 

sinalização; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - EN 266 - Beneficiação da Estrada Nacional 266, que atravessa o interior do 

concelho de Odemira na ligação ao Algarve, assistindo-se a uma degradação deplorável e 

inaceitável, no troço entre Viradouro (Sabóia) e o limite do Distrito de Faro, em Nave 

Redonda; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Componente 9. Gestão Hídrica --------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Investimento com vista a otimizar e reduzir as perdas de água do sistema de 

adução do Aproveitamento Hidroagrícola do Mira e garantir um abastecimento público de 
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qualidade, através da sua reconfiguração, requalificação e manutenção. Melhorar a eficiência 

do fornecimento e distribuição da água para abastecimento público e rega a partir daquela 

infraestrutura hídrica que é estratégica para o concelho e para a região, autonomizando o 

abastecimento público através da construção de uma conduta dedicada e autónoma, 

recuperando e reintroduzindo no sistema a água não utilizada, a partir dos canais secundários 

de Milfontes, que se desenvolve para norte, e de Odeceixe, que corre para sul. Estima-se que 

as perdas de água que corre diretamente para o mar sejam superiores a 30%.----------------------  

 ---------- 5. Conclusão -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O crescimento da atividade económica, conjugada com a posição periférica, mas ao 

mesmo tempo privilegiada de Odemira, fará com que nos próximos anos, se acentue a atual 

tendência de crescimento populacional permanente e sazonal, sendo por isso necessário que 

o Estado Português acompanhe esta dinâmica com investimento público para fazer face às 

necessidades básicas de infraestruturas, equipamentos e resposta dos serviços públicos 

essenciais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta situação amplamente documentada e relatada é do conhecimento do Governo 

de Portugal e originou recentemente uma recomendação ao Governo através da Resolução da 

Assembleia da República n.º 43/2021. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O presente contributo para o Plano de Recuperação e Resiliência, propõe ações 

concretas a integrar nas suas várias dimensões que, contamos, possam mesmo ser acolhidas. 

Consideramos absolutamente essencial que o presente contributo da Câmara Municipal de 

Odemira seja tido em conta, contribuindo de forma decisiva para o desenvolvimento do 

concelho e do país, para o bem-estar e a qualidade de vida das populações deste concelho, 

empenhados que estamos em vencer os desafios que temos pela frente.“. --------------------------  

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

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



-9- 
04-03-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal registou com agrado, no passado dia três 

de março, o início da campanha de vacinação contra a doença Covid-19 no concelho de 

Odemira, dirigida nesta fase aos cidadãos com mais de oitenta anos e a cidadãos com mais de 

cinquenta anos com doenças identificadas como prioritárias no âmbito do Plano Nacional de 

Vacinação, sinalizados pela Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA) / Centro de 

Saúde de Odemira. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que devido às 

condicionantes relativas ao transporte das vacinas, houve a necessidade, nesta fase da 

vacinação, de reduzir o número de Centros de Vacinação definidos para o território, de cinco 

para três, estando o processo a ser acompanhado pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de 

Odemira em articulação com a Autoridade de Saúde, e o transporte dos munícipes a ser 

articulado com as Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, considerou que esta nova fase constitui mais um sinal de esperança para 

que a pandemia seja vencida no país e em especial no concelho de Odemira. -----------------------  

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

 -----------  - Dia vinte e dois de fevereiro - Realizou uma reunião interna sobre a implementação 

da Estação Náutica de Odemira, cujo processo encontra-se na fase de preparação da vistoria 

de certificação pela Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar. --------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e cinco de fevereiro - Efetuou uma visita à Freguesia de São Teotónio, 

acompanhado pelo Chefe da Divisão de Infraestruturas e Logística do Município de Odemira, 

com vista a se efetuar um levantamento e priorização das intervenções a realizar naquele 

território. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e seis de fevereiro - Esteve presente na primeira reunião da sessão 

ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal de Odemira, que decorreu no Cineteatro 

"Camacho Costa" de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dois de março - Reuniu com representantes da empresa Arbutus – Associação 
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para a Produção do Medronho, sobre os projetos que estão a ser desenvolvidos naquela área, 

designadamente referentes ao edifício do Centro Interpretativo do Medronho; ao processo de 

levantamento das plantações de medronho existente no concelho, com vista ao mapeamento 

da produção de medronho (selvagem e em pomar); e à realização do Festival do Medronho. ---  

 ----------  - Dia três de março - Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal e a 

Vereadora Deolinda Seno Luís na visita ao Centro de Vacinação de Odemira, instalado no 

Pavilhão dos Bombeiros Voluntários de Odemira, para assistirem conjuntamente com a 

Presidente do Conselho de Administração da ULSLA, Catarina Filipe, ao inicio da campanha de 

vacinação contra a Covid-19 no concelho, tendo sido vacinados, neste dia, os cidadãos com 

mais de oitenta anos. O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou que o 

processo de vacinação decorrerá no concelho até ao dia dez de março, prevendo-se 

administrar cerca de mil e trezentas vacinas, e passados os vinte e oito dias serão inoculadas 

as segundas doses nos mesmos locais. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia, participou ainda na reunião da Subcomissão de Acompanhamento 

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

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

Covid-19 na região, constatando-se uma redução do número de casos ativos, bem como uma 

estabilização do surto ocorrido no Lar de Idosos de São Martinho das Amoreiras. ------------------  

 ----------  - Dia quatro de março - Acompanhou o processo de vacinação no Centro de 

Vacinação de São Teotónio, instalado no Pavilhão da FACECO. ------------------------------------------  

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

 ----------  - Dia dezanove de fevereiro - Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal numa reunião com a direção da Associação Nossa Senhora do Mar, na Zambujeira 

do Mar, com visita à intervenção que se encontra em curso no Centro de Dia, de construção 

de uma nova sala para atividades de animação e integração sociocultural dos idosos, bem 
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como de beneficiação do refeitório, resultante do donativo oriundo da décima primeira 

edição do Rock ‘n’ Law, realizada no ano de dois mil e dezanove. A reunião teve por objetivo 

também a verificação da adaptação e conformidade do projeto já existente para construção 

da nova Estrutura Residencial de Idosos, a co-financiar futuramente pelo Município de 

Odemira caso exista oportunidade de financiamentos comunitários, o qual se teve de ajustar 

face a intervenção em curso. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste dia, à tarde, participou no segundo Webinar Temático da Rede Portuguesa de 

Municípios Saudáveis (RPMS), realizado no âmbito do VIII Fórum, sobre o tema "Lugares - 

Planear o município para as Pessoas", que teve por objetivo discutir a importância do 

planeamento urbano na qualidade de vida das pessoas e o seu impacto na saúde física e 

mental; refletir sobre a aplicação dos conceitos do planeamento urbano saudável a nível local; 

conhecer metodologias de aplicação local destes conceitos; foi também apresentado como 

"boas práticas dos municípios Saudáveis" o projeto desenvolvido pelo Município da Maia.------  

 -----------  - Dia vinte e três de fevereiro - Reuniu com a nova empresa que irá assegurar o 

serviço de Medicina do Trabalho no Município de Odemira, adquirido para três anos, com o 

objetivo de garantir permanentemente aquela valência ao longo do ano, destacando-se a 

alteração na metodologia dos rastreios aos trabalhadores que decorrerá em contínuo, 

causando menor perturbação nos serviços municipais. ----------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e cinco de fevereiro - Participou na reunião da Plataforma Supraconcelhia 

do Baixo Alentejo, onde foram dados a conhecer os indicadores resultantes da publicação da 

Lei número cem barra dois mil e dezanove, que aprovou o Estatuto do Cuidador Informal, 

constatando que no concelho de Odemira estavam reconhecidas duas pessoas com aquele 

estatuto, sendo uma “cuidador principal” e outra “cuidador não principal”. Nesta reunião foi 

ainda efetuado o ponto de situação da pandemia Covid-19 no Distrito de Beja, bem como do 

programa de testes a funcionários de lares e de lares não residenciais, os quais entre os meses 
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de fevereiro e março poderão se deslocar de forma rotativa e percentual a Ourique para a 

realização do referido teste. Foi igualmente informado que, em janeiro no Distrito de Beja, 

estavam ativos dezassete surtos de Covid-19 em estruturas residenciais de idosos e que, 

atualmente, todos os idosos institucionalizados no concelho de Odemira foram vacinados com 

as duas doses da vacina contra a Covid-19, à exceção dos idosos de São Martinho das 

Amoreiras que tomaram a primeira toma e se desconhece se levarão a segunda pois existe o 

entendimento de que se considerados imunizados devido ao surto ocorrido recentemente 

naquela Instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Quanto à rede de creches de acolhimento de crianças de profissionais que se 

encontrem a desempenhar funções de primeira linha no combate à Covid-19, foi comunicado 

que no concelho de Odemira vinte e cinco profissionais tinham requerido essa possibilidade. --  

 ---------- Por último, a Vereadora Deolinda Seno Luís informou que na referida reunião foram 

ainda facultados os dados referentes aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) 

no concelho de Odemira durante o ano anterior, ao número de baixas, de isolamentos 

profiláticos e de subsídios atribuídos devido à Covid-19, bem como o número de empresas e 

de trabalhadores que se encontravam em layoff e que beneficiaram de apoio à recuperação. 

Foram também comunicados os dados referentes aos apoios atribuídos às famílias, 

constatando-se um aumento significativo do número de famílias abrangidas e do apoio 

nacional de prestações sociais, o que poderá explicar o reduzido número de famílias que 

recorreram ao Programa de apoio às Famílias no âmbito da pandemia COVID-19, lançado no 

ano transato pela Câmara Municipal de Odemira. ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e seis de fevereiro - Participou na reunião do Consórcio GAVA, onde 

estiveram presentes representantes dos cinco Municípios (Odemira, Aljezur, Monchique, 

Lagos e Vila do Bispo), onde foram aprovadas as Contas referentes ao ano transato e 

apresentado o Plano de Atividades para o presente ano. --------------------------------------------------  



-13- 
04-03-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

 ----------- Neste dia, assistiu ainda à reunião do Movimento dos Municípios pela Paz, uma 

iniciativa do Conselho Português para a Paz e Cooperação, que decorreu sob presidência do 

Município do Seixal.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- À noite, esteve presente na primeira reunião da sessão ordinária de fevereiro da 

Assembleia Municipal de Odemira, que decorreu no Cineteatro "Camacho Costa" de Odemira.  

