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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 10 

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

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

 ----------- Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de Odemira, 

no edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, realizou-se, por 

videoconferência, a Reunião Ordinária da Câmara Municipal, nos termos do artigo 

quadragésimo da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, 

tendo comparecido para o efeito, os Senhores José Alberto Candeias Guerreiro, Ricardo Filipe 

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

Bernardino Seno Luis, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra Lourenço Vicente 

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

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

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 8, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

15-04-2021: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 

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

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

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

aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. -----------------------------------------  

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 9, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL EM 29-04-2021: Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de 

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

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

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

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

dois mil e vinte, datada de dezanove de março, na sua atual redação, a intervenção do público 

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

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

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

 ---------- Ainda neste Período da Ordem de Trabalhos foi efetuada uma apresentação, por 

videoconferência, do ponto de situação da elaboração do Plano Estratégico Municipal de 

Habitação, pela empresa “Terrasirga”, nas pessoas dos Senhores António Marques e Márcio 

Negreiro. Foi referido pela empresa que o Plano que estavam a desenvolver respondia às 

regras do “1.º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à Habitação”, definido pelo Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e respetivas portarias, e pretendia estabelecer 

uma estratégia mais global de habitação para o concelho de Odemira. Foi ainda informado 

que poderiam entrar na referida estratégia para além do Município de Odemira, as 

Instituições Particulares de Solidariedade Social e os particulares, sendo condição de acesso 

ao Programa 1.º Direito os agregados familiares que se encontrem em condições indignas, 

carência financeira e ter nacionalidade portuguesa ou estrangeira com certificado de registo 

de cidadão comunitário ou título de residência válido no território. ------------------------------------  

 ---------- Por último, foi informado pela empresa que o financiamento no âmbito daquele 

Programa poderá chegar aos cem por cento, podendo o referido Plano ser revisto a cada seis 

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

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu a apresentação efetuada pela 

empresa “Terrasirga”, bem como o trabalho que está a ser desenvolvido, e referiu ser 
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pretensão do Município de Odemira que o Plano Estratégico Municipal de Habitação inclua 

todas as soluções prevista no Programa 1.º Direito, mas também que perspetivasse 

alternativas mais abrangentes, com soluções para o futuro, no território do concelho de 

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

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

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou o ponto de situação da pandemia 

Covid-19 no concelho de Odemira desde que foram implementadas as cercas sanitárias às 

Freguesias de São Teotónio e de Longueira/ Almograve. Quanto à requisição civil do Zmar 

informou que não era pretensão utilizar as habitações dos particulares ou de colocar pessoas 

positivas ao Covid-19 naquele espaço, esclarecendo que estas seriam encaminhadas para a 

Base Naval de Alfeite, caso não existissem condições nas próprias habitações para cumprir o 

isolamento profilático. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Referindo-se ao Despacho número quatro mil quinhentos e seis traço E barra dois mil 

e vinte e um, publicado no passado dia três de maio, que determinou o encerramento da 

atividade dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local nas 

referidas Freguesias, considerou que era urgente exigir ao Governo uma compensação/ 

atribuição de apoio a todas as empresas e cidadãos que se viram impedidos de trabalhar 

devido à implementação da cerca sanitária. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal afirmou também que era urgente tratar 

das situações relacionadas com a saúde e as questões humanitárias no concelho, porém 

deviam exigir ao Governo a discussão da essência do problema existente em Odemira 

relacionado com o ordenamento do território. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Face à situação de calamidade declarada no Concelho de Odemira e a 

implementação da cerca sanitária às Freguesias de São Teotónio e de Longueira/ Almograve, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal de Odemira o 
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agendamento de uma sessão extraordinária para debater a situação atual, génese e medidas 

a tomar, preferencialmente até ao próximo dia nove de maio, domingo. -----------------------------  

 ---------- Por último, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a POSIÇÃO POLÍTICA que 

seguidamente se transcreve na íntegra, a qual foi subscrita por todos os Eleitos do Coletivo, 

intitulada “Pelo Desenvolvimento Sustentável de Odemira”: ---------------------------------------------  

 ------------------------------------------- “POSIÇÃO POLÍTICA  ----------------------------------------------------  

 ---------------------- PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE ODEMIRA ---------------------------  

 ---------- 1. ENQUADRAMENTO -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Concelho de Odemira tem vivido nos últimos dias, uma situação sem paralelo, em 

termos mediáticos, impulsionada por dificuldades estruturais evidentes, cujas posições e 

moções aprovadas nos órgãos municipais, há muito vinham alertando, avisando e 

sensibilizando. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Sendo as autarquias os órgãos do estado de maior proximidade, são também estas as 

primeiras a detetar, a viver ou a responder às necessidades do território e das pessoas, muitas 

vezes para além das suas competências diretas, face a uma ausência de estado cada vez mais 

perturbadora, particularmente nos territórios de mais baixa densidade. ------------------------------  

 ---------- Desde 2011, que o Município de Odemira, contesta o Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, tendo inclusive interposto ação 

judicial relativamente aos seus efeitos, sem sucesso. Foi este instrumento que retirou e 

“expropriou” aos órgãos municipais a possibilidade de participar na gestão de grande parte do 

seu território, que integra o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. ----------  

 ---------- O referido Plano de Ordenamento visto desde a sua aprovação como uma imposição, 

contém disposições de interpretação dúbia, erros crassos, e assim permite o que não deve 

permitir, sem necessidade muitas vezes de qualquer controlo prévio ou licenciamento. ---------  

 ---------- O que hoje vivemos, é desde logo, fruto de um ordenamento imposto, permissivo e 
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claramente deficitário. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O alerta recente foi dado pelo próprio Primeiro-Ministro António Costa ao afirmar “[É 

preciso] quebrar essa sobrelotação [de pessoas a viverem no mesmo espaço] porque é um 

risco enorme para a saúde pública, para além de uma violação gritante dos Direitos 

Humanos”, e bem podia ter acrescentado… “com base num processo de facilitismo gritante 

do ordenamento local e a ameaça sob a gestão dos recursos naturais”, dizemos nós! ------------  

