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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 7 

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

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

 ----------- Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------- Face à atual situação epidemiológica provocada pela doença Covid-19 no concelho de 

Odemira, a presente reunião ordinária realizou-se através da modalidade mista (presencial e 

através de videoconferência), de harmonia com o disposto no número um do artigo terceiro 

da Lei número um traço A barra dois mil e vinte, datada de dezanove de março, alterada pela 

Lei número um traço A barra dois mil e vinte e um, de treze de janeiro. ------------------------------  

 ----------- Faltou à reunião, por motivos de saúde, o Senhor Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, 

Vereador da Câmara Municipal eleito pelo Partido Socialista. A Câmara Municipal deliberou, 

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

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 6, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

18-03-2021: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 
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em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta reunião, foi 

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

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

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

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

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

 ---------- 1. - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------  

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

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

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

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

 ----------  - Dia vinte de março - Participou numa reunião da Assembleia-Geral da Comissão de 

Administração da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) do Brejinho, na Zambujeira do Mar, na 

qual foi efetuado o ponto de situação do processo, tendo sido informado pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal que o Coletivo Municipal já tinha aprovado o lançamento do 

concurso público das infraestruturas para aquela zona. ---------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e nove de março - Participou, por videoconferência, numa reunião da 

Comissão de Parceria da AgdA- Aguas Publicas do Alentejo, S.A., na qual também compareceu 

o Presidente da AdP - Águas de Portugal. Entre os assuntos debatidos, foi deliberado não 

promover qualquer alteração dos tarifários da AgdA, S.A. durante o corrente ano, bem como 

adiar os efeitos do deficit tarifário gerados pelos abastecimentos de água efetuados para 

combater os efeitos da seca, uma vez que aguardavam a resposta da Comissão Permanente 

de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos efeitos da Seca, relativa à possibilidade 

de existir algum financiamento por parte do Fundo Ambiental. Na referida reunião foi ainda 

debatida à problemática relativa à captação e adução de água com origem na Barragem de 
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Santa Clara-a-Velha e a necessidade de a AgdA, S.A. apresentar um plano de resiliência sobre 

o fornecimento de água para abastecimento público relativo à área de sua competência e, 

bem assim, foram apreciados os modelos de gestão da empresa, tendo-se verificado uma 

diminuição da dívida de alguns municípios associados. ----------------------------------------------------  

 -----------  - Dia trinta de março - Efetuou uma reunião, por videoconferência, com os 

representantes da DocaPesca, que contou também com a participação do Adjunto do 

Presidente da Câmara Municipal, António Jorge Campos, e o Presidente da Junta de Freguesia 

de São Teotónio, Dário Guerreiro, para debateram questões relacionadas com a atividade e a 

gestão postos de pescado (lotas de pesca) existentes no concelho. Foi reconhecida por aquela 

entidade a importância de se manterem em funcionamento os postos de pescado no 

concelho e informado que estava a ser desenvolvido um projeto inovador que previa a venda 

eletrónica do peixe, cuja fase experimental estava em curso até ao final do presente ano. ------  

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

 -----------  - Dia vinte e dois de março - Presidiu a reunião ordinária da Comissão Municipal de 

Proteção Civil, na qual foi efetuado o ponto de situação da atividade desenvolvida no âmbito 

daquela Comissão e, bem assim, foi distribuído pelos Conselheiros o Plano Municipal de 

Emergência de Proteção Civil (PMEPC) do Município de Odemira, para recolha de contributos.  

 -----------  - Dia vinte e três de março - Acompanhou a Vereadora Raquel Domingos numa 

reunião com representantes da empresa DST, na qual efetuaram o balanço relativo à 

instalação de fibra ótica no território e debateram a pretensão de se estender aquela 

infraestrutura às freguesias do interior do concelho. Na referida reunião efetuaram ainda o 

ponto de situação da colocação de fibra ótica no Bairro CHE 11 Março, em Odemira. -------------  

 -----------  - Dia vinte e quatro de março - Reuniu com os promotores das propostas mais 

votadas candidatadas ao Orçamento Participativo do ano transato, e das propostas que se 

encontram em curso, para efetuarem o ponto de situação das mesmas. -----------------------------  
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 ----------  - Dia vinte e cinco de março - Reuniu com os representantes da Fórum Oceano - 

Associação da Economia do Mar, com vista à certificação da Estação Náutica de Odemira. ------  

 ----------  - Dia vinte e seis de março - Acompanhou a Vereadora Raquel Domingos numa 

reunião local com o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes, sobre 

algumas intervenções a realizar naquela localidade, designadamente em termos de 

arruamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia, à tarde, reuniu por videoconferência com a Vice-Presidente da Comissão 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Cármen Carvalheira, sobre a 

implementação do projeto europeu "Auroral – Architecture for Unified Regional and Open 

digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application", que 

visa dotar os territórios de baixa densidade populacional de um ambiente digital integrado, 

potenciador de serviços, com vista a reduzir as assimetrias no acesso digital entre as áreas 

urbanas e rurais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e nove de março - Presidiu a reunião ordinária da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, na qual foi aprovado o Plano Operacional Municipal 

(POM) e, bem assim, foi efetuado o balanço da atividade desenvolvida no ano transato e 

perspetivadas as ações a desenvolver no corrente ano, tendo sido manifestada a preocupação 

relativa à capacidade técnica do Serviço Municipal de Proteção Civil face ao direcionamento 

da sua atividade para as questões relacionadas com a prevenção da pandemia Covid-19. -------  

 ---------- Neste dia, participou também numa reunião da Subcomissão de Acompanhamento 

Permanente da Covid-19 da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), com o Secretário 

de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, para acompanhamento da 

situação epidemiológica no concelho, uma vez que Odemira encontra-se nesta fase da 

pandemia no grupo de concelhos com maior taxa de incidência cumulativa a catorze dias. ------  

 ----------  - Dia trinta de março - Acompanhou os técnicos da Divisão de Obras Municipais na 
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reunião de obra da empreitada de "remodelação do Edifício Municipal confinante com a Praça 

da República e as Escadinhas de S. Salvador", em Odemira, na qual foi comunicado pelo 

Arqueólogo que se encontra a acompanhar a intervenção que foram encontrados alguns 

artefactos com valor arqueológico, designadamente a rua que dividia as duas freguesias na 

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

 -----------  - Dias trinta e trinta e um de março - Participou nas reuniões da Subcomissão de 

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

com o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, para 

acompanhamento da situação epidemiológica no concelho. ---------------------------------------------  

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

 -----------  - Dia dezanove de março - Participou no VIII Fórum da Rede Portuguesa de 

Municípios Saudáveis, no Webinar sobre "Ecologia e Saúde", que teve como objetivos 

aprofundar os conceitos de ecologia e saúde, identificar estratégias e políticas públicas 

promotoras de desenvolvimento sustentável e promover ações municipais que desenvolvam a 

saúde ambiental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e dois de março - Participou na reunião ordinária da Comissão Municipal 

de Proteção Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e três de março - Participou na reunião do Conselho Diretivo Local, onde 

foi efetuada a apresentação aos Diretores e aos Docentes Especialistas de Informática dos 

Agrupamentos de Escolas do concelho, a plataforma educativa "ODeTe EDUCA" desenvolvida 

pela empresa Edubox, a qual foi adquirida pelo Município de Odemira juntamente com os 

computadores e routers destinados aos alunos do concelho de Odemira. A referida aplicação 

disponibiliza aos alunos conteúdos relacionados com a educação para a cidadania, conteúdos 

programáticos do primeiro ciclo do ensino básico, mas também conteúdos relativos ao 

património local, permitindo a territorialização do Currículo. Este projeto encontra-se numa 
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fase de conceção de conteúdos, sendo que, em cada turma de cada um dos Agrupamentos, a 

mesma será adotada a nível experimental a partir do início do terceiro período, pretendendo-

se que este software seja igualmente apresentado ao Executivo Municipal a curto prazo. -------  

 ----------  - Dia vinte e quatro de março - Esteve presente numa reunião realizada em São Luís, 

na qual participaram o respetivo Presidente da Junta de Freguesia, o representante da Casa 

do Povo de São Luís e o Dr. Pedro Ruas, em representação do Conselho de Administração da 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), sobre a requalificação do Pólo de 

Saúde daquela localidade, prevendo-se celebrar um Contrato de Comodato com a Casa do 

Povo que permitirá a intervenção naquele espaço. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia, participou ainda numa reunião em São Martinho das Amoreiras, com o 

mesmo carácter da anteriormente referida, na qual participaram o respetivo Presidente da 

Junta de Freguesia, o representante da Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras e o 

representante da ULSLA, para requalificação do Pólo de Saúde daquela localidade. ---------------  

 ----------  - Dia vinte e cinco de março - Participou, por videoconferência, na Assembleia Geral 

Ordinária da Associação Internacional das Cidades Educadoras, enquanto membro da 

Comissão de Coordenação da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, na qual foi 

aprovado o orçamento e plano de atividades para o presente ano, bem como apresentados os 

novos membros aderentes. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e nove de março - Participou na reunião da Subcomissão de 

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

com o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, para 

acompanhamento da situação epidemiológica no concelho. ---------------------------------------------  

 ---------- Por último, a Vereadora Deolinda Seno Luís deu nota do pedido de Parecer da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) sobre o encerramento definitivo do 