 ----------- Por último, a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís congratulou o início da 

campanha de vacinação contra a Covid-19 no concelho de Odemira, que decorreu no dia três 

de março no Centro de Vacinação de Odemira, instalado no Pavilhão dos Bombeiros 

Voluntários de Odemira, e no dia seguinte no Centro de Vacinação de São Teotónio, instalado 

no Pavilhão da FACECO. A Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou que acompanhou 

os dois momentos, conjuntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Odemira e o 

respetivo Vice-Presidente, e com a Presidente do Conselho de Administração da ULSLA, 

Catarina Filipe, e destacou o bom trabalho de articulação entre o Serviço Municipal de 

Proteção Civil do Município de Odemira, dos Serviços de Logística e da Autoridade de Saúde, 

que permitiu vacinar cerca de seiscentos idosos em dois dias. -------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, deu nota de que a Estrutura de Retaguarda de Beja de apoio ao 

combate da pandemia Covid-19, que está instalada na Base Aérea de Beja, encontra-se 

atualmente sem utentes mas que, por precaução ainda não foi desativada. -------------------------  

 ----------- Informou ainda relativamente ao processo referente à atribuição do suplemento de 

penosidade e insalubridade aos trabalhadores do Município de Odemira, que estava 

praticamente concluído o levantamento dos trabalhadores elegíveis, para posterior reunião 

com os representantes dos respetivos Sindicatos e Delegados Sindicais e aprovação pelo 

Órgão Autárquico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 -----------  - Dia dezanove de fevereiro - Reuniu com a Direção do Núcleo Desportivo e Cultural 
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de Odemira (NDCO) no seguimento da deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no passado dia vinte e um de janeiro, relativamente à revisão do Acordo 

de Colaboração estabelecido entre o Município de Odemira e aquela entidade. --------------------  

 ----------  - Dia vinte e cinco de fevereiro - Participou numa reunião de trabalho com a equipa 

da empresa Terraforma - Sociedade de Estudos e Projetos, Lda., que está a desenvolver a 

proposta de revisão da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional 

(REN), com vista também à revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, cujos 

desenvolvimentos dos trabalhos são essenciais para o processo de revisão do Plano Diretor 

Municipal de Odemira, que se encontra em curso. ----------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e seis de fevereiro - Esteve presente na primeira reunião da sessão 

ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal de Odemira, que decorreu no Cineteatro 

"Camacho Costa" de Odemira, onde foi efetuada a apresentação relativa ao ponto de situação 

do Plano de Urbanização da Área de Fracionamento Ilegal da Propriedade Rústica de Vila 

Nova de Milfontes, pela empresa GeaAtributo, e da Proposta revista do Plano de Intervenção 

em Espaço Rústico (PIER) Entrada da Barca, pela empresa "Ventura Trindade Arquitetos". ------  

 ----------  - Dia dois de março - Participou numa reunião de âmbito técnico, de arranque dos 

trabalhos referentes à elaboração do Plano Estratégico Local de Habitação, a cargo da 

empresa "Terrisirga, Territórios & Redes, Lda". O referido Plano terá um diagnóstico 

perspetivo, que resulta de um quadro de referencias das carências habitacionais que será a 

base para delinear a estratégia e o plano de ação e de operacionalização do programa de 

apoio "1.º Direito". Por último, o Vereador Pedro Ramos informou que já tinha sido submetida 

a candidatura para financiamento daquele processo, que importa em dezanove mil e 

duzentos euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Domingos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Dia vinte e três de fevereiro - Participou, conjuntamente com a Chefe da Divisão de 

Ambiente do Município de Odemira, numa Formação sobre ProResíduos - Programa Avançado 

de Gestão Municipal de Resíduos Urbanos, promovida pela Fundação FEFAL – Fundação para 

os Estudos e Formação nas Autarquias Locais. Esta Formação pretende oferecer um 

conhecimento e capacitação adequadas às especificidades do setor, atualizada, pragmática e 

com uma visão centrada em grandes desafios como é o caso da gestão dos bioresíduos. --------  

 -----------  - Dia vinte e seis de fevereiro - Esteve presente na primeira reunião da sessão 

ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal de Odemira, que decorreu no Cineteatro 

"Camacho Costa" de Odemira. -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia um de março - Recebeu, conjuntamente com os Chefes da Divisão de 

Infraestruturas e Logística e do Ambiente do Município de Odemira, os novos colaboradores 

do Município de Odemira que ingressaram através dos concursos para recrutamento de 

assistentes operacionais nas funções de pavimentador, servente, cantoneiro de recolha de 

RSU e para o Centro de Recolha Animal Municipal. ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dois de março - Reuniu com o Eng.º Silva Costa, da AgdA - Aguas Publicas do 

Alentejo, S.A., e com a Chefe da Divisão de Ambiente Município de Odemira, para debaterem 

questões relacionadas com os investimentos em curso e previstos, designadamente quanto à 

forma como poderão resolver os problemas de pressão de água na zona de São Teotónio e de 

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

 ----------- Neste dia, à tarde, participou ainda numa reunião com visita ao local, entre a AgdA - 

Aguas Publicas do Alentejo, S.A. e a Junta de Freguesia de Relíquias, sobre os danos causados 

no piso da Estrada Municipal número quinhentos e trinta e dois, durante a execução da obra 

para colocação da conduta de abastecimento de água. Nesta reunião também participou o 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, uma vez que na sua 

freguesia também ocorreram danos semelhantes, e o dono da obra e o empreiteiro eram os 
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mesmos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia três de março - Efetuou uma visita à Junta de Freguesia de Colos para se inteirar 

do estado em que se encontravam alguns caminhos. Nesta deslocação visitou ainda a obra 

que está a decorrer para instalação da máquina multibanco em Colos e assistiu a uma 

demonstração da nova máquina para limpeza de passeios e remoção de vegetação, adquirida 

com o apoio do Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Senhora Vereadora Sara Ramos efetuou o ponto de situação do programa de apoio 

alimentar a pessoas com carências económicas, em resposta à solicitação efetuada pela 

Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís. A Senhora Vereadora Sara Ramos alertou para um 

aumento exponencial do número de pessoas a requerer o referido apoio, de cento e sessenta 

e uma para quatrocentas e oitenta e três pessoas, existindo ainda uma lista de espera 

considerável de pessoas, a quem não conseguem atribuir o referido apoio, por 

impossibilidade do próprio programa. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que solicitou à Vereadora Sara 

Ramos que enviasse esses dados ao Município de Odemira para tentarem aferir junto da 

Segurança Social de Beja a possibilidade de se alterar excecionalmente o número de pessoas 

abrangidas por aquele apoio, com o objetivo de abranger as pessoas em lista de espera, ou a 

possibilidade do Município poder efetuar algum tipo de reforço no âmbito das medidas 

municipais de apoio às famílias. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta conformidade, a Câmara Municipal de Odemira deliberou, por unanimidade, 

manifestar a preocupação pelas disponibilidades de apoio não serem suficientes para as 

solicitações existentes, e recomendar o agendamento urgente de uma reunião entre as 

entidades com competência na matéria, com vista a se evitar uma rotura social.-------------------  

 ---------- Por último, a Senhora Vereadora Sara Ramos perguntou sobre o ponto de situação 
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do Loteamento do Cabecinho, sito no Almograve, tendo o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal informado que já tinham sido efetuadas as terraplanagens no local e estava a ser 

preparado o concurso para execução das infraestruturas, bem como a alteração do 

Loteamento para inclusão do Centro Escolar, nos lotes do Município. ---------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Vereador Ricardo Cesário apresentou de harmonia com o artigo 

septuagésimo sétimo da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito 

de setembro, alterada e republicada pela Lei número cinco A barra dois mil e dois, de onze de 

janeiro, a suspensão do mandato, por seis meses, com efeitos a partir do dia cinco de março, 

fundamentada em motivos profissionais. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o pedido em causa nos termos do número dois do supracitado artigo. 

Posteriormente será convocada(o) para o ato de assunção de funções a(o) cidadã(o) 

imediatamente a seguir na ordem da lista da Coligação Democrática Unitária. ----------------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0120-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ----------- 1 - Mail, datado de 16/02/2021, proveniente da ANMP - Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, a remeter o Plano de Recuperação e Resiliência. ---------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 18/02/2021, proveniente do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, a dar conhecimento que requereu a Apreciação Parlamentar das 

Medidas urgentes de apoio no âmbito do Estado de Emergência. --------------------------------------  

 ----------- 3 - Ofício nº 4, datado de 15/02/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar do Edital nº 01/2021, relativamente à realização da Sessão 
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Ordinária, do referido Órgão, que se realiza no dia 26/02/2021. ----------------------------------------  

 ---------- 4 - Mail, datado de 25/02/2021, proveniente da CIMAL - Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Litoral, a dar conhecimento do ponto de situação, referente ao Plano de 

Vacinação no Alentejo, para a COVID-19. ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0147-2021 - PROPOSTA N.º 2/2021 P - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ODEMIRA ------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 2/2021 P, datada de 02/03/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 2/2021 P - Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Odemira -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira tem 

desempenhado, numa época particularmente exigente, um papel determinante e essencial na 

área de proteção civil, do socorro e transporte de doentes. ----------------------------------------------  

 ---------- Tem existido algumas dificuldades por parte de diversas entidades em responder a 

todas as solicitações, designadamente no transporte de infetados Covid-19 e também de 

cidadãos em isolamento profilático, situações a que esta corporação de bombeiros respondeu 

prontamente resolvendo os constrangimentos sentidos. --------------------------------------------------  

 ---------- A verdade é que essa prontidão acarreta diversos custos necessários para o 

cumprimento das suas obrigações, designadamente com equipamentos de proteção 

individual, desinfeções, entre outros, tornando-se fundamental - numa época de clara 

redução de receitas por via da diminuição de receitas provenientes do transporte de doentes - 

o apoio e colaboração do Município de Odemira para fazer face a estas dificuldades. -------------  

 ---------- Numa época marcada por vicissitudes várias, viu-se ainda esta entidade confrontada 

com o acidente do seu Comandante, tendo a viatura de comando em que seguia, ficado 
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inoperacional e sem possibilidade de reparação. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Esta corporação não tem disponibilidade para uma substituição imediata deste 

veículo, considerado essencial na resposta às populações. -----------------------------------------------  

 ----------- Assim, tendo em conta: --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira tem 

respondido a todas as solicitações, no âmbito da pandemia que vivemos, com total empenho 

e responsabilidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A importância desta Associação Humanitária no nosso concelho na resposta a 

situações críticas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. As dificuldades financeiras existentes, face à diminuição das receitas e acréscimo 

dos custos inerentes à sua atividade. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal, de harmonia com a alínea u) do 

n.º 1, do artigo n.º 33 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delibere e 

aprove conceder um apoio financeiro extraordinário no valor de 50.000,00€ (cinquenta mil 

euros) à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, para a aquisição de 

uma viatura comando, com base na exposição e pedido de apoio formulado por aquela 

Associação, que se anexa. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2 de março de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- 3.1.2. - SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL ----------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0136-2021 - PROPOSTA DE PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E 

PROTEÇÃO CIVIL DE ODEMIRA (PMEPC) -----------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação n.º 1099/2021, datada de 01 de março, proveniente do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, na qual consta que os Planos Municipais de Emergência 

de Proteção Civil (PMEPC) são documentos formais nos quais as autoridades de proteção civil, 

nos seus diferentes níveis, definem as orientações relativamente ao modo de atuação dos 

vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de proteção civil. A 

recuperação a curto prazo das áreas afetadas constitui outro dos seus objetivos, de forma a 

minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe sobre as pessoas, bens e o ambiente. 