 ----------- A pergunta que se impõe é: o que fez o Governo de Portugal para inverter esta 

situação, tantas e tantas vezes reportada em reuniões com variadíssimos governantes e 

através de posições dos diversos órgãos municipais, repetidas vezes sem conta nas reuniões e 

atas dos 3 grupos de trabalho entretanto realizadas desde 2016 e no relatório da IGAMAOT 

homologado em 2018? ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais, que sinal diferente tenciona o Governo de Portugal dar aos Odemirenses para 

inverter a deterioração estrutural que vivemos? ------------------------------------------------------------  

 ----------- Nós mantemo-nos sempre disponíveis para alertar, participar e promover! --------------  

 ----------- Esta Posição vincula a Câmara Municipal de Odemira, sendo este o órgão que a 

aprova, mas reflete a vontade dos muitos atores locais que participaram em várias reuniões, 

fóruns, debates e que nos fizeram chegar posições públicas ou simples correspondência. -------  

 ----------- 2. CONTRIBUTOS -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O futuro do Concelho de Odemira, em face do enquadramento descrito, tem de ser 

feito com todos e para todos! Tem de ser planeado, pensado e concretizado, incluindo todos e 

responsabilizando todos! ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O desafio para que todos estamos convocados - Pelo Desenvolvimento Sustentável 

de Odemira - tem de ser alicerçado em cinco dimensões:-------------------------------------------------  

 ----------- 1. Dimensão Ordenamento do Território; ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Dimensão Habitação; --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 3. Dimensão Recursos Hídricos; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Dimensão Serviços Públicos; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Dimensão Infraestruturas e Equipamentos Públicos. -----------------------------------------  

 ---------- 2.1. Dimensão Ordenamento do Território --------------------------------------------------------  

 ----------  - Face ao caminho desregulado a que assistimos, potenciado por uma inexistência 

gritante de fiscalização e ao incumprimento da legislação em vigor, designadamente do 

POPNSACV, Rede Natura 2000 e Reserva Ecológica Nacional (REN), em recentes instalações 

agrícolas no PRM em Parque Natural; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Tendo em conta, a natureza dos incumprimentos expressos no Relatório Final da 

IGAMAOT nº I/02006/AOT/17, homologado em 16.03.2018, relativo à avaliação do 

cumprimento das normas aplicáveis às atividades agrícolas integradas no PRM previstas no 

POPNSACV; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A ausência de fiscalização ou levantamento de descargas de efluentes 

licenciadas/autorizadas nas explorações agrícolas por parte da Agência Portuguesa de 

Ambiente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O incumprimento das obrigações estabelecidas nas diretivas comunitárias 

transpostas no direito nacional pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, na sua atual 

redação, relativamente ao regime jurídico da Rede Natura 2000; ---------------------------------------  

 ----------  - Nos últimos anos foram tomadas um conjunto de posições sobre este tema, sem 

que se tivesse obtido qualquer resposta, entre as quais destacamos: ----------------------------------  

 ----------  . Moção dos Eleitos das Assembleias Municipais de Aljezur, de Odemira e de Vila do 

Bispo sobre o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina, em 20 de maio de 2010; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Tomada de Posição Conjunta dos Presidentes das Câmaras Municipais de Aljezur, 

Odemira, Sines e Vila do Bispo sobre a Resolução do Conselho de Ministros que aprova o 
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Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

(POPNSACV), em 28 de janeiro de 2011; -----------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Deliberação da Câmara Municipal de Odemira, por unanimidade, a interpor Ação 

no Tribunal competente, em 17 de fevereiro de 2011; -----------------------------------------------------  

 -----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira sobre as medidas a tomar contra a 

publicação do POPNSACV e entrada em vigor da referida legislação, em 25 de fevereiro de 

2011; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Interposição de Ação Administrativa Especial junto do Supremo Tribunal 

Administrativo para declaração de ilegalidade do Plano de Ordenamento do Parque Natural 

do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em 18 de julho de 2011; -----------------------------------  

 -----------  . A Câmara Municipal de Odemira deliberou, por unanimidade, após notificação do 

acórdão, remeter o procedimento ao Ministério Público para que este requeira a impugnação 

das normas jurídicas em causa, em 21 de novembro de 2013. -------------------------------------------  

 -----------  - Medidas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- » Rever imediatamente a Resolução do Conselho de Ministros 179/19, tendo em 

conta os contributos das Entidades Públicas (CMs e CCDRs do Alentejo e Algarve, bem como do 

ICNF); ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  » Adotar Medidas Preventivas urgentes no âmbito do Plano de Ordenamento do 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. -----------------------------------------------  

 ----------- 2.2. Dimensão Habitação -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Face à realidade habitacional já anteriormente referida, caracterizada por inúmeros 

exemplos de sobrelotação, hiperlotação e consequentes condições deficitárias e insalubres 

das habitações dos trabalhadores agrícolas; ------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Sendo do conhecimento de várias entidades, a existência de parques de 

contentores não licenciados e com autos levantados; -----------------------------------------------------  
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 ----------  - Torna-se necessário a implementação de uma política de Alojamento Temporário 

de Trabalhadores, bem com a regulamentação das condições de habitabilidade, 

estabelecendo a lotação por tipologia de habitação; -------------------------------------------------------  

 ----------  - Nos últimos anos foram tomadas um conjunto de posições sobre este tema, sem 

que se tivesse obtido qualquer resposta, entre as quais destacamos: ----------------------------------  

 ----------  . Posição da Câmara Municipal de Odemira sobre a Proposta de Relatório Final do 

Grupo de Trabalho do Mira, em 8 de novembro de 2018 e consequente Voto de Saudação da 

Assembleia Municipal de Odemira; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira pelo Desenvolvimento Sustentável de 

Odemira, em 30 de abril de 2019. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Medidas: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- » Criar um Programa Específico de Habitação para o Território. -----------------------------  

 ---------- 2.3. Dimensão Recurso Hídricos ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Face ao agravamento da situação de seca no território, não se conhece por parte 

das entidades responsáveis, qualquer tomada de medidas de gestão, mitigação ou 

planeamento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - A quota mínima de exploração da Barragem de Santa Clara é de 114,75, 

apresentando-se a mesma neste momento, após a época de precipitação, abaixo dessa quota 

mínima em 114,73; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - De notar que a reserva de água útil, ou seja, passível de ser bombada, termina à 

quota 111,00; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Segundo informação prestada em Assembleia Geral aos associados e 

posteriormente em Conselho Estratégico aos Conselheiros pela Associação de Beneficiários do 