Jardim de Infância de Pereiras-Gare, bem como do Jardim de Infância e Escola Básica de Santa 
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Clara-a-Velha, tendo já sido comunicado que a Vereadora da Educação se manifestou 

contrária aquela intenção, aguardando-se a decisão do Ministério da Educação, a expressar na 

Rede Escolar 2021-2022. Nos fundamentos apresentados, evocou-se a relevância de um 

estabelecimento de ensino para a dinâmica de um território de interior mas também face aos 

diversos investimentos realizados naquela freguesia, do qual se espera maior atratividade e 

consequente maior fixação de população. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por último, informou que tinha recebido uma Exposição enviada pela Associação de 

Pais e Encarregados de Educação de Colos, na qual manifestavam a sua preocupação pelo 

facto de as turmas de sétimo, oitavo e nono ano continuarem sem docentes de Português e 

de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). A Vereadora Deolinda Seno Luís 

lamentou que esta preocupação seja uma tendência nos territórios de baixa densidade 

populacional ou periféricos, considerando que os concursos para colocação de professores 

deviam ser revistos e deviam ser equacionadas penalizações para quem se recusasse a dar 

aulas naqueles territórios. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Relativamente a esta Exposição, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

manifestar-se solidária com a preocupação apresentada pelos pais e encarregados de 

educação de Colos, tendo tomado a seguinte TOMADA DE POSIÇÃO: ---------------------------------  

 ------------------ “TOMADA DE POSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA-----------------------  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira, tendo tomado conhecimento da Carta que lhe foi 

dirigida pelos Representantes dos Encarregados de Educação das turmas de 7.º, 8.º e 9.º anos 

da Escola Básica Aviador Brito Paes, do Agrupamento de Escolas de Colos, dando a conhecer a 

esta Autarquia e solicitando as nossas melhores diligências para o solucionar da situação da 

falta de colocação de professores nas disciplinas de TIC e de Português, desde o início do 

presente ano letivo de 2020.2021, deliberou o seguinte: -------------------------------------------------  

 ----------- 1. Manifestar a sua preocupação com o défice causado no sucesso educativo e na 
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qualidade do processo formativo destes alunos do Ensino Básico, nomeadamente na disciplina 

de Português, mas igualmente noutras, dada a natureza estruturante desta área disciplinar 

para o restante Currículo, mais considerando ainda ser esta disciplina alvo de provas de 

avaliação de nível nacional, ao longo do percurso escolar da escolaridade obrigatória destes 

alunos. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Acrescentar que esta grave lacuna nas aprendizagens se acentua num território 

educativo pautado por contextos socioeconómicos desfavoráveis e por uma realidade 

intercultural muito particular e expressiva associada a este concelho, exigindo estratégias 

educativas reforçadas que, sem a existência de professores, não se poderão concretizar e se 

acentuam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Requerer ao Ministério da Educação que no próximo ano letivo 2021-2022 seja 

prevista medida educativa compensatória para estes alunos para recuperação das 

aprendizagens não adquiridas, condição fundamental para o normal progressão de aquisição 

de conhecimentos e competências na disciplina de Português, traduzido no acréscimo do 

crédito de horas a afetar aos Agrupamentos de Escolas que estes alunos frequentem 

(Agrupamento de Escolas de Colos e Escolas com Ensino Secundário para os alunos que, à 

data, frequentam o 9º ano). --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Lembrar que urge criar medidas que tornem mais atrativa a deslocação para 

territórios mais distantes dos grandes centros urbanos e, em regra, com um número mais 

reduzido de alunos por Escola e que os horários, frequentemente incompletos, possam ser 

completados com horas para o desenvolvimento de medidas educativas promotoras do 

sucesso dos alunos, face aos contextos socialmente desfavoráveis e à realidade intercultural 

do concelho, facilitando a aceitação destes horários pelos docentes. ----------------------------------  

 ---------- 5. Constatar as dificuldades verificadas na colocação de professores, num processo 

que começa a ser progressivamente percecionado há uns anos a esta parte a nível nacional, e 
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que se colocam com primazia nos territórios periféricos e de baixa densidade, como é o caso 

de Odemira, com procedimentos concursais plenos de vicissitudes que urge melhorar ao nível 

de procedimentos administrativos, mas também inerente aos respetivos critérios de 

colocação dos docentes. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Sabendo que a falta de professores é uma realidade que se agrava 

progressivamente, prevendo-se que nos próximos 5 anos cerca de 20% dos docentes estejam 

em condições de se reformar e, nos próximos 10, serão mais de metade da classe docente a 

fazê-lo, solicitar ao Sr. Ministro da Educação a adoção de políticas urgentes que mitiguem este 

cenário que se anuncia com graves consequências para o sistema educativo em geral e, em 

particular, para o contexto educativo tão especifico do concelho de Odemira. ----------------------  

 ----------- Assim, solidária com a preocupação tão compreensível e justa destes Representantes 

dos Pais e Encarregados de Educação, bem como da do Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas 

de Colos manifestada junto da DGEstE-Alentejo, igualmente nos dado a conhecer, entendeu 

esta Câmara Municipal, reforçar junto das entidades competentes a necessidade urgente da 

resolução desta situação concreta da falta de professores no Agrupamento de Escolas de 

Colos, dirigindo este Tomada de Posição às seguintes entidades: ---------------------------------------  

 -----------  - Sr. Ministro da Educação ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ----------------------------------------  

 -----------  - Sra. Diretora Geral da Direção Geral de Administração Escolar (DGAE) ------------------  

 -----------  - Sra. Delegada Regional do Alentejo da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares 

(DGEstE-Alentejo) ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conselho Municipal de Educação de Odemira ----------------------------------------------------  

 ----------- Com o conhecimento de:-------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Srs. Representantes dos Encarregados de Educação das turmas de 7º, 8º e 9º anos 

da Escola Básica Aviador Brito Paes, do Agrupamento de Colos de Odemira -------------------------  
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 ----------  - Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de Colos”. --------------------------------------------  

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

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

 ----------  - Dia vinte e dois de março - Assistiu à reunião ordinária da Comissão Municipal de 

Proteção Civil do Município de Odemira. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e três de março - Participou juntamente com o Vereador Ricardo Cardoso 

numa reunião com a empresa DST, onde foram debatidos vários assuntos relacionados com a 

fibra ótica no Concelho de Odemira, nomeadamente, a colocação de fibra ótica no Bairro CHE 

11 março, ficando a empresa de apresentar uma proposta; bem como, a possibilidade de se 

estender a colocação de fibra ótica em algumas freguesias no interior do concelho, uma vez 

que aquando da empreitada da AgdA, de adução ao Monte da Rocha, foram colocados tri-

tubos que permitiam a passagem do cabo da fibra juntamente com as condutas adutoras, 

podendo equacionar-se a colocação de fibra nas freguesias de Vale Santiago, Colos, Relíquias 

e São Martino das Amoreiras. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e quatro de março - Participou, a convite do Vereador Ricardo Cardoso, 

nas reuniões com os proponentes das candidaturas vencedoras ao Orçamento Participativo, 

de modo a fazer ponto de situação dos projetos que se encontram em curso e a delinear 

estratégias e procedimentos para aqueles que ainda não iniciaram. -----------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e seis de março - Visitou a Freguesia de Vila Nova de Milfontes com o 

Vereador Ricardo Cardoso, de modo a avaliar a necessidade de se efetuar algumas 

intervenções em arruamentos. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e nove de março - Participou num webinar sobre "Transferência de 

Competências para as Autarquias Locais", nomeadamente no âmbito do Decreto-Lei número 

cento e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de novembro, que concretiza o quadro 

de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio do estacionamento 
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público. O referido webinar foi articulado pela Secretaria de Estado da Descentralização e 

Administração Local (SEDAL), com a participação da Direção-Geral das Autarquias Locais 

(DGAL), da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e da SIBS, e teve como 

objetivo esclarecer dúvidas e apoiar o processo de transição. -------------------------------------------  

 -----------  - Dia trinta de março - Assistiu à apresentação aos Encarregados de Educação da 

Escola Básica de São Luís do ponto de situação do projeto AQUA, que previa a entrega de 

jarros adquiridos pela respetiva Junta de Freguesia, para a sensibilização na reutilização deste 

recurso e a apresentação do desafio de monitorização de consumos por um período de três 

meses. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia trinta e um de março - Visitou os viveiros municipais com dois jovens 

Odemirenses que se encontram a participar no projeto Roots & Shoots, cujo programa do 

Instituto Jane Goodall, coordenado em Portugal pela Sociedade Portuguesa para a Educação 

Humanitária, tem como objetivo gerar mudanças positivas nas nossas comunidades humanas, 

animais e no ambiente. O programa foi apresentado num workshop promovido pela Escola de 

Artes do Alentejo Litoral, em que participaram alguns alunos de música da Escola Damião, e 

que apresentaram propostas de atuação nas várias vertentes. Os dois jovens Odemirenses 

(Tiago e do Luca) estão a trabalhar o tema sobre “a desertificação da região e a morte de 

árvores” e, nesse sentido, visitaram os viveiros municipais, recolherem bolotas já com 

rebentos para poderem envasar e irão plantar algumas árvores no Parque das Águas, na 