Os PMEPC são, assim, documentos desenvolvidos com o intuito de organizar, orientar, 

facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias à resposta. Como tal, deverão permitir 

antecipar os cenários suscetíveis de desencadear um acidente grave ou catástrofe, definindo, 

de modo inequívoco, a estrutura organizacional e os procedimentos para preparação e 

aumento da capacidade de resposta à emergência.  --------------------------------------------------------  

 ---------- A ativação de um PMEPC visa assegurar a colaboração das várias entidades 

intervenientes, garantindo a mobilização mais rápida dos meios e recursos afetos ao plano e 

uma maior eficácia e eficiência na execução das ordens e procedimentos previamente 

definidos. A eficaz gestão de uma situação de emergência de proteção civil só é possível 

através de um bom planeamento e deve ter por base um plano de emergência simples, 

flexível, dinâmico, preciso e adequado às características locais. Por outro lado, o seu conteúdo 

não pode assumir-se como irrevogável, devido às constantes mudanças sociais, geográficas, 

técnicas, logísticas e mesmo operacionais, as quais terão de ser constantemente refletidas no 

documento, numa lógica de melhoria contínua.  ------------------------------------------------------------  

 ---------- Os critérios e as normas técnicas para a elaboração e operacionalização de um 

PMEPC, independentemente da sua finalidade e âmbito territorial, são fixados pela Resolução 

n.º 30/2015, de 7 de maio, da Comissão Nacional de Proteção Civil (CMPC), a qual veio 

aprovar uma nova Diretiva relativa aos Critérios e Normas Técnicas para a Elaboração e 
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Operacionalização de um PMEPC de última geração. Esta nova versão considera duas 

inovações fundamentais: a simplificação do corpo, sua estrutura e conteúdos do PMEPC, 

prevendo 3 partes, ao invés das 4 do atual (versão final de 2012), permitindo agilizar a sua 

aplicação e por outro lado, alarga o prazo máximo para a revisão dos mesmos, o qual passa a 

ser de 5 anos a sua vigência. A referida Diretiva entrou em vigor em Junho de 2015, o que 

torna importante clarificar desde já o disposto no artigo 12º da mesma, particularmente 

quanto ao regime transitório a aplicar para os PMEPC que se encontram presentemente em 

fase de elaboração ou aprovação.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O PMEPC de Odemira encontra-se revisado desde 2012, não existindo contudo um 

parecer prévio da CMPC sobre o mesmo, devido à mesma ainda não se encontrar instalada na 

altura, e igualmente, por não ter existido uma fase de consulta pública das suas componentes 

não reservadas, por um prazo não inferior a 30 dias, promovida pela entidade responsável 

pela elaboração do plano, a qual estabelece os meios e as formas de participação. No caso do 

Município de Odemira, ainda se encontra em vigor o Plano de primeira geração, i.e., a 

primeira versão do Plano Municipal de Emergência do Concelho de Odemira, que existe desde 

o ano de 1997, o qual foi aprovado por unanimidade na reunião ordinária da CNPC, realizado 

no dia 04 de Novembro de 1997. Durante o período em que este documento se encontra em 

vigor, o mesmo já foi ativado por duas ocasiões, detalhadamente: -------------------------------------  

 -----------  - Setembro de 2003 – Incêndio Florestal proveniente do Concelho de Monchique que 

invadiu o Concelho de Odemira consumindo cerca de dez mil hectares, que corresponderam a 

cerca de 13% da área florestal municipal. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Novembro de 2006 – Forte precipitação que culminou em algumas situações de 

cheia e inundações nas freguesias de Sabóia, Santa Clara-a-Velha, Pereiras-Gare, Boavista dos 

Pinheiros, São Salvador e Santa Maria.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os danos foram avultados, tendo causado prejuízos na ordem dos cinco milhões de 
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euros, resultantes de estragos ao nível de equipamentos e infraestruturas, tais como: 

estradas, caminhos, pontes, estações de tratamento de águas residuais, rede elétrica e de 

telecomunicações, habitações (provocando mesmo alguns desalojados), entre outros. -----------  

 ---------- O PMEPC de última geração deverá ser um documento que define as orientações 

relativamente ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar 

em operações de Proteção Civil. A reposição da normalidade das áreas afetadas constitui 

outro dos seus objetivos, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe 

sobre as pessoas, bens e o meio ambiente. Este Plano foi elaborado para enfrentar a 

generalidade das situações de emergência que se admite no âmbito territorial e 

administrativo do Município.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O PMEPC atual (versão 2021) enquadrasse legalmente pelo disposto na Lei de Bases 

da Proteção Civil (Lei nº 27/2006, de 3 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei 

Orgânica nº 1/2011, de 30 de Novembro, e pela Lei nº 80/2015, de 3 de agosto, que a 

republicou), na Lei que Define o Enquadramento Institucional e Operacional da Proteção Civil 

no Âmbito Municipal (Lei nº 65/2007, de 12 de Novembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de Novembro), no Sistema Integrado de Operações de 

Proteção e Socorro (Decreto-Lei nº 134/2006, de 25 de Julho, com as alterações introduzidas 

pelos Decretos-Lei nº 114/2011, de 30 de Novembro, e nº 72/2013, de 31 de maio, que o 

republicou) e nos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos 

de emergência de proteção civil (Resolução Nº 30/20015, de 7 de Maio, da CNPC).  ---------------  

 ---------- Este PMEPC, depois de aprovado pela CNPC, mediante parecer prévio da CMPC e da 

ANEPC, deverá ser revisto no prazo máximo de cinco anos após a sua entrada em vigor (de 

acordo com a Resolução da CNPC Nº 30/20015, de 7 de Maio) ou sempre que existam 

alterações pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios ou em situações reais de 

emergência. Pode igualmente ser motivada pela perceção de novos riscos, pela identificação 
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de novas vulnerabilidades, pela existência de informações decorrentes de novos estudos ou 

relatórios de carácter técnico e científico, pela mudança dos meios e recursos disponíveis, 

pela alteração dos contactos das diversas entidades envolvidas no Plano ou por mudanças do 

quadro legislativo em vigor. O PMEPC destina-se a precaver todos os riscos com origem 

natural e antrópica com possibilidade de atingir o Município nomeadamente, incêndios 

florestais, cheias, inundações, tsunamis, erosão costeira, movimentos de massa, sismos, 

degradação de solos, colapso de estruturas, incêndios urbanos (núcleos antigos), acidentes no 

transporte de substâncias perigosas e acidentes graves de tráfego, poluição marítima por 

hidrocarbonetos, entre outros.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, pelo exposto, submete-se para conhecimento e a recolha de contributos o 

PMEPC do concelho de Odemira, remetido pela Entidade Executante, i.e., Enhídrica - 

Consultores de Engenharia Ambiental, Lda., elaborado de acordo com a Resolução da CNPC 

Nº 30/20015, de 7 de Maio, a qual veio aprovar a nova Diretiva relativa aos Critérios e Normas 

Técnicas para a Elaboração e Operacionalização de Planos Municipais de Emergência de 

Proteção Civil (PMEPC) de última geração. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para conhecimento e recolha de contributos. --------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento, tendo sido distribuídos 

exemplares para recolha de contributos, pelo prazo de 15 dias, dando-se conhecimento à 

Assembleia Municipal para idênticos efeitos. ----------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0123-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 11/02/2021 A 24/02/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1022-2021, datada de 2021/02/25, 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 
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Senhores Vereadores com competência delegada, no valor de 991.491,67€ (novecentos e 

noventa e um mil, quatrocentos e noventa e um euros e sessenta e sete cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 11/02/2021 a 24/02/2021. -----------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0132-2021 - ESCRITURAS DOS LOTES N.º S 53 E 54 SITOS NO 

LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, ZONA SUL ----------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 921-2021, datada de 19 de fevereiro de 2021, 

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

qual consta que na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 04 de fevereiro de 

2021, foram atribuídos por sorteio os Lotes n.ºs 53 e 54, sitos no Loteamento Municipal de 

Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, respetivamente a João Miguel de Almeida Soares e a Bruno 

Miguel Lourenço Viana, no âmbito do procedimento de alienação de lotes de terreno para 

construção de habitação e comércio destinados a Jovens Empreendedores, por entrega de 

proposta em carta fechada publicitado através do Edital n.º 75/2020, datado de 25 de agosto 

de 2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que os candidatos beneficiam do desconto 

de 50% do valor inicial dos respetivos lotes, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 26 do 

artigo 13.º do Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Odemira. ------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que sejam atribuídos plenos poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para outorgar os documentos das respetivas Escrituras em 

representação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0133-2021 - AQUISIÇÃO DE ELETRICIDADE PARA INSTALAÇÕES DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
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AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL -----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 786/2021, datada de 10 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Gestão Interna, elaborada pelo Júri do procedimento, na qual 

consta o relatório final relativo à aquisição de serviço em apreço, do qual se conclui que é 

intenção adjudicar a referida aquisição à empresa EDP Comercial, Comercialização de Energia, 

S.A., pela importância de € 1.323.702,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, bem assim, 

que estando previsto a assunção de compromissos plurianuais, dever-se-á solicitar 

autorização prévia à Assembleia Municipal nos termos da alínea c) n.º 1 do art.º  6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, republicado pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março.  --------------------  

 ----------- Dada a urgência de que se reveste o assunto, o Senhor Presidente da Câmara, por 

Despacho exarado em 19/02/2021, remeteu o assunto à apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal visando a aprovação do compromisso plurianual. -----------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que ao abrigo do disposto 

no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, se proceda à ratificação do ato 

praticado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. --------------------------------------------------  

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

termos propostos o ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------  

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

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

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

Disponibilidades da importância de 8.665.026,98€ (oito milhões, seiscentos e sessenta e cinco 

mil, vinte e seis euros e noventa e oito cêntimos), dos quais 7.768.460,13€ (sete milhões, 

setecentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta euros treze cêntimos) são 