Mira, a reserva de água existente e passível de ser bombada apenas chega para o uso agrícola, 

industrial e abastecimento público, para um ano; -----------------------------------------------------------  
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 -----------  - Não se encontra implementado um Plano de Prevenção, Monitorização e 

Contingência para a situação de seca da Albufeira de Santa Clara; --------------------------------------  

 -----------  - Nos últimos anos foram tomadas um conjunto de posições sobre este tema, sem 

que se tivesse obtido qualquer resposta, entre as quais destacamos: ----------------------------------  

 -----------  . Reunião dos Presidentes de Câmara de Aljezur e Odemira com o Sr. Ministro do 

Ambiente e Secretário de Estado do Ordenamento em 20/01/2020. -----------------------------------  

 -----------  . Expedição do Ofício n.º 2066, Pela Câmara Municipal de Odemira à Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA) sobre Seca e Planos de Contingência, em 7 de Maio de 2020; --  

 -----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira sobre a Água no Concelho de 

Odemira, em 25 de Setembro de 2020. ------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Medidas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- » Elaborar um Plano de Gestão, Eficiência e Resiliência da Albufeira de Santa Clara, 

tendo em conta Fatores Sociais, Ambientais e Económicos. -----------------------------------------------  

 ----------- 2.4. Dimensão Serviços Públicos ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - O aumento populacional verificado nos últimos anos, não foi acompanhado do 

reforço dos serviços públicos, levando à falência de muitas das respostas existentes no 

concelho de Odemira; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Paralelamente, muitos dos serviços públicos não presentes no território, vêm a sua 

intervenção dificultada pela distância e falta de recursos; ------------------------------------------------  

 -----------  - Torna-se por isso fundamental aumentar a capacidade de resposta dos serviços 

públicos, designadamente os serviços de finanças, de segurança social, de saúde, de emprego, 

ambiente, forças de segurança entre outros; -----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Maior presença no território de serviços públicos não sediados em Odemira, como 

são bom exemplo a Autoridade para as Condições de Trabalho, Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Agência Portuguesa do Ambiente, 
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entre outros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Reforço do pessoal médico e técnicos de saúde e criação de programas específicos 

de acompanhamento médico e de planeamento familiar junto dos trabalhadores migrantes; --  

 ----------  - Nos últimos anos foram tomadas um conjunto de posições sobre este tema, sem 

que se tivesse obtido qualquer resposta, entre as quais destacamos: ----------------------------------  

 ----------  . Moção sobre a falta de meios de Saúde no Litoral Alentejano, em 9 de março de 

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

 ----------  . Posição da Câmara Municipal de Odemira sobre a Proposta de Relatório Final do 

Grupo de Trabalho do Mira, em 8 de novembro de 2018 e consequente Voto de Saudação da 

Assembleia Municipal de Odemira; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira pelo Desenvolvimento Sustentável de 

Odemira, em 30 de abril de 2019; -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  . Posição da Câmara Municipal de Odemira sobre a situação da falta de Serviços de 

Saúde no Sistema Público, no Concelho de Odemira, em 20 de fevereiro de 2020; -----------------  

 ----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira sobre o Acesso a Cuidados de Saúde 

no Concelho de Odemira, em 28 de fevereiro de 2020. ----------------------------------------------------  

 ----------  - Medidas: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- » Criação de Programa Específico de Intervenção Económica e Social para o Concelho 

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

 ---------- 2.5. Dimensão Infraestruturas e Equipamentos Públicos ---------------------------------------  

 ----------  - O aumento da dinâmica económica e consequente aumento populacional 

verificado nos últimos anos, não foi acompanhado do reforço de infraestruturas e 

equipamentos públicos, levando à falência de muitas das respostas existentes no concelho de 

Odemira; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Torna-se por isso essencial, o investimento em novos equipamentos de urgência 
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médica, de suporte às forças de segurança, na área da educação (escola secundária) e de 

apoio às respostas sociais; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - É urgente o investimento na beneficiação e conservação das vias rodoviárias 

nacionais e disponibilização de mecanismo de financiamento para a beneficiação das vias 

rodoviárias municipais; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Por forma a minimizar os impactos decorrentes da circulação de alfaias agrícolas 

ligadas a esta atividade, consideramos ser de prever a elaboração de um Plano de Rede Viária 

Agrícola, que evite a circulação destas nas estradas nacionais e municipais com maior fluxo, 

designadamente na EN 120, EN 393, ER 393-1 e EM 502-2;  ----------------------------------------------  

 -----------  - É fundamental a criação e financiamento de uma rede de transportes públicos que 

responda às atuais necessidades; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Nos últimos anos foram tomadas um conjunto de posições sobre este tema, sem 

que se tivesse obtido qualquer resposta, entre as quais destacamos: ----------------------------------  

 -----------  . Posição da Câmara Municipal de Odemira sobre a Proposta de Relatório Final do 

Grupo de Trabalho do Mira, em 8 de novembro de 2018 e consequente Voto de Saudação da 

Assembleia Municipal de Odemira; -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira sobre Rede Viária Nacional no 

Concelho de Odemira, em 30 de Abril de 2018; --------------------------------------------------------------  

 -----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira pelo Desenvolvimento Sustentável de 

Odemira, em 30 de abril de 2019; -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  . Moção da Assembleia Municipal de Odemira sobre Acessibilidades no Concelho de 

Odemira, em 26 de Junho de 2021. -----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Medidas: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- » Criação do Gabinete Local de Intervenção Integrada para o Concelho de Odemira. ---  

 ----------- 3. MEDIDAS URGENTES ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Para além das medidas anteriormente descritas, no âmbito específico do combate à 

Pandemia, considera-se absolutamente urgente e fundamental, a tomada das seguintes 

medidas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Decretar o fim imediato da cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e 

Longueira/Almograve; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A revisão imediata no cálculo dos índices de infeção, incluindo todos os cidadãos 

presentes no território; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. O acelerar do processo de vacinação de toda a população. --------------------------------  