Boavista dos Pinheiros, bem como em outros espaços ainda a definir.  -------------------------------  

 -----------  - Dia um de abril – De manhã, recebeu os novos colaboradores da Divisão de 

Infraestruturas e Logística e da Divisão do Ambiente do Município de Odemira, que irão 

desempenhar funções de pavimentador, de apoio na área administrativa e de cantoneiro. -----  

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

 ----------- A Senhora Vereadora Sara Ramos fez a seguinte intervenção: "Foi lançado no dia 
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vinte e nove de março pela Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (EU) o Ano 

Europeu do Transporte Ferroviário, considerando-se a ferrovia como "instrumento 

fundamental" para atingir as metas do Pacto Ecológico Europeu. ---------------------------------------  

 ---------- Como é do conhecimento de todos a população de Odemira continua até hoje a 

sofrer as consequências de uma política de degradação da ferrovia, e conhecemos os 

responsáveis pelas mesmas, mas não só da ferrovia, também do encerramento de serviços.  ---  

 ---------- Foi possível no entanto a recuperação do serviço nas Estações Ferroviárias de Santa 

Clara/ Sabóia e de Amoreiras-Gare. Mas não podemos deixar de reforçar a importância da luta 

pela reativação das Estações Ferroviárias de Luzianes-Gare e de Pereiras-Gare, onde a 

população continua sem transporte ferroviário, ficando literalmente a ver os comboios a 

passar.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta intervenção traduz a nossa preocupação e o nosso lamento." -------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que na reunião 

entre o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) e 

o Senhor Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, foi também 

transmitida aquela preocupação, tendo sido referido pelo Senhor Ministro que a solução para 

o transporte ferroviário estava também condicionada pela falta de investimento nas 

composições (comboios). ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

ordinária da Câmara Municipal relativo às queixas efetuadas pelos comerciantes sobre o 

estado do piso da Avenida Teófilo da Trindade, em Odemira, e ao pó existente naquela zona, 

apelando para que a rega da respetiva rua fosse efetuada com frequência. --------------------------  

 ---------- Ainda referindo-se à sua intervenção na última reunião ordinária questionou se já 

tinha sido identificada a origem do mau cheiro existente em Odemira, manifestando a sua 
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preocupação relativamente a possíveis problemas ambientais. Aquando da sua intervenção 

sobre este assunto referiu que possivelmente poderia ser proveniente do Lagar da Herdade 

do Vale da Casca, na freguesia de São Luís. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sobre este assunto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que 

ciclicamente surge aquele mau cheiro em Odemira e coincide sempre quando existe "vento 

de norte", o que indicia que possivelmente o cheiro seja proveniente de Sines. Informou ainda 

que foram efetuadas diligências junto do Lagar da Herdade do Vale da Casca, não tendo sido 

detetada qualquer situação anómala e, bem assim, informou que também não tinha 

rececionado qualquer queixa proveniente da população das Freguesias de Relíquias e de Colos 

que poderia ser mais afetada com aquela situação. --------------------------------------------------------  

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

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou ao Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal que efetuasse o ponto de situação dos números da pandemia Covid-19 no 

concelho de Odemira, tendo em conta a sua participação em várias reuniões no âmbito da 

Comissão Municipal de Proteção Civil e à evolução epidemiológica da doença no território. ----  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou que Odemira encontrava-se 

inserido no grupo de concelhos com maior taxa de incidência cumulativa a catorze dias e 

registava, à data, quarenta e nove casos ativos. Referiu que nas reuniões realizadas entre 

Subcomissão de Acompanhamento Permanente da Covid-19 da Comissão Municipal de 

Proteção Civil (CMPC) e o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro 

Sanches, foi comunicado que seriam decretadas um conjunto de medidas destinadas aos 

concelhos com situações mais gravosas, que poderiam afetar o respetivo desconfinamento, 

podendo estas medidas incidir também nos concelho vizinhos. -----------------------------------------  

 ----------- Foi igualmente informado pelo Senhor Secretário de Estado Adjunto que iria agendar 

uma reunião urgente com todas as entidades relacionadas com aquela matéria, bem como 
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com as empresas agrícolas existentes no concelho, com vista a se efetuar uma testagem 

massiva aos respetivos trabalhadores, maioritariamente migrante e oriundos de comunidades 

mais vulneráveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal informou que a evolução 

epidemiológica da doença no concelho tem afetado tanto os cidadãos migrantes como a 

população Odemirense, e os surtos existentes não eram concentrados numa área apenas, o 

que traduzia alguma preocupação. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, deu nota do início da administração da segunda dose da vacina contra a 

Covid-19 nos Centros de Vacinação do concelho, bem como da informação prestada pela 

Autoridade de Saúde de que seria disponibilizado um maior número de vacinas. -------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que referiu que o Município de 

Odemira representava em casos ativos a situação mais preocupante do Litoral Alentejano, no 

entanto continuava a afirmar junto das entidades competentes a necessidade de ser revista a 

forma de cálculo dos indicadores que estão na base de avaliação dos graus de risco, insistindo 

na aplicação per capita com base na densidade populacional, tendo em conta que os casos 

positivos da população local e da população migrante contam todos para os números do 

concelho de Odemira, mas o universo da população migrante não está a ser somado ao 

número total da população usado no cálculo. Referiu ainda que no concelho de Odemira não 

tem existido, nos últimos meses, surtos em residenciais de idosos, uma vez que se encontram 

todos vacinados, e a vacinação dos munícipes estava a decorrer à média do país, apesar de os 

números não corresponderem aos inicialmente previsto no programa de vacinação. -------------  

 ---------- Por último, quanto ao Programa Municipal de Apoio informou que faltava ainda 

regulamentar algumas medidas, designadamente referentes aos agentes culturais, mas previa 

publicitar brevemente o Despacho com o respetivo normativo, com vista à abertura do 

período de candidaturas. O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou ainda que tinha 
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dado instruções aos serviços para rececionarem todas as candidaturas, efetuarem uma 

informação detalhada sobre cada situação, para posterior avaliação pela Câmara Municipal. ---  

 ----------- 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 0186-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ----------- 1 - Mail, datado de 15/03/2021, proveniente do Gabinete de Sua Excelência o 

Primeiro Ministro, a dar conhecimento que o nosso ofício relativamente aos contributos da 

Câmara Municipal de Odemira sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, foi reencaminhado 

para o Gabinete do Senhor Ministro do Planeamento. -----------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 22/03/2021, proveniente do Município de Aljezur, a remeter o 

Comunicado sobre "Câmaras Municipais do Parque Natural SACV, Aljezur, Odemira, Sines Vila 

do Bispo exigem o retorno responsável à atividade da pesca lúdica", para divulgação nos 

nossos serviços de comunicação. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Ofício nº 603, datado de 22/03/2021, proveniente do Gabinete do Senhor 

Presidente, a dar resposta ao solicitado pelo Tribunal de Contas no âmbito da Auditoria ao 

financiamento pelos Municípios de Corpos e Associações de Bombeiros – Exercícios de 2015-

2017 – Município de Odemira – Informação sobre as medidas adotadas para concretização 

das propostas em implementação. ------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0201-2021 - PROPOSTA N.º 1/2021 V-RC - NORMAS DE 

FUNCIONAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2021 -----------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 1/2021 V-RC, datada de 29 de março, proveniente do 



-16- 
01-04-2021 

 
 

Gabinete do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, que seguidamente se transcreve: --  

 ---------- "Proposta nº 1/2021 V-RC - Normas de Funcionamento do Orçamento Participativo 

2021 ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Orçamento Participativo de Odemira é hoje o mais reconhecido projeto de 

participação municipal, integrando a estratégia de atuação do Município de Odemira nesta 

área designada Odemira Participa, constituindo-se hoje como o mais antigo e ininterrupto 

processo participativo do país, já com 10 edições consecutivas realizadas. ---------------------------  

 ---------- Esta estratégia municipal que visa potenciar a participação dos cidadãos através de 

fatores positivos e construtivos, baseados em princípios de proximidade, transparência e 

oportunidade, terá em 2021 a sua décima primeira edição. ----------------------------------------------  

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

 ----------  -Os projetos resultantes do OP são hoje uma realidade espalhados um pouco por 

todo o concelho, provando que através da motivação, união e empenho da sociedade civil é 

possível concretizar sonhos e atingir objetivos comuns; ---------------------------------------------------  

 ----------  - Ao longo de edições anteriores, o Orçamento Participativo de Odemira consolidou-

se, atingiu um elevado grau de exigência ampliando também os níveis de interesse e de 

satisfação dos cidadãos; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Mais de um terço da população do concelho de Odemira já participou, ao longo dos 

anos de implementação, neste projeto. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais considerando que as Normas de Funcionamento do OP para o ano 2021 devem:  

  ---------  - Manter inalterados os princípios que presidiram à criação do OP de Odemira; --------  

 ----------  - Incorporar ajustes provenientes da avaliação e dos contributos recebidos ao longo 

do último ano, cumprindo assim o intuito constante das respetivas normas; ------------------------  

 ----------  - Adequar-se à realidade global, em especial, adaptar-se à conjuntura vivida por via 

da situação epidemiológica do Covid-19. ----------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proponho, que a edição de 2021 do OP - tal como no ano transato e pelos motivos 

expostos - mantenha um modelo de participação sustentado exclusivamente nos meios 

desmaterializados, designadamente nas fases de apresentação de propostas e votação. --------  