“Dotações Orçamentais” e 896.566,85€ (oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e 

sessenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a 
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Câmara Municipal tomado o devido conhecimento. --------------------------------------------------------  

 ---------- 3.3. - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0138-2021 - CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA DE 

“EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA AUGI DO BREJINHO - ZAMBUJEIRA DO MAR”: 

APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO E INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO 

COM AS DECISÕES DE CONTRATAR, DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, DE ESCOLHA DE 

PROCEDIMENTO, DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO E DE DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 743/2021, datada de 08 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Obras Municipais, onde consta que com vista à execução da obra 

em referência por empreitada e atendendo ao valor limite definido na alínea b) do artigo 19.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), o procedimento a adotar poderá ser o Concurso 

Público com publicação do Anúncio no Diário da República. ----------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, tendo em conta que a divisão em lotes da presente empreitada 

seria inconveniente para a população local, atendendo à natureza da obra que consta da 

construção de infraestruturas e pavimentações numa zona residencial, incluindo a única via 

de acesso, propõe-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A escolha do procedimento por Concurso Público ao abrigo da alínea b) do artigo 

19.º, para a contratação da execução da obra por empreitada, com um prazo de 30 dias para 

apresentação de propostas; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O orçamento base da empreitada no valor de 784.905,66€ (IVA não incluído) a 

executar no prazo de 300 dias; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A distribuição do investimento pelos anos de 2020, em que se prevê a execução de 

124.528,30€, e de 2021, em que se prevê a execução dos restantes 660.377,36€, valores que 

não incluem IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - As Peças do Procedimento, que incluem a minuta do anúncio a publicar no Diário 

da República, Programa do Concurso, Caderno de Encargos e o projeto de execução; ------------  

 -----------  - A nomeação do júri do procedimento, nos termos do artigo 67.º, constituído por 

por José Luís Fernandes, Pedro Nicolau e José António Rosa como membros efetivos e por 

Maria de Fátima Vieira e Rui Graça como membros suplentes; ------------------------------------------  

 -----------  - Que seja delegada no júri do procedimento, ao abrigo do n.º 2 do art.º 69.º do CCP, 

a prestação de esclarecimentos prevista no n.º 1 do art.º 50.º; -----------------------------------------  

 -----------  - Que se proceda à posterior publicitação do contrato celebrado no portal da 

Internet dedicado aos contratos públicos conforme artigo 127.º do CCP. -----------------------------  

 ----------- A presente empreitada resulta da inexistência de meios próprios para a sua 

execução. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação da presente empreitada nos termos propostos. -------------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0116-2021 - PLANO DE PORMENOR DA ZONA DESPORTIVA/ 

ESCOLAR DE ODEMIRA: PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1745-2020, datada de 20 de maio de 2020, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território, da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, relativa ao Plano de Pormenor da Zona Desportiva/ Escolar de Odemira, onde se 

propõe:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Determinar dar início ao procedimento de alteração do Plano de Pormenor da 

Zona Desportiva/ Escolar de Odemira, que deverá estar concluído no prazo de seis meses, e 

aprovar os respetivos Termos de Referência, ao abrigo do disposto no artigo 76.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).---------------------------------------------------  
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 ---------- 2. Dispensar a alteração do Plano de Pormenor de avaliação ambiental ao abrigo do 

disposto no artigo 78.º do RJIGT. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Determinar a abertura de um período para a formulação de sugestões e para a 

apresentação de informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no 

âmbito do respetivo procedimento de alteração, com a duração de 15 dias, ao abrigo do 

disposto no artigo 88.º do RJIGT. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Determinar que processo de alteração ao Plano de Pormenor da Zona Desportiva/ 

Escolar de Odemira seja desenvolvido internamente pelos técnicos da Município de Odemira. -  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0118-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A RUA DA 

BELA VISTA, RUA DA FONTE FÉRREA, RUA DAS FLORES E RUA DO OUTEIRO, SITAS NA VILA DE 

ODEMIRA, FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E SANTA MARIA -----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 964-2021, datada de 22 de fevereiro de 2021, 

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

registados com os NIPG’s: 13307/19, 17137/19, e 3904/20, referentes a prédios urbanos, 

situados respetivamente na Rua das Flores e Rua da Bela Vista, Rua do Outeiro e Rua da Fonte 

Férrea, sitas na vila de Odemira, Freguesia de São Salvador e Santa Maria, tendo-se verificado 

a necessidade de se efetuar o estudo de numeração de polícia para os referidos arruamentos.  

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

da Bela Vista, Rua da Fonte Férrea, Rua das Flores e Rua do Outeiro, sitas na vila de Odemira, 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0119-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A RUA DOS 

CARPINTEIROS, TRAVESSA DO NORTE E TRAVESSA DO SUL, SITAS EM BOAVISTA DOS 

PINHEIROS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 965-2021, datada de 22 de fevereiro de 2021, 

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

registados com os NIPG’s: 8175/19 e 1918/21, referentes a prédios urbanos situados 

respetivamente na Rua dos Carpinteiros e Travessa do Norte em Boavista dos Pinheiros, na 

Freguesia de Boavista dos Pinheiros, tendo-se verificado a necessidade de se efetuar o estudo 

de numeração de polícia para os referidos arruamentos. Consta ainda da informação supra 

que entenderam os serviços efetuar também o estudo de numeração de polícia da Travessa 

do Sul, por ser o único arruamento a ficar sem numeração aprovada na zona em causa. ---------  

 ----------- Face ao exposto propõe-se aprovação do estudo de numeração de polícia para os 

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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0124-2021 - CARTOGRAFIA DIGITAL PARA A ELABORAÇÃO E 

REVISÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO -------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação técnica n° 2028/2020, datada de 28de maio de 2020, 

proveniente do Setor de Sistemas de Informação Geográfica, com a proposta de Protocolo de 

Cooperação a celebrar entre a Direção Geral do Território e o Município de Odemira, com o 

objetivo de definir os procedimentos, os termos e as condições da articulação funcional a 

estabelecer, para produção e disponibilização de cartografia topográfica vetorial e cartografia 

topográfica de imagens nas escalas 1:10 000 e superiores, oficial ou homologada, para a área 

abrangida pelo município.  ----------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da minuta do referido Protocolo de 

Cooperação, bem como do procedimento associado nos termos propostos no ponto 3,1 da 

presente informação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal para outorgar o Protocolo de Cooperação em representação do Município 

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

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

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0127-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 12/02/2021 E 25/02/2021, 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 129 - ano - 2020 - Req. Maria Barbara da Silva Pacheco - Local da Obra - Vale 

Pereiro - Freguesia - São Luís - Assunto - Exposição sobre pedido de cópia e emissão de guia 

das taxas referentes ao Processo n.º 22/1988-LAO; ---------------------------------------------------------  

 ---------- 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); Dados Bde: Processo 

946362; Pedido 47422/2020 – 110814/AL; --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 120 - ano - 2017 - Req. José Palmeira Pacheco/ Isabel Maria Palmeira 

Morgado - Local da Obra - Est. do Carvalhal, Rua do Forte - Freguesia - Relíquias - Assunto -
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Junção de elementos ao Processo n.º 120/2017-CPOE; ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 4 - ano - 2021 - Req. Project Earth - Associação para Valorização Sustentável 

Regiões Convergência - Local da Obra - Corte Sevilha - Freguesia - Sabóia - Assunto - Licença 

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

 ----------- Proc. Nº 564 - ano - 2020 - Req. Inácio Silva Afonso - Local da Obra - Casas Novas do 

Bom Sitio - Freguesia - Sabóia - Assunto - Licença Administrativa; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 70 - ano - 2021 - Req. Filomena Maria Campos Soares - Local da Obra - Bairro 

do Montinho, n.º 5 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Alteração de Loteamento; -----  

 ----------- Proc. Nº 64 - ano - 2021 - Req. Miguel Ricardo da Silva Luz - Local da Obra - Olaria 

(Corte Malhão) - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Licença Administrativa; --  

 ----------- Proc. Nº 68 - ano - 2021 - Req. António Francisco Delfino - Local da Obra - Vale Pegas 

- Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Licença Administrativa; -------------------------  

 ----------- 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 referente ao Processo n.º 683/2020; ----------------------------  

 ----------- 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 612 - ano - 2020 - Req. Carolina Alexandra Ramos da Silva - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de início de 

trabalho relativos ao Processo n.º 612/2020-CP; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 226 - ano - 2010 - Req. MSGT - Promoção Imobiliária, Lda. - Local da Obra - 

Loteamento José Maria Gonçalves, Lote 45 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Envio de Relatório de Serviço; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 109 - ano - 2017 - Req. Jan Wiggert Kuyvenhoven - Local da Obra - Duna 

Parque, Lote 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo 
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n.º 109/2017-CPOE; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 550 - ano - 2019 - Req. Mariana Teresa Viana Parreira - Local da Obra - 

Seisseiras, Lote 1, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de prazo 

para apresentar elementos referentes ao Processo n.º 550/2019-CP; ---------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 404 - ano - 2019 - Req. Dionilde Correia dos Reis Mestre - Local da Obra - 

Quinta da Vistosa, Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Legalização de muro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 108 - ano - 2020 - Req. Maria José Ramos Freire Aleixo Filipe - Local da Obra 

- Cerca da Fonte, Lote 01 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo n.º 108/2020-CP; -----  

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

Maria da Graça - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo;  

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

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

Pinheiros - Assunto - Pedido de documento referente ao Processo n.º 11/2020-CP; ---------------  

 ---------- Proc. Nº 294 - ano - 2018 - Req. Carlos Manuel Pereira de Jesus - Local da Obra - 

Cerca da Bemposta, Lote 38 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Autoliquidação de taxas 

municipais; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 429 - ano - 2020 - Req. Rita Sofia Pereira Rosa - Local da Obra - Rua Custódio 

Brás Pacheco, n.º 4 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de início de 

trabalho e autoliquidação de taxas referentes ao Processo n.º 429/2020-CP; ------------------------  

 ---------- Proc. Nº 58 - ano - 2021 - Req. Thaworn Yangnok - Local da Obra - Loteamento da 

Courela da Peladiça, Lote 8 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia; ----------  

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

Gago Coutinho, n.º 35 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º684/2020-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 7 - ano - 2021 - Req. Paulo José Gonçalves Batista - Local da Obra - Cerca das 

Árvores, Lote 46 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 37 - ano - 2021 - Req. António Maria de Oliveira Rafael - Local da Obra - 

Várzea dos Porcos - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia relativa à 

legalização de edifício a destinado a apoio agrícola e respetiva área impermeabilizada; ----------  

 ----------- Proc. Nº 109 - ano - 2017 - Req. Jan Wiggert Kuyvenhoven - Local da Obra - Duna 