 ---------- 4. NOTA FINAL --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O nosso contribuindo visa o desenvolvimento sustentável do Concelho de Odemira e 

principalmente, visa a saúde, bem-estar e a qualidade de vida dos Odemirenses. ------------------  

 ---------- Reafirmamos, por fi, a nossa total e ilimitada disponibilidade para aconselhar, 

participar e tudo fazer pelo futuro de Odemira! -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Os Eleitos da Câmara Municipal de Odemira, -----------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 6 de maio de 2021 --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A presente Tomada de Posição será remetida: ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------  - Primeiro Ministro --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Grupos Parlamentares na Assembleia da República -------------------------------------------  

 ----------  - Ministra de Estado e da Presidência --------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  - Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social -------------------------------------  
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 -----------  - Ministro do Ambiente e da Ação Climática ------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministra da Agricultura -------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Ministro das Infraestruturas e da Habitação ----------------------------------------------------  

 -----------  - Ministra da Coesão Territorial ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Assembleia Intermunicipal da CIMAL -------------------------------------------------------------  

 -----------  - Presidente da CIMAL ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - CCDR Alentejo – Coordenador do Grupo de Trabalho do Mira -----------------------------  

 -----------  - IGAMAOT ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Autoridade para as Condições do Trabalho -----------------------------------------------------  

 -----------  - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras --------------------------------------------------------------  

 -----------  - Alto Comissariado para as Migrações -------------------------------------------------------------  

 -----------  - Municípios e Assembleias Municipais da área do PNSACV ----------------------------------  

 -----------  - Meios de Comunicação Social nacionais e regionais. -----------------------------------------  

 -----------  - ANAFRE e Associação Nacional de Municípios Portugueses.”. ------------------------------  

 ----------- 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 0259-2021 - PROPOSTA Nº 6/2021 P - ADITAMENTO AO 

PROTOCOLO DE EXECUÇÃO DO JARDIM DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS --------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 6/2021 P, datada de 16/04/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta nº 6/2021 P - Aditamento ao Protocolo de Execução do Jardim do 

Loteamento Municipal de São Luís ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira, em prol da promoção do bem-estar dos munícipes e nas 

competências que lhe são atribuídas para a gestão e criação de espaços verdes e de lazer no 
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seu território, pretende implementar o Jardim do Loteamento Municipal de São Luís. ------------  

 ---------- A Junta de Freguesia de São Luís, em conjunto com o Executivo Municipal, assumiu a 

prioridade de concretizar neste mandato este Jardim e, desta forma, cumprir o plano de 

urbanização deste Loteamento Municipal. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Para a sua concretização foi celebrado um Protocolo de Execução entre o Município 

de Odemira e a Junta de Freguesia de São Luís, aprovado em reunião ordinária da Câmara 

Municipal em 07 de novembro de 2019, bem como na Assembleia Municipal em 28 de 

novembro de 2019, tendo sido atribuído um apoio financeiro no valor total de 30.000,00€ 

(trinta mil euros), para a concretização da 1.ª Fase, a qual já se encontra a decorrer. -------------  

 ---------- Considera-se, por esse facto, pertinente propor o aditamento ao protocolo de 

execução para a concretização da 2.ª Fase, no valor de 48.296,29€ (quarenta e oito mil, 

duzentos e noventa e seis euros e vinte e nove cêntimos), o qual está definido no aditamento 

ao respetivo Protocolo, por forma a ser possível a execução do Jardim do Loteamento 

Municipal de São Luís (2.ª Fase). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal, de harmonia com a 

alínea m) do n.º 1, do artigo n.º 33 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

delibere e aprove o presente aditamento ao Protocolo de Execução a celebrar entre o 

Município de Odemira e a Junta de Freguesia de São Luís, o qual se traduz no reforço de 

transferência de mais 48.296,29€ (quarenta e oito mil, duzentos e noventa e seis euros e vinte 

e nove cêntimos) de forma a concretizar a execução do Jardim do Loteamento Municipal de 

São Luís, e bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de autorização à Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º do referido Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de abril de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira --------------------------------------------------  
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 ----------- a) José Alberto Guerreiro, Eng.º". --------------------------------------------------------------------  

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

assunto para melhor instrução do processo. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0266-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ----------- 1 - Ofício nº 790, datado de 21/04/2021, proveniente do Gabinete de Sua Excelência 

o Presidente da Assembleia da República, a dar conhecimento do encaminhamento da 

Posição da Câmara Municipal de Odemira - "Medidas tomadas pelo Conselho de Ministros de 

15 de abril para controlar a Pandemia Covid-19". -----------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 20/04/2021, proveniente da NERBE/AEBAL - Associação 

Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, a dar conhecimento da Nota de Imprensa, 

relativamente às medidas anunciadas pelo Governo, no que concerne à terceira fase de 

desconfinamento e, devido à gravidade das mesmas. ------------------------------------------------------  

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0277-2021 - CENSOS 2021 - ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DO 

MUNICÍPIO DE ODEMIRA ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1987/2021, datada de 14 de abril de 2021, proveniente 

do Gabinete de Apoio ao Presidente, a dar conhecimento de que está a decorrer a nível 

nacional o XVI Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação – 

Censos 2021, a maior operação estatística nacional, realizada pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE). ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estabelece a alínea i) do n.º 4 do art.º 9 do Decreto-Lei n.º 54/2019, de 18 de abril, 

que compete à Câmara Municipal “proceder ao pagamento das remunerações do pessoal 

interveniente nos trabalhos de recenseamento, através de uma conta bancária aberta 

especificamente para o efeito”, cuja solicitação à Divisão de Gestão Interna – Setor de 
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Contabilidade e Tesouraria já foi efetuada através da informação n.º 953/2021, datada de 

19/02/2021, do Gabinete de Apoio à Presidência. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta que a abertura de contas bancárias está sujeita a prévia deliberação 

do Órgão Executivo, conforme estabelece a norma 2.9.10.1.2 do controlo interno prevista no 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), mantida pelo Sistema de 

Normalização Contabilística para administrações públicas (SNC-AP), propõe-se a aprovação da 

abertura de conta bancária do Município de Odemira especifica para a realização dos Censos 

2021. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0283-2021 - SITUAÇÃO COVID-19 NO CONCELHO DE ODEMIRA - 