 ----------- Em face do exposto, tenho a honra de propor que a Câmara Municipal delibere e 

aprove as Normas de Funcionamento do Orçamento Participativo para o ano de 2021. ----------  

 ----------- Odemira, 29 de Março de 2021 -----------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- a) Ricardo Filipe Nobre Campos Marreiros Cardoso". -------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3.1.3. - SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL ----------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0216-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA E A UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, EPE (ULSLA) PARA A 

INSTALAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO MODULAR PARA O INEM ------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1579-2021, datada de 24 de março de 2021, 

proveniente do Serviço Municipal de Proteção Civil, bem como a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de Odemira e a Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, EPE (ULSLA), com vista à aquisição e instalação de um equipamento modular, no 

terreno junto ao Centro de Saúde de Odemira, que contempla dois quartos, armazém, zona 

de estar e instalações sanitárias, para substituição das atuais instalações do Instituto Nacional 

de Emergência Médica (INEM) e renovação de toda a área envolvente.-------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos do disposto na alínea r) do n.º 1 do artigo 

n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do referido Protocolo de 

Colaboração, e bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do Município de Odemira. --  
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 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

termos propostos, com o prazo de duração de três anos. -------------------------------------------------  

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0194-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL – RECURSO A RESERVAS DE RECRUTAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL E DE RJEPTD NA CARREIRA E 

CATEGORIA DE ASSISTENTE TÉCNICO ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1589, datada de 24.03.2021, elaborada pela Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica, referente à recolha de parecer prévio vinculativo conducente ao 

recurso às reservas de recrutamento de quatro Assistentes Operacionais para a DA, para 

constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado, e de um 

Assistente Técnico para a DGI, para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por 

Tempo Determinado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 30.º da Portaria n.º12-A/2021, de 11 de janeiro, é 

permitido o recrutamento por recurso às reservas de recrutamento, ou seja, sempre que, em 

resultado de procedimento concursal comum, publicitado por um órgão ou serviço, a lista de 

ordenação final, devidamente homologada, contenha um número de candidatos aprovados 

superior ao dos postos de trabalho a ocupar, é constituída uma reserva de recrutamento 

interna.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A reserva de recrutamento é utilizada sempre que, no prazo máximo de 18 meses 

contados da data da homologação da lista de ordenação final, exista necessidade de ocupação 

de idênticos postos de trabalho, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

n.os 1 e 2 do artigo 30.º e artigo 29.º da referida Portaria.  -----------------------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira pretende recrutar, por recurso a reservas de recrutamento 

ativas, um total de cinco trabalhadores, quatro na carreira e categoria de Assistente 
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Operacional para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo 

Indeterminado e um na carreira e categoria de Assistente Técnico para constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Determinado, cujos postos de trabalho se 

encontram previstos na 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, aprovada na reunião 

ordinária da Câmara Municipal de 18.02.2021 e na segunda reunião da sessão ordinária de 

fevereiro da Assembleia Municipal realizada no dia 05.03.2021. ----------------------------------------  

 ----------- Os encargos encontram-se previstos na informação n.º 1573-2021 de 23.03.2021, 

conforme exigência das regras orçamentais, pelo que a falta de verba/cabimento inviabiliza o 

recurso às reservas de recrutamento.   ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento do disposto no n.º 5, art.º 29.º da LTFP, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, e nos n.os 3 e 4 do art.º 30.º da Portaria n.º 12-

A/2021 de 11 de janeiro, o órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos do art.º 30.º da Lei 

n.º 35/2014, de 20/06, atualizada, autorizar o recurso a reservas de recrutamento, desde que 

se verifiquem os requisitos enunciados na presente informação. ---------------------------------------  

 ----------- Nestes termos e com base no teor da presente informação, submete-se para 

apreciação e aprovação o assunto referente ao recurso às reservas de recrutamento para 

recrutamento de quatro Assistentes Operacionais para a DA e de um Assistente Técnico para 

a DGI, cujos procedimentos concursais foram publicados na 2.ª Série dos Diários da República 

n.º109/2020, de 04/06 e n.º221/2019, de 18/11, com as listas de ordenação final, 

homologadas em 21.01.2021 e 23.10.2020, respetivamente, contendo candidatos aprovados 

em número superior ao pretendido. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0203-2021 - SUPLEMENTO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE AOS 
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TRABALHADORES MUNICIPAIS -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1666/2021, datada de 29 de março de 2021, bem 

como a informação n.º 1019/2021, datada de 25 de fevereiro de 2021, elaboradas pela 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, após audição dos representantes e delegados 

sindicais, referentes à atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos 

Trabalhadores Municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Constam ainda das referidas informações os termos e condições da referida 

atribuição na carreira geral de Assistente Operacional, bem como a lista dos trabalhadores 

afetos às áreas estabelecidas e ao desempenho de que resulte sobrecarga funcional que 

potencie a degradação do seu estado de saúde, conforme previsto no art.º 24.º da Orçamento 

de Estado para 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

relação dos trabalhadores e respetiva descrição de conteúdos funcional e graus de risco 

associados; a previsão de encargos financeiros e solicitar à Divisão de Recursos Humanos e 

Jurídica (DRHJ) que transponha para o Mapa de Pessoal 2021 a identificação e caraterização 

destes postos de trabalho, bem como propor à Divisão de Gestão Interna (DGI) o respetivo 

cabimento orçamental do acréscimo de despesa prevista, para posterior aprovação pela 

Câmara Municipal e remessa à Assembleia Municipal. Os membros eleitos pela Coligação 

Democrática Unitária apresentaram a seguinte Declaração de Voto escrita: -------------------------  

 ---------- “DECLARAÇÃO DE VOTO --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos da CDU congratulam-se com a atribuição do suplemento de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores do Município de Odemira, ficando no entanto o valor aquém 

das expectativas, assim como o nº de trabalhadores a abranger. Mas este é um passo na 

direção certa. Devendo a câmara pugnar pelo aumento do valor e da sua abrangência. ----------  
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 ----------- A atribuição deste suplemento não criará nenhum privilégio, mas será uma resposta 

à legítima reivindicação dos trabalhadores do Município por uma justa compensação pelo 

conteúdo e natureza das funções que exercem diariamente, aqui no nosso Concelho. ------------  

 ----------- Um agradecimento a todos que diariamente, asseguram a manutenção dos serviços 

essenciais para o funcionamento de Odemira e para o acesso de todos nós, a bens e serviços 

fundamentais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quinta-feira, 1 de abril de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU”. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.3. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0195-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 11/03/2021 A 25/03/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1635-2021, datada de 2021/03/26, elaborada pela 

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

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

Senhores Vereadores com competência delegada, no valor de 1.144.813,40€ (um milhão, 

cento e quarenta e quatro mil, oitocentos e treze euros e quarenta cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 11/03/2021 a 25/03/2021. -----------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0198-2021 - CONCESSÃO DAS BANCAS N.º 6 E N.º 7 DO MERCADO 

MUNICIPAL DE ODEMIRA: ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA E LICITAÇÃO VERBAL -------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1590-2021, datada de 24 de março de 2021, 

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

remeter o processo de concessão das Bancas n.ºs 6 e 7 do Mercado Municipal de Odemira 

para atribuição através de Hasta publica e licitação verbal, após ter decorrido o prazo de 
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publicitação do Edital n.º 31/2021, datado de 26 de janeiro de 2021. ----------------------------------  

 ---------- Verificou-se a presença de apenas um concorrente para licitar. ------------------------------  

 ---------- Após realização do procedimento da Hasta Pública, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir a Banca número 7 (sete) à Senhora Cidália de Oliveira Domingos, 

pelo valor de 8,00€ (oito euros). A Hasta Pública relativa à Banca número 6 (seis) ficou 

deserta.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0199-2021 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ALIENAÇÃO, NA 

MODALIDADE DE HASTA PÚBLICA, DE DOIS LOTES DE TERRENO DESTINADOS CONSTRUÇÃO 

URBANA, NºS 47 E 48, SITOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE AMOREIRAS-GARE -----------------  

 ---------- Foi novamente presente o processo relativo à venda em Hasta Pública de dois lotes 

de terreno destinados construção urbana, nºs 47 e 48, sitos no Loteamento Municipal de 

Amoreiras-Gare, ou seja:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Lote nº. 47: com a área de 490,83 m2, no qual é permitida a construção de um 

edifício com um fogo e dois pisos + cave, Tipologia Moradia Individual T4 + garagem, com a 

área de implantação de 120 m2 e a área máxima de construção de 200 m2, inscrito sob o 

artigo matricial urbano 1766, da Freguesia de São Martinho das Amoreiras, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odemira sob o nº 01169/220904; --------------------------------  

 ----------  - Lote nº. 48: com a área de 460,46 m2, no qual é permitida a construção de um 

edifício com um fogo e dois pisos + cave, Tipologia Moradia Individual T4 + garagem, com a 

área de implantação de 120 m2 e a área máxima de construção de 200 m2, inscrito sob o 

artigo matricial urbano 1767, da Freguesia de São Martinho das Amoreiras, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odemira sob o nº 01170/220904. --------------------------------  