Parque, Lote 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 109/2017-CPOE; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 66 - ano - 2021 - Req. Dina Isabel Costa de Oliveira Rosado da Luz - Local da 

Obra - Loteamento António Guerreiro Simões Fiais, Lote 29 A - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Comunicação Prévia; --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 55 - ano - 2021 - Req. Maria dos Santos da Silva Guerreiro - Local da Obra - 

Casinha do Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

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

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

Junção de elementos ao Processo n.º 752/2019; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 490 - ano - 2020 - Req. Paulo David Marcelino Rodrigues - Local da Obra – 

Vales, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Comunicação de início de trabalhos e 

autoliquidação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 e 

resposta a Notificação n.º 163/21, referente ao Processo n.º 634/2020; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 241 - ano - 2018 - Req. Manuel Fernando Conceição Canelas - Local da Obra - 
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Bemposta, Lote 20, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção elementos ao 

Processo n.º 241/2018-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 267 - ano - 2020 - Req. Christian Walter Morchen - Local da Obra - Choeiro 

Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Especialidades; --------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 39 - ano - 2021 - Req. Luis Manuel da Conceição Figueiredo - Local da Obra - 

Monte da Má Hora - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocopias 

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

 ---------- Proc. Nº 29 - ano - 2021 - Req. Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda. - Local da Obra – 

Arneirinhos, Casa II - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização 

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

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 289 - ano - 2020 - Req. Ana Cristina Gonçalves Barros Cardador - Local da 

Obra - Longueira-Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de 

prorrogação do prazo para entrega de elementos; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 332 - ano - 2020 - Req. João de Matos Figueira - Local da Obra - Rua da Lagoa 

n.º 50, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Esclarecimento sobre Certidão de Isenção de 

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

 ---------- Proc. Nº 705 - ano - 2019 - Req. Virgínia Maria dos Santos da Conceição - Local da 

Obra - Porto Cercal, Aldeia Nova - Freguesia - São Luis - Assunto - Reagendamento de Pedido 

de Vistoria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 58 - ano - 2018 - Req. Renato Manuel Natal Jorge - Local da Obra - Rua de 

Odeceixe, n.º 65 (Ladeira), São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos n.º 58/2018-LAO; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 430 - ano - 2019 - Req. Manuel António Ferreira da Silva - Local da Obra - 

Monte Branco - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 430/2019-LOU;------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 614 - ano - 2019 - Req. Urban Box, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Loteamento Courela do Peladiço, Lote 4, Malavado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Autoliquidação de taxas e comunicação de início dos trabalhos; ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 46 - ano - 2020 - Req. Silvina da Conceição Pedrosa Castro e Silva - Local da 

Obra - Monte do Sapeirão, Santa Clara-a-Velha - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto – 

Entrega de Requerimento para prorrogação de prazo referente Processo n.º 46/20; --------------  

 ----------- Proc. Nº 394 - ano - 2019 - Req. Jürgen Heinrich Leberecht Zimmermann - Local da 

Obra – Covanito, Casa Nova da Cruz - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo 

n.º22.0601, 394/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Pinheiro, S. Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Autoliquidação e Comunicação Prévia e 

entrega de telas finais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Proc. Nº 50 - ano - 2021 - Req. Joachim Jakob Eckstein - Local da Obra - Santa Clara-a-

Velha - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Pedido de Certidão de Dispensa de Licença 

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

 ----------- Proc. Nº 38 - ano - 2021 - Req. Hermenegildo dos Santos Miguel - Local da Obra - Rua 

de Santa Isabel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocopias de 
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Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Proc. Nº 36 - ano - 2021 - Req. Gonçalo Nuno Silva Ferreira Alves Araújo - Local da 

Obra – Motinho, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido 

de cópias Processo n.º 38/1996; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 63 - ano - 2021 - Req. Delmira Silvéria Joaquim - Local da Obra - Barreiro - 

Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Certidão de Destaque; -------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 73 - ano - 2021 - Req. Luis Carlos da Silva Gonçalves - Local da Obra – 

Algoceira, Lote n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação Prévia; -  

 ---------- Proc. Nº 78 - ano - 2021 - Req. Maria da Glória Guerreiro Correia - Local da Obra - 

Vale do Homem - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; ---------------------  

 ---------- 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 - Junção de elementos ao 

Processo n.º 67/2020-LOU;----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 173 - ano - 2018 - Req. Maria Libânia da Conceição Nobre dos Santos Soares 

- Local da Obra - Rua 25 de Abril, n.º 4, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 173/2018-LAO; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 325 - ano - 2019 - Req. Tsbc - The Summer Berry Company Portugal, Lda. - 

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

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

 ---------- Proc. Nº 277 - ano - 2020 - Req. Associação Mooji Sangha - Local da Obra - Rua do 

Algarve, n.º 5 - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 277/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 277 - ano - 2020 - Req. Associação Mooji Sangha - Local da Obra - Rua do 
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Algarve, 5 - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Proc. Nº 312 - ano - 2020 - Req. Luis Manuel da Conceição Figueiredo - Local da Obra 

- Má Hora, Cavaleiro, Lote 8 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de prazo para 

apresentação dos elementos solicitados; ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Proc. Nº 294 - ano - 2018 - Req. Carlos Manuel Pereira de Jesus - Local da Obra - 

Cerca da Bemposta, Lote 38 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Previa e 

autoliquidação de taxas municipais; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 40 - ano - 2021 - Req. Luis Alberto Galvão Carvalho - Local da Obra - 

Urbanização Pinhal Moinho, Lote 20, 2L - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

fotocópias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 82 - ano - 2021 - Req. Paisana Pinheiro, Lda. - Local da Obra - Herdade do 

Pinhal Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição sobre Licenciamento de túneis; --  

 ----------- Proc. Nº 84 - ano - 2021 - Req. Monocle Agrícola - Local da Obra - Herdade do Pinhal 

Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição sobre Licenciamento de túneis; -----------  

 ----------- Proc. Nº 427 - ano - 2020 - Req. Francisco Humberto de Almeida Cavalheiro Gomes - 

Local da Obra - Má Hora - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de desistência/ 

suspensão de procedimento referente ao Processo n.º 427/2020-CERT; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 85 - ano - 2021 - Req. Rogério Manuel de Campos da Conceição - Local da 

Obra - Portas de Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Certidão de 
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Dispensa de Autorização de Utilização/ Antiguidade do Edifício; ----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 267 - ano - 2020 - Req. Christian Walter Morchen - Local da Obra - Choeiro 

Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; ----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 47 - ano - 2020 - Req. Joaquim José Loução - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Cima, Colos - Freguesia - Colos - Assunto – Exposição; ----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 236 - ano - 2018 - Req. Mário Fernando Martins Guerreiro - Local da Obra - 

Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Projeto de Especialidades 

referente ao Processo n.º 236/2018; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 41 - ano - 2021 - Req. António Inácio Guerreiro - Local da Obra - Bairro do 

Bom Sitio, Lote 56 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de Alvará de Utilização; -----------------  

 ---------- Proc. Nº 192 - ano - 2018 - Req. H.F. Rodrigues, Lda. - Local da Obra - Vale de Gaios, S. 

Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 192/2018-CIAU; ----  

 ---------- Proc. Nº 6 - ano - 2010 - Req. Amaro e Gonçalves, S.A - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar (Extinta) - Assunto – Exposição sobre redução de caução;  

 ---------- Proc. Nº 18 - ano - 2005 - Req. Fortes Opções, Lda. - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar (Extinta) - Assunto – Processo n.º 18/2005-LAL; -------------  

 ---------- Proc. Nº 70 - ano - 2018 - Req. Natascha Jane Nake - Local da Obra - Foz do Rio, 

Baiona - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 47 - ano - 2020 - Req. Joaquim José Loução - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Cima, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Emissão Certidão Dispensa de Licença de 

Utilização; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 35 - ano - 2021 - Req. Direção Regional Cultura do Alentejo - Local da Obra - 

Secção E, Artigo 2, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Parecer para Projeto 

Agrícola; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 31 - ano - 2021 - Req. Maria Eduarda Gonçalves da Cruz - Local da Obra - 
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Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de informação para resposta à Notificação 

n.º254/21; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 35 - ano - 1992 - Req. Eugénia Eduarda Pacheco Caetano Montes - Local da 

Obra - Brejo Longo, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Aditamento ao 

Alvará de Loteamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Proc. Nº 327 - ano - 2020 - Req. Simão Pedro da Silva Marques - Local da Obra - 

Barranco do Benavide - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de 

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

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 42 - ano - 2021 - Req. Rui Manuel Furtado Barros dos Santos - Local da Obra 

- Assunto - Pedido de envio de cópia do Alvará n.º 8/2006; ----------------------------------------------  

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

Samoqueirinha, Monte do Prado, Ameixiais - Freguesia - São Luis - Assunto - Alteração de 

dados referentes ao Processo n.º 113739-AL; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 198 - ano - 2017 - Req. Agriamarelo, Sociedade Agrícola, Lda. - Local da Obra 

- Herdade do Amarelo - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de esclarecimentos relativos ao 

Processo n.º 198/2017; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 615 - ano - 2020 - Req. Archaic Village, Lda. - Local da Obra - Baldios - 
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Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

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

 ---------- Proc. Nº 255 - ano - 2017 - Req. Haojun Guo - Local da Obra - Avenida Poole da Costa, 

Lote 4, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Juncão elementos ao 

Processo n.º 255/2017-IPO; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de informação para resposta à Notificação 

n.º254/21; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 175 - ano - 2018 - Req. Maria Conceição Gonçalves - Local da Obra - Cais de 

Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 175/2018-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 237 - ano - 2018 - Req. Fonte de Chryseia, S.A. - Local da Obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Requerimento; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 246 - ano - 2020 - Req. Douglas Brian Damude - Local da Obra - Relíquias - 

Freguesia - Relíquias - Assunto - Licença Administrativa; --------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 91 - ano - 2004 - Req. Ilídio Duarte Fragoso - Local da Obra - Loteamento 

Municipal, Zona Industrial Boavista dos Pinheiros, Lote 4 I - Freguesia - Boavista dos Pinheiros 

- Assunto - Processo n.º 91/2004-LAO; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 210 - ano - 2018 - Req. José Maria Alves Oliveira - Local da Obra - Rua da 

Boavista, n.º 2, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto – Entrega do Projeto de Especialidades 

referente ao Processo n.º 210/2018-LAO; ---------------------------------------------------------------------  

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

Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 706/2020 
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CERT; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 200 - ano - 2018 - Req. Augusto Ferreira & Filhos, Lda. - Local da Obra - Lote 