PROPOSTA DE TOMADA DE POSIÇÃO ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 8/2021 P, datada de 04/05/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 8/2021 P - Situação Covid-19 no Concelho de Odemira - Proposta de 

Tomada de Posição --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Volvida uma semana sobre a decisão do Conselho de Ministros, no controlo da 

Pandemia de Covid-19, de aplicar medidas especificas para o Concelho de Odemira, fixando 

uma cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, nos termos do 

Despacho n.º 4391-B/2021, de 29 de abril, do Decreto-Lei n.º 29-A/2021, de 29 de abril e da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 45-C/2021, de 30 de abril, a realidade vivida neste 

território se mostra alterada, sendo incontestável que a mesma está a surtir efeitos positivos 

na saúde pública e efeitos muito negativos na economia local. ------------------------------------------  

 ---------- Essa realidade é do conhecimento do Governo, face ao acompanhamento 

permanente que tem da evolução diária da situação. ------------------------------------------------------  
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 ----------- Acresce que neste período, se concluiu em 3 de maio a Vacinação de toda a 

população do concelho com mais de 60 anos e está em curso o Plano de Testagem com a 

realização mais de 1.500 testes à população no mesmo período, revelando um baixo nível de 

positividade, para além da testagem efetuada nas empresas e nos estabelecimentos de 

ensino. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por outro lado, estamos todos conhecedores da realidade populacional de ambas as 

freguesias, representando a população não censitária uma expressiva maioria, o que conduz a 

indicadores de infeção consideravelmente mais elevados, uma vez que esta população conta 

como infetada quando tal acontece, mas não como população censitária (utilizando apenas 

esta nesse cálculo), sendo na freguesia de São Teotónio um acréscimo de 150% e na freguesia 

de Longueira/Almograve 100%. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, e considerando; ---------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A urgente retoma da normalidade na atividade agrícola, da atividade turística, 

serviços e comércio nestas freguesias; -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A forte regressão nos casos de infeção na última semana e no último período de 14 

dias; -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o acréscimo de medidas de redução de risco de infeção e acréscimo de proteção 

aos mais vulneráveis; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Não haver casos graves de infeção, nem infetados acima dos 60 anos; ------------------  

 ----------- Considerando ainda: ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que os setores agrícolas e turístico/alojamento se dispõem a garantir a testagem 

prévia de todos os novos recém chegados; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - A fragilização da realidade sócio-económico descrita, face ao longo período de 

restrições;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - As medidas de realojamento em condições de salubridade e dignidade (em curso), 
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que irão prosseguir, determinadas pelo Governo, que reforçam de forma significativa o 

decréscimo do risco de infeção. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - O exemplar comportamento cívico de todos no decurso da vigência da cerca 

sanitária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considera a Câmara Municipal de Odemira existirem condições de segurança, para o 

levantamento da cerca sanitária às freguesias de São Teotónio e Longueira/Almograve, com 

efeitos imediatos.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor à Câmara Municipal a aprovação da presente proposta de 

deliberação, bem como o seu envio ao Senhor Primeiro Ministro, à Senhora Ministra da 

Saúde, ao Senhor Ministro da Administração Interna, ao Senhor Secretário de Estado Adjunto 

e da Defesa Nacional e ao Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Saúde. ------------------------  

 ---------- Odemira, 4 de maio de 2021 --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0284-2021 - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE PARCERIA NO 

ÂMBITO DO PROJETO TRANSPORTE A PEDIDO - ENTRADA DO MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS. -  

 ---------- Foi presente mail, datado de 28/04/2021, proveniente da CCDR Alentejo a remeter a 

minuta do Aditamento ao Protocolo de Parceria no âmbito do Projeto Transporte a Pedido - 

Entrada do Município de Vendas Novas. -----------------------------------------------------------------------  

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

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

termos propostos, concedendo plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar o documento em representação do Município. -------------------------------------------  
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 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0285-2021 - PROPOSTA Nº 7/2021 P - VOTO DE PESAR - CARLOS 

BERNARDES - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS -----------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 7/2021 P, datada de 04/05/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 7/2021 P - Voto de Pesar - Carlos Bernardes - Presidente da Câmara de 

Torres Vedras ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi com profundo pesar que tomamos conhecimento do falecimento do presidente 

da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes aos 53 anos de idade. -------------------  

 ----------- Homem simples, afável, Doutorado em Turismo, o autarca era presidente de Câmara 

de Torres Vedras desde 2015, mas iniciou as suas funções como autarca em 1997 como 

Vereador da Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço, antes de, em 2003, ser eleito 

Vereador da Câmara Municipal de Torres Vedras, onde exerceu as funções de Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de 2005 a 2015, tendo desempenhado outras funções, designadamente 

as funções de adjunto e secretário do Gabinete de Apoio Pessoal do presidente da Câmara 

Municipal de Torres Vedras de 1994 a 1997, e secretário da Junta de Freguesia do Turcifal de 

1989 a 1997 e, mais recentemente, de Presidente do Conselho de Administração dos SMAS de 

Torres Vedras desde 1 de dezembro de 2015, embaixador Quality Coast, embaixador Green 

Destination para a Europa e membro do Comité Consultivo Político da CIVITAS Initiative. -------  

 ----------- Mas, mais do que os cargos que exerceu na sua longa carreira de serviço público, foi 

a forma como o fez, com uma entrega total ao seu Concelho e aos torrienses, que o destacou 

como autarca, sendo descrito pelo seu antecessor como um "fazedor incansável, sempre 

pronto e disponível, competente, hábil a lidar com situações inesperadas e com uma paixão 

enorme" pela sua terra. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal que manifeste 

publicamente à família e amigos de Carlos Bernardes as mais sentidos condolências, que 
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alargamos ao Município de Torres Vedras, bem como a toda a comunidade torriense, nesta 

hora de enorme pesar. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 04 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0260-2021 - PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E PROTEÇÃO CIVIL 

DE ODEMIRA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2222-2021, datada de 27 de abril de 2021, proveniente 

do Serviço Municipal de Proteção Civil, na qual consta que na sequência da deliberação 

tomada pela Câmara Municipal, relativa à informação n.º 1099/2021, datada de 01/03/2021, 

que apresentava a proposta de Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Odemira 