 ----------  Verificou-se a presença de dois concorrentes para licitar. -------------------------------------  

 ---------- Procedeu-se à alienação por arrematação em Hasta Pública dos referidos Lotes, nos 

termos do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
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e de harmonia com a deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal, 

realizada em 04 de fevereiro de 2021. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em primeiro lugar, foi efetuada a leitura do Edital n.º 38/2021, datado de 10 de 

fevereiro de 2021, do qual consta que os prédios vão à praça pelo preço base de 25€ (vinte 

cinco euros) por cada m2, não podendo o valor mínimo de cada lanço ser inferior a 10% do 

mesmo, bem como, das normas estabelecidas para a sua venda, tendo sido devidamente 

explicadas as cláusulas que deverão ser respeitadas pelos concorrentes em relação aos lotes. -  

 ----------- Após realização do procedimento da Hasta Pública, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir o Lote número 47 (quarenta e sete) a Pedro Alexandre Guerreiro 

Paleta, pelo valor de 27,50€/ m2 (vinte e sete euros e cinquenta cêntimos por metro 

quadrado), e o Lote número 48 (quarenta e oito) a Marco António Saturnino Fernandes 

Samuel, pelo valor de 27,50€/ m2 (vinte e sete euros e cinquenta cêntimos por metro 

quadrado). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

de Disponibilidades da importância de 8.869.827,60€ (oito milhões, oitocentos e sessenta e 

nove mil, oitocentos e vinte e sete euros e sessenta cêntimos), dos quais 7.979.785,47€ (sete 

milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e cinco euros e quarenta e 

sete cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 890.042,13€ (oitocentos e noventa mil, 

quarenta e dois euros e treze cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara 

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0193-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

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

MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 14/03/2021 E 25/03/2021, 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 711 - ano - 2020 - Req. Robert Pieter Johan Hooijkaas - Local da Obra – 

Seisseira, Lote 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Projeto de Licenciamento de Obras de 

Edificação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 183 - ano - 2017 - Req. Exotikasphalt, Lda. - Local da Obra - Casa Nova do 

Choeiro, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; -  

 ---------- Proc. Nº 720 - ano - 2019 - Req. Duarte Gomes da Costa Marques Pereira - Local da 

Obra - Estacionamentos de Creleizão, Lavagueira, Baía do Tonel, Praia dos Machados e Praia 

da Amália - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição sobre venda ambulante na zona 

costeira;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 43 - ano - 2021 - Req. MLA - Matadouro do Litoral Alentejano, S.A. - Local da 

Obra - Vale Santiago - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Licença Administrativa; -----------  

 ---------- Proc. Nº 116 - ano - 2021 - Req. Maria Teresa Barreiros Campos Gaspar - Local da 

Obra - Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Lote 5 - Freguesia - Boavista 

dos Pinheiros - Assunto - Comunicação Prévia Obras de Construção de uma moradia; ------------  

 ---------- Proc. Nº 689 - ano - 2019 - Req. Gonçalo Miguel Nunes Ferreira de Brito - Local da 

Obra - Rua dos Socorros A Náufragos - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 679 - ano - 2019 - Req. Sociedade Agropecuárias Casa Velha dos Bicos - Local 

da Obra - Casa Velha dos Bicos - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos 
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ao Processo n.º 679/2019-LOU; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 720 - ano - 2019 - Req. Duarte Gomes da Costa Marques Pereira - Local da 

Obra - Estacionamentos de Creleizão, Lavagueira, Baía do Tonel, Praia dos Machados e Praia 

da Amália - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 668 - ano - 2019 - Req. Paulo Renato da Silva Costa S. Oliveira - Local da Obra 

- Rua 1º de Maio, Lote 71 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Resposta ao ofício com 

a Ref.002433 04.06.2020; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 58 - ano - 2020 - Req. Maria de Fátima Dias - Local da Obra - Cerca do 

Caixeiro, Lote 49, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação 

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

 ----------- Proc. Nº 126 - ano - 2021 - Req. Maria do Ceu Silva - Local da Obra - Montecos, 

Ribeira do Seissal de Baixo - Freguesia - Colos - Assunto - Licença Administrativa; ------------------  

 ----------- Proc. Nº 127 - ano - 2021 - Req. Francisco Maria Silveira Amaro - Local da Obra - 

Poçancos das Pereiras - Freguesia - Colos - Assunto - Licença Administrativa; -----------------------  

 ----------- Proc. Nº 160 - ano - 2020 - Req. Petromira - Combustíveis e Lubrificantes de Odemira, 

Lda. - Local da Obra - Monte Novo de Vale de Gomes - Freguesia - Longueira/Almograve - 

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

 ----------- Proc. Nº 295 - ano - 2019 - Req. Maria José da Silva Campos Silva - Local da Obra - 

Portela da Zé, Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Entrega 

de Projeto de Especialidades referente ao Processo n.º 295/2019; -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 42 - ano - 2020 - Req. Alphonsus Josephus Van Den Brink - Local da Obra - 

Monte dos Rouxinóis, Relva Grande - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; -----------  

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

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

ofício n.º 000054, datada de 06/01/2020; ---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 349 - ano - 2020 - Req. Alma Orgânica – Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Sobral - S. Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º349/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 30 - ano - 2021 - Req. Fernando Ribeiro Domingues - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote 3 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão Infraestruturas; ------  

 ---------- Proc. Nº 6 - ano - 2010 - Req. Amaro e Gonçalves, S.A - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar (Extinta) - Assunto - Exposição - Redução de Caução; ------  

 ---------- Proc. Nº 432 - ano - 2020 - Req. Hanneh Josefina Rudkilde - Local da Obra - Cerca da 

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

Junção de elementos ao Processo n.º 432/2020-LOU;------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 389 - ano - 2020 - Req. Maria Teresa Mascarenhas de Oliveira - Local da 

Obra - Foro da Pedra Branca - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 389/2020-LOU; -  

 ---------- Proc. Nº 677 - ano - 2019 - Req. EPLM - Investimentos Imobiliários, Lda. - Local da 

Obra - Bemparece, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 677/2019; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 61 - ano - 2021 - Req. Miguel Pereira dos Santos - Local da Obra - Casas 

Novas, Parque de Campismo de São Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

consulta e/ ou fotocópias do Processo n.º 153/1988-LAO; ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 64 - ano - 2021 - Req. Germina Maria Marques Vieira Catarino - Local da 

Obra - Rua 1º. de Maio, n.º 12 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de 

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

 ---------- Proc. Nº 213 - ano - 2005 - Req. Maria José Penetra Campos de Carvalho - Local da 

Obra - Herdade do Zambujeiro - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Reclassificação 

Turística e Pedido de Agregação de Alvarás; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 60 - ano - 2021 - Req. Paula Maria Bernardes da Silva Domingos - Local da 
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Obra – R:ua dos Anjos, n.º 12 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de 

consulta e/ ou fotocópias do Processo n.º 83/1996-AU e Processo n.º 230/1983-LAO; ------------  

 ----------- Proc. Nº 63 - ano - 2021 - Req. Luis Miguel da Silva Marques - Local da Obra - Rua Dr. 

João de Paiva - Terreiro - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Consulta de 

Processo n.º 48/1975-LAO; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 62 - ano - 2021 - Req. Ricardo Nuno Reis Oliveira Águas de Matos - Local da 

Obra - João Frio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Consulta ---------------------------  

 ----------- Proc. Nº 290 - ano - 2019 - Req. Joaquim Matos Lança - Local da Obra - Cerca do 

Almeirão, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 290/2019; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 746 - ano - 2019 - Req. Thomas Lorenz Elste - Local da Obra - Foz do Rio ou 

Várzea de Roma - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Audiência Prévia/ resposta ao ofício 

n.º2858, datado de 14/07/2020, referente ao Processo n,º 746/2019; --------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 668 - ano - 2019 - Req. Paulo Renato da Silva Costa S. Oliveira - Local da Obra 

- Rua 1º de Maio, Lote 71 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Resposta ao ofício com 

a Ref.002433, datada de 04/06/2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 260 - ano - 2018 - Req. António Rocha Viana - Local da Obra - Quinta Nova 

do Samoqueiro, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Envio de documento; --------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 134 - ano - 2021 - Req. Assunção Meireles Matias de Carvalho - Local da 

Obra - Galeado - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença Administrativa; --------------  

 ----------- Proc. Nº 403 - ano - 2020 - Req. Manuel Guerreiro de Oliveira - Local da Obra - Casas 

Novas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; ----------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 659 - ano - 2020 - Req. Crielmina Maria da Conceição António - Local da 

Obra - Sobralinho S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; ----  

 ---------- Proc. Nº 120 - ano - 2021 - Req. Fábio Alexandre dos Reis Pacheco - Local da Obra - 

Cerca Nova, Lote 16 - Freguesia - São Luís - Assunto - Comunicação Previa e entrega de novo 

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

 ---------- Proc. Nº 695 - ano - 2019 - Req. Carla Isabel Sebastião Neto Pinhão - Local da Obra - 

Casa Nova, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de prorrogação 

de prazo referente ao Processo n.º 695/2019-LOU; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 287 - ano - 2020 - Req. Maria José de Oliveira Dâmaso - Local da Obra - 