184L, Zona Sul, Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos 

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

 ----------- Proc. Nº 305 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 9 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 305/2010-CPOE; ---------  

 ----------- Proc. Nº 306 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 8 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 306/2010-CPOE; ---------  

 ----------- Proc. Nº 304 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 7 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 304/2010-CPOE; ---------  

 ----------- Proc. Nº 302 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 6 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 302/2010-CPOE; ---------  

 ----------- Proc. Nº 300 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 5 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 300/2010-CPOE; ---------  

 ----------- Proc. Nº 299 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 4 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 299/2010-CPOE; ---------  

 ----------- Proc. Nº 2 - ano - 2016 - Req. José Viana Guerreiro - Local da Obra - Pinheiros, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Pedido de prorrogação 

de prazo para apresentar os elementos solicitados; --------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 303 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 3 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 303/2010-CPOE; ----------  

 ---------- Proc. Nº 301 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 2 do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 301/2010-CPOE; ----------  

 ---------- Proc. Nº 45 - ano - 2021 - Req. Ema Luz Gonçalves Anjinho - Local da Obra - Rua das 

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

 ---------- Proc. Nº 298 - ano - 2010 - Req. Atpx, Lda. - Local da Obra - Lote n.º 1, do Loteamento 

do Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

Licença de Especial para Conclusão de Obras relativas ao Processo n.º 298/2010-CPOE; ----------  

 ---------- Proc. Nº 36 - ano - 2021 - Req. Campalmotur - Inves. Agric. e Imobiliários, Lda. - Local 

da Obra - Casa Nova, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Correspondência dos Artigos Urbanos n.ºs 358 e 359, com os Alvarás de Utilização 

n.ºs55/1994 e 54/1994; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 538 - ano - 2019 - Req. Esperança Campos Félix - Local da Obra - Freixial, Vila 

Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos; ------------  

 ---------- Proc. Nº 289 - ano - 2020 - Req. Ana Cristina Gonçalves Barros Cardador - Local da 

Obra - Longueira-Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de 

prorrogação do prazo para entrega de elementos; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 179 - ano - 2020 - Req. Hans-Jurden Benedikt - Local da Obra - Mancosa - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 

179/2020-LOU; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Malhada Velha, Relva Grande - Freguesia - S. Teotónio - Assunto – Processo n.º 22.13-LAO-
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387/2006; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 54 - ano - 2021 - Req. Atlantic Sun Farms, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

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

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

 ----------- Proc. Nº 379 - ano - 2019 - Req. Rosa Maria do Nascimento Guerreiro - Local da Obra 

- Foros da Pereira, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção 

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

 ----------- Proc. Nº 171 - ano - 2017 - Req. Boris Bücker - Local da Obra - Terra Nova - Freguesia - 

São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação de prazo; -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 343 - ano - 2020 - Req. Joaquina Maria Cordeiro da Silva - Local da Obra - 

Casa Nova, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; ---------  

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

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

Declaração de Comunicação Prévia Nipg: 3951/21; ---------------------------------------------------------  

 ----------- 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 46 - ano - 2021 - Req. André Alexandre Portela Martins - Local da Obra - 

Cerca do Caixeiro, Lote 15 B - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de fotocopia de 

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

 ----------- Proc. Nº 284 - ano - 2020 - Req. Maria Luísa Rosado Feio F. S. e Lorena - Local da Obra 

- Rua dos Aviadores, n.º 21, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto 

- Processo n.º 284/2020; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 45 - ano - 2021 - Req. Leendert Cornelis Buijnink - Local da Obra - Rua da 

Bemposta, Lote n.º 2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocopia 
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de Processo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 109 - ano - 2017 - Req. Jan Wiggert Kuyvenhoven - Local da Obra - Duna 

Parque, Lote 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 109/2017-CPOE; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 392 - ano - 2000 - Req. Mira Mármores, Lda. - Local da Obra - Loteamento 

Industrial da Boavista dos Pinheiros, Lote 15 - - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto -

Ofício n.º 006080, datado de 19/10/29; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 405 - ano - 2020 - Req. Agrobrejão Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Monte 

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

n.º405/2020-PIP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 48 - ano - 2021 - Req. António Francisco Delfino - Local da Obra - Bairro do 

Jogo da Bola - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

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

 ---------- Proc. Nº 757 - ano - 2019 - Req. Luis Miguel Candeias Modesto Goncalves - Local da 

Obra - Fiais, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Exposição;  

 ---------- Proc. Nº 89 - ano - 2021 - Req. Rui Manuel de Oliveira Sabido Falcão - Local da Obra - 

Ameixeira Sul - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão Dispensa Autorização de Utilização; ---  

 ---------- Proc. Nº 92 - ano - 2021 - Req. David & Loução - Construções Civis, Lda. - Local da 

Obra – Barreiro, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Certidão de Dispensa de Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 91 - ano - 2021 - Req. Eduardo Eloy Oliveira Sabido Falcão - Local da Obra - 

Herdade da Ameixeira Centro - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ---------- Proc. Nº 50 - ano - 2021 - Req. Banco Santander Totta, S.A. - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Garantias Bancárias Vigentes; ---------  
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 ----------- Proc. Nº 236 - ano - 2018 - Req. Mário Fernando Martins Guerreiro - Local da Obra - 

Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Projeto de Especialidades 

referentes ao Processo n.º 236/2018; --------------------------------------------------------------------------  

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

Lote 2 A - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Notificação n.º 236/21; -------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 1 - ano - 2018 - Req. Olga Carmenado Roch - Local da Obra - Sepetal 

Baixinho, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de suspensão de prazo. -------------  

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0130-2021 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DO BAIRRO DO 

MONTINHO, SITO EM VILA NOVA DE MILFONTES, LOTE 57, REQUERIDA POR MARIA MANUELA 

FERREIRA MACEDO FRANCO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o processo referente à alteração do Loteamento de iniciativa Municipal 

do Bairro do Montinho, sito em Vila Nova de Milfontes, na Freguesa de Vila Nova de 

Milfontes, requerida por Maria Manuela Ferreira Macedo Franco, que consiste na alteração 

dos parâmetros de edificação para o Lote n.º 57. -----------------------------------------------------------  

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

Territorial, datada de 18 de Fevereiro de 2021, que conclui que o processo está devidamente 

instruído e cumpre a proposta de alteração da área de implantação/ construção referida no 

ponto 1 do artigo 17.º do PU de Milfontes, propondo ao invés de publicação por Edital a 

aprovação por deliberação camarária. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda no processo que, previamente, tem de ser revogado o Despacho do Sr. 

Vereador Pedro Ramos, datado de 08/10/2020 que determinava a consulta pública, para 

deliberação camarária. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que se trata de uma alteração a introduzir num Loteamento Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal, apesar da presente alteração ser de iniciativa 
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particular, ao abrigo do artigo 27.º do RJUE, deverá nos termos do n.º 2 artigo 7.º do RJUE, o 

presente processo ser remetido para apreciação e deliberação da Câmara Municipal. ------------  

 ---------- Em caso de deferimento será ainda de informar o particular que sequentemente ao 

deferimento do presente processo, este não dá origem a um aditamento a alvará, pelo que 

deverá ser solicitada pelo requerente a emissão da certidão da alteração deferida. ---------------  

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0125-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE 

ESTACIONAMENTO NA RUA ANTÓNIO MARQUES, SITA EM VILA NOVA DE MILFONTES -----------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 753-2021, datada de 09 de fevereiro de 2021, 

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

dando conhecimento da solicitação efetuada pelo Senhor Pedro Manuel Mendes Morgado 

para que seja implementada sinalização de proibição de estacionamento em frente do portão 

de acesso à garagem da sua habitação, localizada na Rua António Marques, em Vila Nova de 

Milfontes, justificando o pedido pelo facto de o arruamento ser muito estreito e quando 

existem veículos estacionados perto da habitação não consegue estacionar no quintal. ----------  

 ---------- Mais refere a supra informação que uma vez que o Município de Odemira dá 

prioridade ao estacionamento nas garagens em detrimento ao estacionamento na via pública, 

e corroborando a justificação apresentada pelo Senhor Pedro Manuel Mendes Morgado, 

propõe-se de acordo com o estipulado na alínea c) do artigo 50.º do Código da Estrada, a 

marcação no pavimento de uma marca reguladora de estacionamento tipo M14a - Linha em 

ziguezague, em frente da garagem do munícipe (no outro lado do arruamento), devendo a 

mesma ser implementada um pouco mais à frente do portão, para não ficar alinhada com a 
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garagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação nos termos da alínea rr) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0126-2021 - PROPOSTAS DE SINALIZAÇÃO PARA SÃO TEOTÓNIO -----  

 ----------- Foi presente a informação n.º 760-2021, datada e 09 de fevereiro de 2021, elaborada 

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

as propostas de alteração de sinalização para São Teotónio, nomeadamente: ----------------------  

 -----------  - Estacionamento limitado a 24 horas em frente ao campo de futebol, na Rua do 

Encalhe, exceto aos fins de semana; ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Alteração de dois sentidos para um sentido de trânsito a Rua Donas Manuelas, bem 

como a implementação de uma lomba redutora de velocidade do tipo trapezoidal em frente 

da nova escola básica de São Teotónio. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra que as propostas em causa obtiveram o parecer da 

Junta de Freguesia de São Teotónio, pelo que se propõe a sua aprovação conforme 

determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da Sinalização. --------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0128-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NA EM 532 (RIBEIRA DO SALTO) ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 766, datada de 09 de fevereiro de 2021, elaborada 

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

solicitação efetuada pela Senhora Vivelinda Maria Guerreiro para que sejam implementadas 

na Estrada Municipal 532, junto da localidade de Ribeira do Salto, lombas redutoras de 
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velocidade (LRV), devido ao excesso de velocidade e a ocorrência de acidentes na zona. ---------  

 ---------- Mais refere a supracitada informação que tratando-se uma via distribuidora principal, 

a mesma enquadra-se nas disposições municipais para a instalação de LRVs, pelo que se 

propõe, por uma questão de coerência, a implementação de medidas de acalmia de tráfego 

com a aplicação de almofadas redutoras de velocidade em ambas as entradas da Ribeira do 

Salto. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto propõe-se a sua aprovação, conforme determinado no ponto 

n.º6 da Lista de Procedimento da Sinalização. ----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0117-2021 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À 

CASA DO ALENTEJO -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 859-2021, datada de 15 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no passado dia 