(PMEPCO) para conhecimento do Executivo Municipal e respetiva recolha de contributos, 

sendo posteriormente também remetido à Assembleia Municipal para o mesmo efeito, não 

foi rececionado qualquer contributo relativo à proposta em causa. ------------------------------------  

 ---------- A proposta de PMEPCO enquadra-se legalmente pelo disposto na Lei de Bases da 

Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica 

n.º 1/2011, de 30 de novembro, e pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, que a republicou), na 

Lei que Define o Enquadramento Institucional e Operacional da Proteção Civil no Âmbito 

Municipal (Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

2021, Lei nº 114/2011, de 30 de novembro) e no Sistema Integrado de Operações de Proteção 

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

Decretos-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro, e n.º 72/2013, de 31 de maio, que o 
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republicou) e nos critérios e normas técnicas para a elaboração e operacionalização de planos 

de emergência de proteção civil (Resolução n.º 30/20015, de 7 de maio, da Comissão Nacional 

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

 ----------- De acordo como n.º 8 do artigo 7.º da Resolução da CNPC n.º 30/20015, de 7 de 

maio, após aprovação do Plano pela Câmara Municipal, o mesmo carece de uma fase de 

consulta pública das suas componentes não reservadas por um prazo não inferior a 30 dias, 

promovida pela entidade responsável pela elaboração do plano, a qual estabelece os meios e 

as formas de participação. Findo este prazo e de acordo com o n.º 9 do mesmo artigo a 

entidade responsável pela elaboração do plano deverá integrar no mesmo as observações 

pertinentes apresentadas, bem como elaborar e submeter à Comissão de Proteção Civil 

territorialmente competente um relatório da consulta pública no qual se explicite o período 

durante o qual a mesma decorreu, os meios utilizados, os contributos recolhidos e a sua 

incorporação no plano. Ultrapassadas as fases anteriormente descritas, este PMEPCO, deverá 

ser aprovado pela Assembleia Municipal, mediante parecer da CMPC e da Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), segundo o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

44/2019, de 1 de abril, que republica da Lei n.º 65/2007, de 12 de Novembro. ---------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da na alínea a) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação do Plano Municipal de Emergência e 

Proteção Civil de Odemira e a abertura do período de discussão pública. -----------------------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0268-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL: ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA ASSISTENTE OPERACIONAL (CEMITÉRIOS) – DIL ----------------  



-22- 
06-05-2021 

 
 

 ---------- Foi presente a informação n.º 2287, datada de 29.04.2021, elaborada pela Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica (DRHJ), referente à recolha de parecer prévio vinculativo 

conducente à abertura de procedimento concursal para constituição de Relação Jurídica de 

Emprego Público por Tempo Indeterminado para o preenchimento de um posto de trabalho 

na carreira e categoria Assistente Operacional (Cemitérios) para a DIL. -------------------------------  

 ---------- Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, tendo em 

conta as atividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a sua 

execução (nº1,artº 29º da LTFP), e podem promover o recrutamento dos trabalhadores 

necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal (nº 1, 

art.º 30º da LTFP). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Compete ao órgão executivo decidir sobre o montante máximo dos encargos a 

assumir com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos e não ocupados, no Mapa de Pessoal aprovado (n.º 2, art.º 5.º do Dec. Lei n.º 

209/2009, de 03.09, conjugado com o art.º 30.º da LTFP). ------------------------------------------------  

 ---------- Tendo em conta a natureza/necessidade permanente do exercício de funções 

inerente ao posto de trabalho que se pretende prover, bem como a inexistência de reservas 

de recrutamento em áreas que se adequem ao exercício das funções cujas necessidades se 

fundamentaram anteriormente, o recrutamento para o posto de trabalho que ora se propõe é 

efetuado em obediência ao disposto dos art.os 30.º a 37.º da LTFP e visa a constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tal como consta na 1.ª 

alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, aprovado 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, fundamentado no disposto no nº 2 do artº 30º da LTFP. -------------  

 ---------- Os encargos a suportar com o recrutamento em causa encontra-se previstos na 

informação n.º2284-2021, datada de 29.04.2021, conforme exigência obrigatória nos termos 
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das regras orçamentais, pelo que a falta de verba/cabimento inviabiliza a abertura do 

procedimento concursal.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, com base no teor da presente informação e no cumprimento do 

disposto no art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03/09 e nos art.os 30.º a 37.º da LTFP 

em matéria de Gestão de Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal aprovados, 

propõe-se a aprovação da abertura do Procedimento Concursal para recrutamento de um 

Assistente Operacional (Cemitérios) para a DIL, na modalidade de vínculo de emprego público 

por tempo indeterminado. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0271-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO 

MAPA DE PESSOAL: SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2021 ----------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2321-2021, datada de 03 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que 

seguidamente se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/2021 --  

 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS ---------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento das orientações superiormente recebidas, apresenta-se em anexo o 

Mapa de Pessoal com as alterações propostas, elaborado de acordo com o disposto nos art.ºs 

28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com o art.º 3.º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a entrada em vigor da Lei n.º 35/2014, de 20/06 (LTFP), foi revogada a Lei n.º 

12-A/2008 (LVCR), de 27/02 (com exceção das normas transitórias abrangidas pelo art.ºs 88.º 

a 115.º), permanecendo em vigor o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, que procedia à 

adaptação da LVCR à administração local.---------------------------------------------------------------------  
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 ---------- No âmbito das Autarquias Locais, a presente Alteração está sujeita a autorização 

prévia do dirigente máximo do serviço e à submissão do assunto a deliberação do órgão 

executivo, sendo ainda a proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal submetida a aprovação 

do órgão deliberativo municipal (n.º 2, art.º 3.º DL n.º 209/2009, de 3 de setembro). -------------  

 ---------- 1. Apresentação de ocorrências verificadas desde a Primeira Alteração ao Mapa de 

Pessoal 2021 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): -------------------------------------  

 ---------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria: -------------------------  

 ---------- Na primeira alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovada em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 26 de fevereiro, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 18 de fevereiro do ano transato, procedeu-

se à afetação de trabalhadores, às unidades orgânicas para as quais transitaram, dando-se 

assim cumprimento ao Despacho n.º 15/2021 V-DBSL e ao Despacho n.º 22/2021 P de 06 de 

abril, promovendo-se desta forma um ajuste dos recursos humanos após ponderação das 

necessidades dos serviços. Estas situações de mobilidade interna a operar na mesma carreira 

e categoria, dentro do mesmo órgão ou serviço, pode consolidar-se, a todo o tempo, por 

decisão do dirigente máximo do serviço. (n.º 1/art.º 99.º da LTFP). Quando haja conveniência 

para o interesse público, designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos 

órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade, podendo 

esta operar-se dentro do mesmo órgão ou serviço conforme o disposto no artº 92º da LTFP. 