Barrinho, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Licença Administrativa; --------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 508 - ano - 2020 - Req. Jonathan Hugh Crinion - Local da Obra - Carapeto São 

Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - SIRJUE Odm2020_00402; -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 178 - ano - 2019 - Req. Maria Duarte Francisco - Local da Obra - Loteamento 

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

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

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

da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação de início 

de trabalhos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 23 - ano - 2021 - Req. David Lameiras Rafael - Local da Obra - Casa Novinha - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto – Constituição de Compropriedade, Nipg: 1431/21; ----------  

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

Soalheirinha - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ----------------------  
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 ----------- Proc. Nº 65 - ano - 2021 - Req. Henrique Águas Gomes Ruas - Local da Obra - Água de 

Sobreiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias do Processo; ----  

 ----------- Proc. Nº 90 - ano - 2021 - Req. “Cabeça de Casal da Herança” de Eduarda da Assunção 

Varela Sequeira Carvalho - Local da Obra - Herdade das Amieiras - Freguesia - Relíquias - 

Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de Utilização; -------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 541 - ano - 2019 - Req. Giuliana Cerati - Local da Obra - Rua do Banzé, Aldeia 

das Amoreiras, S. Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto 

- Junção de 3lementos ao Processo n.º 541/2019-LOU; ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 3 - ano - 2019 - Req. Manuel Fernando Conceição Canelas - Local da Obra - 

Loteamento da Bemposta, Lote 19, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Exposição - Comunicação de conclusão de obras em muro referentes ao Processo n.º 3/2019-

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

 ----------- Proc. Nº 288 - ano - 2020 - Req. Dafilessa – Construções, Lda. - Local da Obra - 

Peladiço do Malavado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alteração de Loteamento; ----------  

 ----------- Proc. Nº 271 - ano - 2018 - Req. Miguel de Lemos Peixoto - Local da Obra - Carvalhal 

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

 ----------- Proc. Nº 161 - ano - 2018 - Req. Manuel Pacheco Martinho - Local da Obra – 

Bencaniz, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- Proc. Nº 241 - ano - 2002 - Req. Augusto Leonardo da Silva Neves - Local da Obra - 

Barranquinho - Freguesia - São Salvador/Santra Maria - Assunto - Certificado de Inspeção 

Periódica Quinquenal (Q0U); -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 236 - ano - 2018 - Req. Mário Fernando Martins Guerreiro - Local da Obra - 

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

n.º236/2018-LAO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 240 - ano - 2018 - Req. Rita Gago da Silva Bataglia dos Santos - Local da Obra 

- Courela do Monte Meio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de Certidão, 

Reclamação Graciosa, referente ao Processo n.º 240/18; -------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 213 - ano - 2019 - Req. Joaquim da Silva Loução - Local da Obra - Vale 

Madeirinha - Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Processo Cert-213/2019; ----------------  

 ---------- Proc. Nº 567 - ano - 2020 - Req. Manuel José Vaz - Local da Obra - Monte das 

Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção elementos ao Processo; -------  

 ---------- Proc. Nº 93 - ano - 2018 - Req. Ana Rosa Vinhas Rocha da Silva - Local da Obra - 

Córrego da Ladeira - Freguesia - Sabóia - Assunto - Processo de Legalidade Urbanística 

referente ao Processo n.º 93/2018; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2012 - Req. Olímpio José dos Santos - Local da Obra - Fornalha 

Nova - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 

112/2012-LAO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 204 - ano - 2018 - Req. Aníbal Francisco da Silva - Local da Obra - Rata, Água 

de Sobreiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Exposição referente ao Processo n.º 78/2020-

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

 ---------- Proc. Nº 96 - ano - 2021 - Req. Marrachinho Supermercados, S.A. - Local da Obra - 

Loteamento Bemposta, Lote 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

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

Nacional 389, Campo Redondo - Freguesia - Colos - Assunto - Processo n.º 421/2019-LOU; -----  

 ---------- Proc. Nº 678 - ano - 2020 - Req. Epo - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Pinhal Novo, Artigo 2277 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Licença Administra; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 117 - ano - 2021 - Req. Francisco Pinto Elyseu do Vale Domingues - Local da 
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Obra - Pascoal - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Certidão para Constituição de 

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

 ----------- Proc. Nº 676 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Ribeira do Salto, Relíquias, Artigo 953 - Freguesia - São Teotónio - 

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

 ----------- Proc. Nº 284 - ano - 2020 - Req. Maria Luísa Rosado Feio F. S. e Lorena - Local da Obra 

- Rua dos Aviadores, 21, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Entrega de Projeto de Especialidades; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 673 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Corte Pereiras, Artigo 468 - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - 

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

 ----------- Proc. Nº 671 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra – Ameixiais, Artigo 1208 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

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

 ----------- Proc. Nº 408 - ano - 2020 - Req. Paula Cristina Nobre Francisco Cordeiro - Local da 

Obra - Ribeira do Seissal de Baixo, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos 

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

 ----------- Proc. Nº 338 - ano - 2020 - Req. Alberto Luis dos Santos Viegas - Local da Obra - 

Loteamento da Algoceira, Lote 4 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Licença 

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

 ----------- Proc. Nº 136 - ano - 2021 - Req. José Maria Jardim Barbosa - Local da Obra - Monte 

do Bemparece, Castelão - Freguesia - São Luis - Assunto - Comunicação Prévia referente ao 

Processo n.º 143/2012-CPOE; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 232 - ano - 2018 - Req. Adrian Gonçalves da Silva - Local da Obra - Aldeia da 

Bemposta, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição referente 
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ao Processo n.º 232/2018-CIAU; ---------------------------------------------------------------------------------  

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

São Salvador e Santa Maria - Assunto - Exposição sobre o Processo n.º 483/2020-CP; -------------  

 ---------- Proc. Nº 67 - ano - 2016 - Req. Elisabete Gomes dos Santos Pereira - Local da Obra - 

Cabeço Queimado de Cima, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 589 - ano - 2020 - Req. Lia Alexandra Ferreira da Cunha - Local da Obra - 

Corte Sevilha de Cima - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de Certidão de Dispensa de 

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

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

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

desistência referente ao Processo n.º 611/2020- CERT-PH; -----------------------------------------------  

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

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

de Edificação, aprovação de Arquitetura; ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 66 - ano - 2021 - Req. Sandra Isabel Antunes da Silva - Local da Obra - Ribeira 

da Azenha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 638 - ano - 2020 - Req. Caminhos da Cotovia, Unipessoal, Lda. - Local da 

Obra – Pegões, Choça - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Processo n.º 638/2020-

LOU, embargo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 127 - ano - 2018 - Req. Maria José da Costa Lino Lourenço - Local da Obra - 

Soalheirinha das Poças, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

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

 ---------- Proc. Nº 190 - ano - 2017 - Req. Manuel Maria Henrique - Local da Obra - Bairro do 

Atanázio, Lote 17, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 
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Processo n.º 190/2017-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 50 - ano - 2019 - Req. Manuel José Vilhena - Local da Obra - Fornalhas Velhas 

- Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Processo n.º 50/2019-CERT; --------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 695 - ano - 2020 - Req. XYQ Portugal, - Investimentos Imobiliários, 

Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Loteamento de Zambujeiros, Zambujeira do Mar- Freguesia - 

São Teotónio - Assunto - Pedido de Certidão de Infraestruturas para celebração de negócio 

jurídico referente ao Alvará de Loteamento n.º 1/2010, datado de 16-05-2010; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 635 - ano - 2019 - Req. Edemea de Jesus Sobral - Local da Obra - Rua da 

Igreja - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Exposição - Pedido de Declaração 

Comprovativa dos artigos referidos no Alvará; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 236 - ano - 2018 - Req. Mário Fernando Martins Guerreiro - Local da Obra - 

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

n.º236/2018-LAO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 6 - ano - 2010 - Req. Amaro e Gonçalves, S.A - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar (Extinta) - Assunto - Exposição - Redução de Caução; ------  

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

Covão de Cima, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 271 - ano - 2018 - Req. Miguel de Lemos Peixoto - Local da Obra - Carvalhal 

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

 ----------- Proc. Nº 81 - ano - 2020 - Req. Roberto Alexandre Mendes Cruz - Local da Obra - Lote 

49, Alagoachos - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção elementos ao Processo 

n.º81/2020-LOU; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

São Salvador e Santa Maria - Assunto - Exposição sobre o Processo n.º 483/2020-CP; -------------  



-34- 
01-04-2021 

 
 

 ---------- Proc. Nº 691 - ano - 2020 - Req. Terracrua - Construções Ecológicas Unipessoal, Lda. - 

Local da Obra - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença Administrativa; ---------------------------  

 ---------- Proc. Nº 108 - ano - 2018 - Req. António José Alves Pacheco - Local da Obra – 

Afeiteirinha, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Resposta ao ofício n.º 794, 

datado de 06/2/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 95 - ano - 2021 - Req. Maria Antonieta Guerreiro Jorge Veiga - Local da Obra 

- Rua da Eira, Aldeia das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - 

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

 ---------- Proc. Nº 683 - ano - 2019 - Req. João Manuel Martins Portela - Local da Obra - Relva 

Grande - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 683/2019-

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

 ---------- Proc. Nº 567 - ano - 2020 - Req. Manuel José Vaz - Local da Obra - Monte das 

Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção elementos ao Processo; -------  

 ---------- Proc. Nº 234 - ano - 2016 - Req. Jaime Santos Silva - Local da Obra - Courela do 

Cantarrão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licenciamento de Obras de Edificação, 

aprovação de Arquitetura sobre Projeto de Destilaria; -----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 83 - ano - 2021 - Req. Rustic Category, Lda. - Local da Obra - Herdade do 

Pinhal Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição sobre licenciamento de túneis; ---  

 ---------- Proc. Nº 699 - ano - 2020 - Req. José Maria Gonçalves - Local da Obra - Rua da 

Padaria, Lote 7 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Licença Administrativa sobre 

alteração de fachada; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 79 - ano - 2021 - Req. Clube Náutico do Litoral Alentejano - Local da Obra - 

Cerca do Arneirão, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Prolongamento de cedência de espaço; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 568 - ano - 2020 - Req. José Jacinto da Conceição Vaz - Local da Obra - 
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Malhadinhos Artigo 5929 - Assunto - Junção de elementos ao processo. -----------------------------  

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0197-2021 - REABILITAÇÃO DO CM 1185, ENTRE O KM 123 DA EN 

120 E A LOCALIDADE DA AZENHA DO MAR: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA EMPREITADA ---------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1595-2021, datada de 24 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde consta que foi solicitado pela Rui 

& Candeias, Lda., empresa adjudicatária da empreitada de Reabilitação do CM 1185, entre o 

Km 123 da EN 120 e a localidade a Azenha do Mar, uma prorrogação graciosa de 28 (vinte e 

oito) dias do prazo contratual, para conclusão da referida empreitada, justificando o pedido 

com o atual estado de pandemia de COVID-19 que tem afetado as suas equipas de trabalho. --  

 ----------- Nestas condições, julga-se não existir inconveniente em conceder a prorrogação de 

prazo conforme é solicitado pelo empreiteiro a título gracioso. -----------------------------------------  

 ----------- Mais refere a supra informação que dado tratar-se de uma prorrogação a título 

gracioso, a mesma não trará encargos financeiros para a Câmara Municipal, um vez que o 

empreiteiro não terá direito a revisão de preços durante este período de execução da obra. ---  

 ----------- Refere ainda que a obra que estava prevista terminar em 01 de abril de 2021, com a 

prorrogação proposta terá a sua conclusão em 29 de abril de 2021. -----------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a prorrogação do prazo da obra, a título gratuito, pelo 

prazo de 28 dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL -----------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0196-2021 - MINUTA DE PACTO DA ESTAÇÃO NÁUTICA DE 

ODEMIRA - MEMORANDO DE ENTENDIMENTO --------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação n.º 1623, datada de 25 de março de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, bem como a proposta de Minuta de Pacto da 

Estação Náutica de Odemira, a qual tem por objeto definir as formas de cooperação, 

determinando as responsabilidades dos vários parceiros na rede, a composição e o 

funcionamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da informação supra que a implementação do projeto “Portugal 

Náutico” da Associação Fórum Oceano visa o desenvolvimento, a promoção e a certificação 

de Estações Náuticas em Portugal, tendo o Município de Odemira apresentado a candidatura 

para a certificação da Estação Náutica de Odemira. As Estações Náuticas são plataformas de 

interação e cooperação para a promoção de um destino náutico, agregando um conjunto de 

entidades locais e regionais de um território, da administração pública e do setor privado. 

São, maioritariamente, destinos de costa e/ou com planos de água estáveis, nomeadamente, 

rios e albufeiras de barragens.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Refere ainda que a Estação Náutica de Odemira encontra-se em fase de certificação, 

de modo a integrar a rede de Estações Náuticas de Portugal, abrangendo três polos no curso 

do rio Mira – Vila Nova de Milfontes, Odemira e Albufeira de Santa Clara, com o objetivo de 

agregar, dinamizar e potenciar a rede de agentes locais ligados ao turismo náutico. ---------------  

 ---------- As entidades parceiras organizam-se em rede, seguindo um plano de ação e reunindo 

um conjunto de atividades náuticas e outras atividades e serviços relevantes para a atração de 

turistas e população em geral, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e 

integradas ligadas à cultura e ao ambiente local. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto e com vista ao estabelecimento de regras de funcionamento das 

entidades que integram a estrutura da Estação Náutica de Odemira, propõe-se de harmonia 

com o disposto nas alíneas t) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, a aprovação do Pacto da Estação Náutica de Odemira a celebrar entre o Município 
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de Odemira e as entidades parceiras e, bem assim que sejam concedidos plenos poderes ao 

Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o referido documento em 

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

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0200-2021 - ACUMULAÇÕES DE BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021: 

REDUÇÕES -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1604-2021, datada de 24 de março 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: Jéssica Candeias Comida e 

Sofia Maria Encarnação Mendes. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0202-2021 - PROGRAMA “VACINAÇÃO SNS LOCAL” ----------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 1472/2021, datada de 18 de março, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no passado mês de outubro de 

2020, o Município de Odemira assinou com a Associação DIGNITUDE, IPSS, o Protocolo 

“Vacinação SNS Local”, com o objetivo de ampliar os meios e recursos disponíveis para a 

vacinação contra a gripe sazonal, o qual permitiu que os munícipes com idade igual ou 

superior a 65 anos de idade fossem vacinados gratuitamente contra a gripe sazonal nas 

farmácias comunitárias do concelho de Odemira. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da informação supra que a Campanha de Vacinação ficou concluída a 31 

de janeiro, sendo que participaram no Programa “Vacinação SNS Local” 8 farmácias do 

concelho, tendo sido administradas 599 vacinas da gripe. No entanto, apenas 7 farmácias 
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registaram as vacinas administradas, pelo que a contribuição solidária do Município 

corresponde a 234 administrações de vacinas da gripe no valor de 2,25€ cada, num total de 

526,50€, ficando desta forma concluído o processo no âmbito do referido Protocolo de 

Colaboração, propondo-se o pagamento do compromisso assumido em sede de Protocolo 

com a Associação DIGNITUDE.------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0204-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À LIGA 

PORTUGUESA CONTRA O CANCRO ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 1463/2021, datada de 18 de março, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que o Município de Odemira 

rececionou, no passado dia 10 de março, um pedido para atribuição de apoio financeiro ao 

Grupo de Apoio de Beja da Liga Portuguesa Contra o Cancro, para o desenvolvimento das suas 

atividades e programas. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Grupo de Apoio de Beja da Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma Associação 

Cultural e de Serviço Social, privada, declarada de utilidade pública, sem fins lucrativos, que 

desde 1941 tem como principal objetivo combater o cancro e como missão o apoio ao doente, 

familiares e cuidadores, a deteção precoce da doença, a sensibilização de crianças e jovens 

para a adoção de comportamentos saudáveis e o apoio à investigação e formação em 

oncologia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com o crescimento da doença oncológica e com a crise causada pela pandemia 

COVID-19, as solicitações de apoio à Liga têm crescido, pelo que solicitam apoio financeiro ao 

Município de Odemira para a luta contra o cancro e o apoio ao doente. ------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro no 
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valor de 2.000,00€ (dois mil euros) ao Grupo de Apoio de Beja da Liga Portuguesa Contra o 

Cancro, para o desenvolvimento das suas atividades e programas. -------------------------------------  

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0205-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO 

HUMANITÁRIA DOS DADORES DE SANGUE DE BEJA --------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 1470/2021, datada de 18 de março, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no passado dia 12 de março, a 

Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja veio informar o Município de 

Odemira que, no âmbito do seu Plano de Atividades para o corrente ano, tem agendada a 

realização de quarenta e cinco colheitas de sangue no Distrito de Beja, bem como a prestação 

de um serviço diário e gratuito de apoio de enfermagem a sócios e dadores, sendo atendidas 

neste serviço, anualmente, cerca de 1500 pessoas. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Estas duas atividades e a existência de uma funcionária administrativa a tempo 

inteiro representam uma grande despesa para aquela Associação, pelo que solicitam a 

atribuição de um apoio financeiro para fazer face a estas despesas. -----------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se 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 1.000,00€ (mil euros) à Associação Humanitária dos Dadores de Sangue de Beja, para apoio 

às suas atividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0208-2021 - PACTO LOCAL PARA A EMPREGABILIDADE E 

EMPREENDEDORISMO JOVEM -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1606/2021, datada de 24 de março de 2021, 
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proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, bem como a minuta do Pacto 

Local para a Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem a celebrar entre o Município de 

Odemira e a DYPALL Network, Associação para o Desenvolvimento da Participação Cidadã, 

que se traduz num compromisso para desenvolver um conjunto de ações de sensibilização, de 

divulgação, de promoção da participação dos jovens, contribuindo para o desenvolvimento de 

novas competências essenciais para gerar novas oportunidades para a empregabilidade e o 

empreendedorismo jovem. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Refere ainda a informação supra que é fundamental apresentar ações/ medidas que 

visem não só colmatar as necessidades decorrentes da presente pandemia, mas também criar 

soluções para o futuro dos jovens, homens e mulheres, que ajudarão a criar o concelho de 

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

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com o disposto na alínea u) do nº. 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta do Pacto Local para 

a Empregabilidade e Empreendedorismo Jovem e, bem assim, que sejam concedidos plenos 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em 