01 de fevereiro de 2021, a Casa do Alentejo-Lisboa, dirigiu ao Município de Odemira, um e-

mail a solicitar a atribuição de um apoio financeiro para ajudar a custear as despesas 

inerentes ao seu funcionamento, tendo em conta que as verbas sofreram uma redução 

significativa face ao atual contexto de pandemia. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a Casa do Alentejo é uma entidade que desenvolve um trabalho 

meritório na preservação e divulgação do Património e da Memória coletiva do Alentejo 

desde de 1932, e que nos últimos doze meses pandémicos a entidade esteve encerrada até 

final de maio e com redução de atividade de junho a dezembro, nem com a reabertura foi 

possível ultrapassar os graves problemas com os compromissos perante trabalhadores, 

fornecedores e visitantes, apesar de terem concorrido aos apoios governamentais, propõe-se 
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de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

Setembro, a atribuição de um apoio financeiro no valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos 

euros) à Casa do Alentejo. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0134-2021 - ACUMULAÇÕES DE BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021: 

REDUÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1035-2021, datada de 25 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, a propor ao abrigo da alínea a) do 

n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémios por Mérito do Município 

de Odemira, a redução das bolsas de estudo atribuídas às alunas: Bárbara Ripane Gomes Dias 

e Margarida Jorge Costa. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0135-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram presentes as Informações n.º 916/2020 e 1036/2020, datadas de 18 de 

fevereiro e de 25 de fevereiro, respetivamente, provenientes da Divisão de Desenvolvimento 

Sociocultural, nas quais 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. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 

normas, foram elaboradas as Informações Sociais, da qual resulta a seguinte proposta:----------  

 -----------  - Vitória Antónia Marcelino - Novo: Indeferimento, na sequência da intenção de 
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indeferir a pretensão em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 21 de janeiro de 2021 

e na ausência de pronúncia do munícipe em sede de audiência de interessados. -------------------  

 ----------  - Fernando Manuel de Jesus Pereira - Novo: Indeferimento, na sequência da intenção 

de indeferir a pretensão em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 21 de janeiro de 

2021 e na ausência de pronúncia do munícipe em sede de audiência de interessados. ------------  

 ----------  - Natália Perpétua Guerreiro Pereira - Novo: Indeferimento, na sequência da 

intenção de indeferir a pretensão em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 21 de 

janeiro de 2021 e na ausência de pronúncia do munícipe em sede de audiência de 

interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - António Ilídio Calvinho Ferragudo - Novo: Indeferimento, na sequência da intenção 

de indeferir a pretensão em reunião de Câmara Municipal realizada no dia 21 de janeiro de 

2021 e na ausência de pronúncia do munícipe em sede de audiência de interessados. ------------  

 ----------  - Nazaré Maria Pires- 1.ª Reavaliação: Aprovação.  ---------------------------------------------  

 ---------- Considerando a análise efetuada, propõe-se: -----------------------------------------------------  

 ----------  - O indeferimento do pedido de atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do 

Medicamento a Vitória Antónia Marcelino, a Fernando Manuel de Jesus Pereira e Natália 

Perpétua Guerreiro Pereira e a António Ilídio Calvinho Ferragudo; -------------------------------------  

 ----------  - A atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a Nazaré Maria 

Pires, considerando que reúne as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento; ------------------------------------------  

 ----------  - A transferência de 100€ (cem euros) pelo 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0137-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA O 

"CARNAVAL DE SÃO LUÍS 2021" ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 958-2021, datada de 22 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, a propor a atribuição de um apoio 

financeiro para fazer face às despesas inerentes à realização e concretização do vídeo 

comemorativo para assinalar o Carnaval de São Luís 2021, produzido pela Comissão 

Organizadora, que resulta de uma parceria entre a Sociedade Recreativa Musical Sanluizense 

e a Casa do Povo de São Luís.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na supracitada informação que esta foi a forma encontrada para 

comemorar e assinalar o Carnaval de São Luís 2021, face ao contexto adverso vivido 

atualmente e que inviabilizou a realização do mesmo, no plano tradicional como tem sido 

vivido até aqui.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se em conformidade com o disposto na alínea u) do n.º 

1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro no 

valor de 300,00€ (trezentos euros) à Sociedade Recreativa Musical Sanluizense, para fazer 

face às despesas inerentes à realização e concretização do vídeo do Carnaval de São Luís 

2021. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0139-2021 - PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PRAIA DE USO 

BALNEAR CANINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1065/21, datada de 26 de fevereiro, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que o Município de Odemira vem 

promovendo as praias anualmente determinadas em portaria que procede à identificação das 

águas balneares e qualificação das praias de banhos para todo o território nacional. As 
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mesmas dispõem de serviço de assistência aos banhistas assegurado por nadadores 

salvadores e, nos termos do estabelecido na alínea o) n.º 4 do Edital de Praia aplicado a todo 

o território nacional, é interdita “a permanência e circulação de animais nas áreas 

concessionadas e ou vigiadas, exceto cães de assistência treinados ou em fase de treino, 

devidamente certificados, para acompanhar, conduzir e auxiliar pessoas com deficiência”, 

sendo aplicado coimas em caso de desobediência; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a legislação em vigor interdita a permanência e circulação de 

animais, mas conscientes da importância de dar resposta às necessidades dos visitantes e a 

promoção da qualidade deste território, tendo-se ao longo dos últimos anos assistido, 

durante o período de época balnear, a uma expressiva procura de visitantes por praias que 

possam frequentar com a presença dos seus animais, encontrando essa possibilidade apenas 

em areais não classificados; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que foi presente uma proposta de implementação de praia de uso 

balnear canino na Praia de Malhão Sul, aprovada por unanimidade em Reunião de Câmara de 

06/12/2018 mas que a mesma não se concretizou por falta de acordo entre as várias 

entidades (Capitania do Porto de Sines, APA/ARH Alentejo e Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas), pelo facto da Praia Malhão Sul ter sido galardoada com a Bandeira 

Azul no mesmo ano em que se iria consolidar a implementação deste uso balnear canino, em 

2019; ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que foi presente a Reunião de Câmara, em 21/05/2020, uma nova 

proposta para implementação da praia de uso balnear canino, no areal imediatamente a sul, 

no acesso à Praia de Malhão Norte, não tendo sido aprovada por não reunir consenso quanto 

à sua localização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, conforme já articulado com as várias entidades, importa concretizar a 

criação de uma praia de uso balnear canino, num areal não classificado, mas ainda assim de 
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fácil acesso e vigilância próxima, definir medidas adequadas a este tipo de utilização e as 

necessárias condições hígio-sanitárias para possibilitar a permanência e circulação de animais, 

propondo-se para o efeito, a título experimental, a implementação de uso balnear canino na 

zona de areal localizado a nordeste da Praia Furnas-Rio. --------------------------------------------------  

 ----------- Trata-se de um areal de cerca de 600 metros de extensão, não classificado, com 

facilidade de acesso, tanto por via terrestre como por via marítima (travessia de barco, 

disponível para animais de pequeno porte), estacionamento e instalações sanitárias próximas.  

 ----------- Será necessária uma atitude conscienciosa por parte dos donos dos animais, 

nomeadamente ao nível da segurança dos banhistas e da higiene da praia, pela salvaguarda 

da saúde pública, com a sua utilização de forma responsável e respeitando as normas 

decorrentes da legislação em vigor, aplicada a todos os locais públicos. Os utilizadores da 

praia, quando acompanhados de cães devem cumprir as obrigatoriedades impostas pela lei, 

destacando-se a proibição de circulação dos animais sem trela e, sem trela e açaime no caso 

de cães perigosos ou potencialmente perigosos, bem como a obrigatoriedade de remover os 

dejetos dos animais. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O local definido para a implementação da praia de uso balnear canino deverá dispor 

dos seguintes elementos:------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Placard informativo onde sejam afixadas as regras de conduta que os utilizadores 

da praia deverão seguir; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Instalação de dispensadores de sacos de plástico para os dejetos dos animais; -------  

 -----------  - Criação de sinalética indicativa da zona balnear de uso canino; ---------------------------  

 -----------  - Existência de caixotes do lixo no acesso e no areal; -------------------------------------------  

 -----------  - Criação de um protocolo de higienização, sob responsabilidade e acompanhamento 

da Veterinária municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deverá também ser efetuada avaliação e monitorização durante a época balnear, de 
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modo a ajustar as condições, através dos serviços de ambiente do Município, em articulação 

com a Junta de Freguesia, e pela aplicação de questionários de satisfação aos utilizadores. -----  

 ---------- Esta pretensão do Município de Odemira insere-se numa estratégia de valorização da 

oferta balnear no concelho designada por “As Melhores Praias de Portugal” e inspira-se em 

projetos congéneres já implementados em Esposende, Peniche, Viana do Castelo e Vila do 

Conde. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente proposta carece de consulta às entidades com competências na gestão e 

regulamentação da faixa litoral, designadamente ARH do Alentejo, Instituto da Conservação 

da Natureza e das Florestas e Capitania do Porto de Sines, entidades já conhecedoras desta 

pretensão, para a devida articulação.  --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da implementação de uma praia de uso 

balnear canino na zona de areal localizado a nordeste da Praia Furnas-Rio, condicionada ao 

parecer das entidades referidas, a partir do dia 15 de junho de 2021 e até ao final da época 

balnear a 15 de setembro de 2021. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0140-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE»: APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS -------------------------------  

 ---------- Foram presentes as informações: n.º 4800-2020, datada de 10 de dezembro de 2020; 

n.º 267-2021, datada de 15 de janeiro de 2021 e n.º 571-2021, datada de 29 de janeiro de 

2021, provenientes da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, nas quais constam que ao 

abrigo da medida 10, do conjunto de medidas de Apoio às famílias, às instituições, às 

empresas e ao emprego, tomadas pelo Município de Odemira em resposta às consequências 

do Estado de Emergência, devido ao COVID 19, foram apresentadas candidaturas ao Programa 

Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende». Dando cumprimento ao 
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exposto no artigo 13.º do Regulamento do Programa em questão, o Gabinete de Apoio ao 

Empreendedor (G.A.E.) procedeu à análise das respetivas candidaturas.  -----------------------------  

 ----------- Consta ainda das supracitadas informações que após avaliação da coerência, da 

elegibilidade das despesas apresentadas, bem como da respetiva taxa de apoio, o G.A.E. 

emitiu uma proposta de parecer favorável, apurando como valor a comparticipar pela Câmara 

Municipal o seguinte: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Diogo Miguel Duarte Campos (Cabimento n.º 581): 10.000,00€, sob a forma de 

apoio financeiro para instalação de um Alojamento Local em Foz do Rio - Baiona; -----------------  

 -----------  - Pedro Miguel Correia da Silva (Cabimento n.º 537): 4.339,45€ sob a forma de apoio 

financeiro para instalação de um Alojamento Local em Santa Clara-a-Velha; ------------------------  