Para efeitos de concretização das mobilidades fundamentadas na legislação mencionada, 

procedeu-se a 3 mobilidades internas, na mesma carreira e categoria, nas unidades orgânicas 

do GAEL, SMPC e DDSC. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: -------------------------------------------------------------  

 ---------- Procede-se à atualização dos postos de trabalho na Segunda Alteração ao Mapa de 

Pessoal, pelos motivos e ocorrências apresentadas na informação e no Mapa de Pessoal: -------  
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 ----------- Número Total de Ocorrências (Fluxo de Entradas e Saídas): 23 -------------------------------  

 ----------- Entradas: 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Saídas: 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.3 Postos de Trabalho “virtuais/cativos”: ---------------------------------------------------------  

 ----------- Na contabilização dos postos de trabalho não foram apurados os trabalhadores que 

se encontram provisoriamente em exercício de funções ao abrigo de figuras de mobilidade 

geral ou providos em cargos em regime de comissão de serviço. Estes postos de trabalho 

“virtuais/cativos”, estão relacionados com o serviço e/ou carreira de origem dos 

trabalhadores que se encontram presentemente numa das seguintes situações: -------------------  

 -----------  - Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços em outra entidade; -----------------  

 -----------  - Em Regime de Licença sem Remuneração superiores a 12 meses; ------------------------  

 -----------  - Em exercício de cargo dirigente no Município de Odemira ou em outra entidade;----  

 -----------  - Em cargo de nomeação/designação (por exemplo, membro de gabinetes) ou eleito 

em outra entidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Em Procedimento Concursal em outra entidade (em período experimental). ----------  

 ----------- Número de Postos de Trabalho “virtuais/cativos” (com um Total de 23 situações) ------  

 -----------  . Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços: 4 ----------------------------------------  

 -----------  . Em Regime de Licenças sem Remuneração (superior a 12 meses): 6 ---------------------  

 -----------  . Em exercício de cargo dirigente (neste Município ou outras entidades): 10 ------------  

 -----------  . Em cargos de nomeação/designação (Chefe do GAP e Adjunto Presidente): 2 ---------  

 -----------  . Em Procedimento Concursal em outra entidade: 1 --------------------------------------------  

 ----------- 2. Criação de Postos de Trabalho – Mapa de Pessoal: -------------------------------------------  

 ----------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, 

apresentam-se na informação e Mapa de Pessoal os postos de trabalho que foram aditados, 
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para recrutamento pelas formas admitidas pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, 

perfazendo um total de 5 postos de trabalho a prover: ----------------------------------------------------  

 ---------- 2.2 Previsão de Encargos: ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em cumprimento do disposto no n.º 5 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, a previsão 

orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes das situações apresentadas no 

quadro referente à criação de postos de trabalho, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, relativamente aos processos de recrutamento, 

previstos para as unidades orgânicas do SMPC, DGI e DLGT, terão reflexos na despesa a partir 

do mês de julho do presente ano, enquanto no procedimento da DGI, o mesmo não acarreta 

qualquer acréscimo no encargo financeiro, por se tratar de uma Consolidação de Mobilidade 

Estatutária, nos termos do Art.º 67.º da ECD. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. Caracterização de Postos de Trabalho da Carreira Geral Assistente Operacional - 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos Trabalhadores Municipais: --------------------------  

 ---------- É apresentada em anexo à Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, a 

Caracterização de Postos de Trabalho da Carreira Geral Assistente Operacional - Suplemento 

de Penosidade e Insalubridade aos Trabalhadores Municipais, (a qual foi aprovado em reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada a 01 de abril de 2021, através da informação n.º 

1666, datada de 29.03.2021, em aditamento à informação n.º 1019, datada de 25.02.2021, 

elaborada pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica após audição dos representantes e 

delegados sindicais, e quais os termos e condições em que essa atribuição é possível). É 

prevista a atribuição de um Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores 

integrados na carreira de assistente operacional, com funções nas áreas de recolha e 

tratamento de resíduos e tratamento de afluentes, higiene urbana, do saneamento, dos 

procedimentos de inumações, exumações, transladações, abertura e aterro de sepulturas, de 
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que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de 

ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde dos 

trabalhadores conforme previsto no artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2021. -----------------------------------------------------  

 ----------- II - PROPOSTA DA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL ----------------------------  

 ----------- 1. Deste modo e para efeitos da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal 2021 em 

vigor, apresenta-se nesta informação a alteração nos termos e conforme determinado 

superiormente, não se procedendo à extinção de qualquer posto de trabalho constante do 

Mapa de Pessoal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Após a aprovação do órgão deliberativo municipal mediante proposta de 

aprovação do órgão executivo, a Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 será afixada 

no edifício da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município. --------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, com base no teor da presente Informação e no cumprimento do 

disposto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, e da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas, em matéria de Gestão de Recursos Humanos e Mapas de Pessoal, propõe-

se a aprovação da Segunda Alteração ao Mapa de Pessoal 2021, bem como da sua remessa ao 

Órgão Deliberativo Municipal para o mesmo efeito. --------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0272-2021 - EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE 

SÃO LUÍS”: RESOLUÇÃO DE CONTRATO ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2285/2021, datada de 29 de abril de 2021, proveniente 

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

intenção de Resolução do Contrato da Empreitada para execução da obra de “Ampliação do 

Centro Escolar de São Luís”, conforme deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara 
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Municipal realizada em 21 de janeiro de 2021 e uma vez decorrido o prazo da notificação da 

referida intenção nos Termos Legais, a proposta para a resolução definitiva do referido 