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

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

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

 ---------- 7 - ASSUNTO N.º 0210-2021 - ADITAMENTO ÀS NORMAS DE ATRIBUIÇÃO DE 

LICENÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NAS ÁGUAS BALNEARES DO CONCELHO DE 

ODEMIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1671/2021, datada de 29 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que na sequência 

do e-mail remetido pela Delegada de Saúde, Dr.ª Sara Letras, da Autoridade de Saúde da 

Unidade de Saúde Pública do Alentejo Litoral, datado de 25 de março de 2021, propõe-se 
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efetuar a alteração às Normas para a Atribuição de Licenças para a Realização de Atividades 

nas Águas Balneares do Concelho de Odemira, no sentido de que nos Anexos I, II, IV, V, bem 

como no Formulário para Pedido de Licença para Eventos Pontuais (Desportivo, Cerimoniais, 

Lúdicos, entre outros), no campo que indica os documentos obrigatórios a apresentar, onde 

se lê: “Plano de contingência e segurança em matéria de saúde pública aprovado pela 

Autoridade Local de Saúde (se aplicável), deve ler-se: “Plano de Contingência e segurança em 

matéria de saúde pública”.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais consta que nestas atividades o plano de contingência e segurança em matéria 

de saúde pública é redigido em conformidade com as Orientações da Direção Geral de Saúde 

aplicáveis à atividade em causa, à luz da sua atual vigência.  ---------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se a alteração acima indicada no documento “Normas para 

a 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 8 - ASSUNTO N.º 0211-2021 - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA NO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SÃO TEOTÓNIO ------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1680/2021, de 29 de março de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta foi formalizado o pedido pelo 

Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São Teotónio para que a Câmara 

Municipal designasse os seus representantes para o quadriénio 2021/ 2025, em cumprimento 

do n.º 4 do Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de Abril, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, o qual refere que “Os representantes do Município 

são designados pela câmara municipal, podendo esta delegar competência nas juntas de 

freguesia”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Nessa conformidade, propõe-se nomear, como representantes do Município no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de São Teotónio: -------------------------------------------  

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

 ----------  - A Chefe de Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural. -------------------------------------  

 ---------- Quanto ao terceiro elemento, propõe-se que a Câmara Municipal delegue essa 

competência, de harmonia com o previsto no n.º 4 do Artigo 14.º do Decreto-lei n.º 75/2008, 

de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, no 

Presidente da Junta de Freguesia de S. Teotónio, Freguesia da área de influência do 

Agrupamento de Escolas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 9 - ASSUNTO N.º 0212-2021 - DESIGNAÇÃO DOS REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA NO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE 

MILFONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1681/2021, datada de 29 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta que foi formalizado 

o pedido pelo Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Milfontes para que a Câmara Municipal designasse os seus representantes para o quadriénio 

2021/ 2025, em cumprimento do n.º 4 do Artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de 

Abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 02 de julho, o qual refere que 

“Os representantes do Município são designados pela câmara municipal, podendo esta 

delegar competência nas juntas de freguesia”. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa conformidade, propõe-se nomear, como representantes do Município no 

Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes: -------------------------------  

 ----------  - A Vereadora do Pelouro da Educação; ------------------------------------------------------------  
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 -----------  - A Chefe de Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural. -------------------------------------  

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

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

 ----------- 10 - ASSUNTO N.º 0213-2021 - LOGOTIPO VENCEDOR - CONCURSO PARA ADOÇÃO DE 

LOGOTIPO DA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DAS CIDADES EDUCADORAS (RTPCE) ------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1547-2021, datado de 22 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que o Município de 

Odemira é um dos Municípios Membros da Rede Territorial Portuguesa das Cidades 

Educadoras (RTPCE) e faz também parte da Comissão de Coordenação. ------------------------------  

 ----------- Considerando que a Comissão de Coordenação da RTPCE pretende criar uma 

identidade da Rede Nacional que possa ser reconhecida pelos membros nacionais com o 

objetivo de promover o sentido de pertença a esta rede colaborativa; que a criação desta 

identidade permitirá, igualmente, o reconhecimento do território nacional perante os 

membros internacionais; que a RTPCE lançou um concurso Nacional entre os Municípios 

membros para criação de um logótipo representativos da Rede Portuguesa; que para 

concorrer ao concurso Nacional, o Município de Odemira lançou, no passado mês de 

fevereiro, um Concurso Municipal para criação de um Logotipo representativo da Rede 

Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE), com um prémio honorário no valor de 

500,00€, do qual resultou a apresentação de 7 propostas admitidas a concurso, cujos 

trabalhos devidamente numerados se encontram junto à referida informação; que as 7 

propostas foram avaliadas pelo júri previsto nas Normas do Regulamento em reunião de júri 

realizada no passado dia 19 de março de 2021, tal como descrito na ata da reunião anexa à 

informação supra; e, considerando ainda que o júri avaliou através da soma de pontuações 

individuais para cada proposta e que a proposta n.º 1 foi a proposta vencedora com um total 

de 100 pontos, propõe-se para conhecimento da Câmara Municipal o logotipo vencedor do 
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concurso concelhio levado a cabo pelo Município de Odemira, que será remetido ao Concurso 

Nacional . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 11 - ASSUNTO N.º 0214-2021 - ACORDOS DE COLABORAÇÃO COM OS 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS, ESCOLAS NÃO AGRUPADAS E IPSS’S COM VALÊNCIA DE JARDIM 

DE INFÂNCIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1626-2021, datada de 26 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que o 

ordenamento da rede educativa do ensino básico e secundário no concelho de Odemira 

constitui-se por: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) cinco Agrupamentos de Escolas: Odemira, Colos, Saboia, S. Teotónio e Vila Nova de 

Milfontes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) duas escolas não agrupadas: Escola Profissional e Colégio Nossa Senhora da Graça 

(contrato de associação); ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- c) três Jardins de Infância da Rede Privada (Lápis de Cor, Jardim de Infância Nossa 

Senhora da Piedade, Colégio Nossa Senhora da Graça); ---------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o Regime de Autonomia e Gestão dos Estabelecimentos de Educação 

Pré- Escolar e dos Ensino Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 

de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de Setembro e pelo Decreto-Lei n.º 

137/2013, de 2 de Julho, e de harmonia com o Protocolo de Cooperação celebrado entre o 

Ministério da Educação e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, em 11 de Maio de 

1999, que refere a competência dos Municípios em assegurar o desenvolvimento da função 

educativa, garantindo a manutenção e conservação das instalações escolares, o material 

pedagógico adequado e os apoios socioeducativos necessários, com exceção da totalidade das 

despesas relativas aos 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário, em agrupamentos verticais, 
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cabendo ao Ministério da Educação as despesas com pessoal, funcionamento e material 

pedagógico; Considerando que a prestação do serviço público de educação constitui uma 

responsabilidade do Estado, partilhada com as comunidades locais, no respeito pelas suas 

identidades próprias, e que implica uma estreita colaboração entre a administração central e 

local, no sentido de dotar as escolas de condições que permitam melhorar as aprendizagens 

de todos/as os/as alunos/as, procurando soluções de modo a que seja assegurada uma efetiva 

igualdade de oportunidades no acesso a uma educação básica de qualidade; Considerando 

ainda a importância do Projeto de Desenvolvimento Socio Comunitário de Educação que, 

construído de forma participada com as Direções dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas 

não agrupadas, procura dar corpo a uma estratégia política de educação que aposta na 

verticalização de três dimensões consideradas estruturantes para a promoção de um perfil de 

aluno/a informado/a, critico/a, empreendedor, pró-ativo e com capacidade de pensamento 

divergente: i) ciências experimentais; ii) artístico-pedagógicas; iii) físico desportivas; -------------  

 ----------- Propõe-se, em harmonia com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 

12 de setembro, a aprovação das minutas dos Acordos de Colaboração a celebrar entre o 

Município de Odemira e os Agrupamentos de Escolas, Escolas não Agrupadas e IPSS com 

valência de Jardim de Infância e, bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para outorgar os referidos documentos em representação do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 12 - ASSUNTO N.º 0215-2021 - PROTOCOLOS COM O NÚCLEO DESPORTIVO E 

CULTURAL DE ODEMIRA: PROPOSTA DE OPERACIONALIZAÇÃO 2021 ----------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1689, datada de 30 de março de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que o Município de Odemira 
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estabeleceu com o Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira um Protocolo para a dinamização 

do ginásio e para a operacionalização da Escola Municipal de Atividades Aquáticas. ---------------  

 ---------- Consta ainda na referida informação que a pandemia COVID-19 veio trazer um 

conjunto de constrangimentos na promoção da prática desportiva, tendo forçado o fecho e 

limitação na utilização de instalações desportivas. Nesse contexto e após a realização de 

algumas reuniões com o referido clube, no sentido de se encontrar soluções para a realização 

das atividades protocoladas, veio o Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira apresentar a 

proposta, anexa à informação supra, a qual garante a dinamização das referidas atividades. ---  

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

 ---------- Atenta a proposta decorrente de reunião e coordenação realizada entre os técnicos 

municipais e os técnicos da entidade, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com o modelo consensualizado, face ao contexto pandémico que vivemos, 

devendo o mesmo ser aplicado. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 cinco minutos do dia um de abril 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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