 -----------  - Ana Luis Lopes Rabaça Vasques (Cabimento n.º 533): 10.000,00€, sob a forma de 

apoio financeiro para instalação de um Alojamento Local na Zambujeira do Mar; bem como 

2.400,00€ sob a forma de apoio à criação do próprio emprego.  ----------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se de acordo com o n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento do 

Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende» a apreciação e 

deliberação das candidaturas e da concessão dos referidos apoios. ------------------------------------  

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

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0141-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO: ANÁLISE 

DE CANDIDATURAS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 998/2021, datada de 24 de fevereiro 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 seis candidaturas a solicitar apoio para pagamento da renda da habitação. ------------  

 ----------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos nos números 2 e 3 do Artigo 
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1º e Artigos 5º e 7º do Regulamento supracitado foram elaborados os respetivos relatórios, ds 

quais resulta a seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Vanya Yordanova Georgieva - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 

100,00€ de março a dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Liliana Margarida Oliveira Nereu - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 

150,00€ de março a dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sílvia Maria Guerreiro João - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 125,00€ 

de março a dezembro de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Yordanka Kostova Lazarova - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 100,00€ 

de março a dezembro de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Ana Jesus Almeida Gonçalves - Novo: Indeferimento; ----------------------------------------  

 ----------  - Marina da Conceição Mendes Garcia - Novo: Indeferimento. ------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A atribuição do pagamento da renda da habitação às Munícipes Vanya Yordanova 

Georgieva, Liliana Margarida Oliveira Nereu, Sílvia Maria Guerreiro João e Yordanka Kostova 

Lazarova; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Considerando que decorreram dez dia úteis, a contar da data de receção do ofício, 

para as munícipes dizerem o que se lhes oferecer, de harmonia com os artigos 121.º e 122.º 

do Código de Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015 de 7 de 

janeiro, não se tendo verificado qualquer pronúncia sobre o assunto por parte das 

interessadas, propõe-se o indeferimento da pretensão das Munícipes Ana Jesus Almeida 

Gonçalves e Marina da Conceição Mendes Garcia. ----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0142-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 
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EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE»: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INVESTIMENTO --------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 961-2021, datada de 22 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito dos 

processos de candidatura a decorrer ao abrigo do Programa Municipal de Empreendedorismo 

e Emprego «Odemira Empreende», vêm os promotores Maria Isabel Borges Duarte Guerreiro 

e Rui Miguel de Campos Santos solicitar a prorrogação do prazo para conclusão do 

investimento candidatado, nos seguintes termos:  ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Mª Isabel Guerreiro: apresentou 16/11/2020, o 4º pedido de prorrogação de prazo 

de Investimento, para conclusão do projeto aprovado, na área de apicultura, para aquisição 

de material apícola e construção de casão para armazenamento dos equipamentos e demais 

processos inerentes a esta atividade. O prazo previsto para o efeito, terminou a 31/12/2020. --  

 -----------  - Rui Santos: tem candidatura aprovada na área de Operador Marítimo-Turístico, 

para a aquisição de uma embarcação, cujo prazo de investimento termina a 18/03/2021. A 

construção da embarcação tem sofrido alguns atrasos, devido a dificuldades de aquisição de 

material e gestão de mão-de-obra, por consequência da situação pandémica atravessada. Por 

estes motivos, vem o promotor Rui Santos, a 17/02/2021, solicitar prorrogação de prazo de 

investimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A 17/02/2021, tornaram-se públicas as Medidas Municipais de apoio às empresas, 

famílias e instituições, na resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19. No conjunto 

dessas medidas, destacam-se as Medidas de Apoio às Empresas, nomeadamente a Medida 8, 

que satisfaz a solicitação efetuada por ambos os promotores e que se transcreve de seguida: 

“Prorrogação extraordinária dos prazos das várias medidas do Programa Municipal de 

Empreendedorismo e Emprego - Odemira Empreende até 31 de dezembro, para projetos cujo 

período contratual ou prazo termine em 2020 e 2021.”. --------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se para tomada de conhecimento da aplicação da medida 8, 
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aos promotores acima identificados, que serão posteriormente notificados. ------------------------  

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

 ---------- 9 - ASSUNTO N.º 0143-2021 - MEDIDA DE APOIO EXTRAORDINÁRIA DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 999/2021, datada de 24 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que na sequência 

da situação pandémica que estamos a atravessar, o Município de Odemira, tal como 

aconteceu em 2020, em resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19, criou um novo 

conjunto de medidas extraordinárias de resposta à pandemia provocada pelo Covid-19, 

aprovadas em reunião de Câmara de 04/02/2021. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Uma das medidas de apoio, medida 17, é “Prorrogação extraordinária dos prazos de 

medidas de apoio social, atualmente em vigor, designadamente do Cartão Social Municipal, 

do Cartão Abem - Rede Solidária do Medicamento e do Programa de Apoio ao Arrendamento, 

até 31 de dezembro, cujo período de apoio termine em 2021”. -----------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta a aprovação da prorrogação extraordinária dos prazos relativos ao 

apoio ao arrendamento, pelo período compreendido entre janeiro de 2021 e dezembro de 

2021, passam a ser prorrogados os seguintes apoios ao arredamento e que aprovem os 

respetivos custos:----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Maria da Conceição Medeiros Benedito: Comparticipação de 150,00€/mês - 

prorrogação de fevereiro a dezembro de 2021; --------------------------------------------------------------  

 ----------  - Maria João Raminhos - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação de 

fevereiro a dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Eli Georgeva Ilieva - Comparticipação de 100,00€/mês - prorrogação de fevereiro a 

dezembro de 2021; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Yordan Kirilov Zhivkov - Comparticipação de 100,00€/mês - prorrogação de março a 
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dezembro de 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Liliana Cristina Gonçalves Ribeiro - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação 

de abril a dezembro de 2021;-------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Bruno Miguel da Silva Flores - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação de 

abril a dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sandra Isabel Ventura Correia da Luz - Comparticipação de 150,00€/mês - 

prorrogação de abril a dezembro de 2021; --------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Carla Maria Aparício Camilo - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação de 

maio a dezembro de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Núria Vanessa Guerreiro Rodrigues - Comparticipação de 150,00€/mês - 

prorrogação de maio a dezembro de 2021; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Carina Isabel Gonçalves Pereira - Comparticipação de 100,00€/mês - prorrogação 

de junho a dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Pedro Manuel Cordeiro Domingos - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação 

de junho a dezembro de 2021; -----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Gonçalo Filipe Martins Dias - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação de 

junho a dezembro de 2021; - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação de junho a 

dezembro de 2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Ana Sofia de Oliveira Guerreiro - Comparticipação de 150,00€/mês - prorrogação de 

junho a dezembro de 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sofia Alexandra Gonçalves de Brito Chanoca - Comparticipação de 150,00€/mês - 

prorrogação de julho a dezembro de 2021. -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 10 - ASSUNTO N.º 0144-2021 - ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação n.º 1052/2021, datada de 26 de fevereiro 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 referido Cartão. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 4.º do 

Regulamento supracitado foram elaborados os respetivos relatórios, dos quais resulta a 

seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Fernanda Ferreira Correia Páscoa Viana - Novo-Bombeiro: Aprovação; ------------------  

 ----------  - Nazário Duarte Viana - Renovação-Bombeiro: Aprovação -----------------------------------  

 ---------- De acordo com os requisitos fixados no n.º 2 do artigo 4.º do supracitado 

Regulamento, propõe-se a atribuição do Cartão Social Municipal, à Senhora Fernanda Ferreira 

Correia Páscoa Viana e a renovação do Cartão Social Municipal ao Senhor Nazário Duarte 

Viana. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 11 - ASSUNTO N.º 0145-2021 - PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS PRAZOS DE 

MEDIDAS DE APOIO SOCIAL "CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL" -----------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1056/2021, datada de 26 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que na sequência 

da situação pandémica que estamos a atravessar, o Município de Odemira, tal como 

aconteceu em 2020, em resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19, criou um novo 

conjunto de medidas extraordinárias de resposta à pandemia provocada pelo Covid-19, 

aprovadas em reunião de Câmara de 04/02/2021. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Uma das medidas de apoio, medida 17, é “Prorrogação extraordinária dos prazos de 

medidas de apoio social, atualmente em vigor, designadamente do Cartão Social Municipal, 
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do Cartão Abem - Rede Solidária do Medicamento e do Programa de Apoio ao Arrendamento, 

até 31 de dezembro, cujo período de apoio termine em 2021”. -----------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta a aprovação da prorrogação extraordinária dos prazos relativos ao 

Cartão Social Municipal, pelo período compreendido entre janeiro de 2021 e dezembro de 

2021, passam a ser prorrogados os seguintes Cartões Sociais Municipais: ----------------------------  

 -----------  - Fernando Moreira Nunes - Prazo de prorrogação do cartão social-31/12/2021; -------  

 -----------  - Silvica Alecseev - Prazo de prorrogação do cartão social-31/12/2021; -------------------  

 -----------  - Fernando Manuel Lourenço Guerreiro - Prazo de prorrogação do cartão social-

31/12/2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Idália Felizardo Rodrigues - Prazo de prorrogação do cartão social-31/12/2021. ------  

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

 ----------- 12 - ASSUNTO N.º 0146-2021 - PROPOSTA DE NORMAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE 

LICENÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS ÁGUAS BALNEARES DO CONCELHO DE 

ODEMIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1005/21, datada de 24 de fevereiro de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, bem como a minuta das Normas 

para Atribuição de Licenças para a realização de Atividades nas Águas Balneares do Concelho 

de Odemira, na qual consta que na sequência da delegação de competências para os 

Municípios no âmbito da gestão das praias de uso balnear, e dando cumprimento à alínea b) 

do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, o Município de 

Odemira promoveu no ano transato um período de candidatura para os operadores 

económicos obterem autorização para a realização de atividades económicas nas praias, 

estabelecendo-se as “Normas para a Atribuição de Licenças para a Realização de Atividades 

nas Águas Balneares do Concelho de Odemira”, aprovadas em Reunião de Câmara de 

20/04/2020.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Mais consta que, decorrente da necessidade de atribuição de novas autorizações 

para os operadores económicos operarem no presente ano, e tendo em conta a experiência 

adquirida no ano transato, foram revistas as regras e condições para o efeito, elaborando-se a 

presente proposta de “Normas para Atribuição de Licenças para a Realização de Atividades 

nas Águas Balneares do Concelho de Odemira”. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se, de harmonia com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação das Normas para Atribuição de Licenças 

para a Realização de Atividades nas Águas Balneares do Concelho de Odemira. --------------------  

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

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

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

 ---------- APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

 ---------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram dezanove horas e vinte e um minutos do dia quatro de março 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. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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