Contrato celebrado com a Empresa Inoutbuild – Arquitetura, Engenharia & Construção, Lda., 

com base nos fundamentos e pressupostos identificados no respetivo processo de 

Empreitada, de harmonia com o disposto na alínea e) do artigo 302.º, do nº 2 do artigo 325.º, 

da alínea c) do artigo 330º, do artigo 333º e do artigo 405º do Código dos Contratos Públicos. -  

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0244-2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA 

SOB A FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSO 

PLURIANUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1568/2021, datada de 23 de março de 2021, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

Contrato na modalidade de Avença com "Veiga e Moura & Associados - Sociedade de 

Advogados, RL", pelo período de um ano. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por se tratar de uma despesa que pressupõe a sua concretização em mais de um ano 

económico carece de autorização prévia do compromisso plurianual pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 08/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem assim, deliberou por 

unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 
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plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0248-2021 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTADORIA JURÍDICA 

NO DOMÍNIO DO PLANEAMENTO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANÍSTICO SOB A 

FORMA DE AVENÇA - RENOVAÇÃO DE CONTRATO: AUTORIZAÇÃO DE COMPROMISSO 

PLURIANUAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1570/2021, datada de 23 de março de 2021, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a proposta de renovação do 

Contrato na modalidade de Avença com a Sociedade "Dulce Lopes, Lda.", pelo período de um 

ano. -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por se tratar de uma despesa que pressupõe a sua concretização em mais de um ano 

económico carece de autorização prévia do compromisso plurianual pela Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 

republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem assim, deliberou por 

unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 

plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0257-2021 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL PARA 

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

CELEBRADO PELA CC-CIMAL: AUTORIZAÇÃO DO COMPROMISSO PLURIANUAL ----------------------  

 ----------- Foi novamente presente o processo referente à aquisição de gasóleo rodoviário a 

granel para o Posto de Abastecimento do Município de Odemira, ao abrigo de Acordo Quadro 

celebrado pela CC-CIMAL, bem como, a informação n.º 1945/2021, datada de 13 de abril de 

2021, na qual consta o Relatório Final elaborado pelo Júri constituído para a supracitada 
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aquisição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Estando prevista a assunção de compromissos plurianuais, carece a aquisição em 

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

da Lei n.º 08/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. -------  

 ---------- Propõe-se que seja tomado conhecimento e, bem assim, que seja remetido à 

Assembleia Municipal para apreciação e autorização do compromisso plurianual. -----------------  

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e, bem assim, deliberou por 

unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal para autorização do compromisso 

plurianual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0269-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 08/04/2021 A 27/04/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2270-2021, datada de 2021/04/28, 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 1.727.846,15€ (um milhão, 

setecentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e seis euros e quinze cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 08/04/2021 a 27/04/2021. -----------------------------  

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0270-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 

DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS: 

LISTA DE CANDIDATOS DEFINITIVA ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi novamente presente o processo referente à alienação dos lotes n.ºs 70, 71 e 72, 

sitos no Loteamento Municipal de São Luís, bem como, a informação n.º 2128-2021, datada 

de 21 de abril de 2021, na qual consta que decorrido o prazo de audiência de interessados 

relativo à lista de candidatos admitidos provisoriamente, não foram rececionadas quaisquer 
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reclamações, pelo que se propõe a aprovação da Lista Definitiva e, bem assim, que seja 

realizada a atribuição dos lotes que cabe a cada uma das concorrentes através de sorteio. ------  

 ----------- Propõe-se ainda que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar em representação do Município os documentos referentes 

às respetivas Escrituras. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, tendo sido atribuído, após sorteio, o Lote n.º 72 a Lenia Maria da Silva e o 

Lote n.º 71 a Janete Alexandra Matos Encarnação. ---------------------------------------------------------  

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

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

respeitante ao quinto dia do mês de maio do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 9.253.273,79€ (nove milhões, duzentos e cinquenta e três 

mil, duzentos e setenta e três euros e setenta e nove cêntimos), dos quais 8.347.232,73€ (oito 

milhões, trezentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e dois euros e setenta e três 

cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 906.041,06€ (novecentos e seis mil, quarenta e um 

euros e seis 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 0258-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA SEIS RUAS 

EM VILA NOVA DE MILFONTES -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2078-2021, datada de 20 de abril de 2021, elaborada 

pelo Setor de Sistemas de Informação Geográfica, da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, no seguimento de sete pedidos de certificação de toponímia e numeração de 

polícia, referentes a prédios urbanos com vãos de acesso para seis arruamentos de Vila Nova 

de Milfontes, da freguesia de Vila Nova de Milfontes. Analisados os pedidos, verificou-se que 
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nenhum dos arruamentos tinha numeração de polícia atribuída. ---------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se aprovação do Estudo de Numeração de polícia para o 

Beco das Aroeiras, Beco do Moinho de Vento, Rua Cerca das Cabanas, Rua Quinta da Areia, 

Rua do Campo da Bola e Rua do Montinho, todas na localidade de Vila Nova de Milfontes, 

conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do Regulamento de Toponímia e Numeração de 

Polícia. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0267-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 09/04/2021 E 30/04/2021, 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 113 - ano - 2021 - Req. Lars Van Der Veen - Local da Obra - Rua das Águas 

Ferrenhas, Lote 4 D - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 113/2021-CP; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 476 - ano - 2019 - Req. Maria Conceição Goncalves Nunes de Brito - Local da 

Obra - Rua do Socorro A Náufragos, n.º 4, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova 

Milfontes - Assunto - RJUE/DRCALEN-Odm2021/00423, Exposição; ------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 57 - ano - 2018 - Req. Miguel Alexandre Vasconcelos Lourenço - Local da 

Obra - Av. do Comercio, n.º 2, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo; -----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 188 - ano - 2020 - Req. Herbert Georg Adolf Lock - Local da Obra - Monte 

Novo do Vale Pereiro, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- 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 93 - ano - 2021 - Req. PRMT TAGUS, S.A. - Local da Obra - Herdade das 

Pousadas Novas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de cópias autenticadas 

das plantas da Fracção D, Loja L32, Cave;----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 376 - ano - 2020 - Req. Ana Isabel Santana Pereira - Local da Obra - 

Loteamento da Comenda, Lote 4 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 23 - ano - 2018 - Req. Adriano Jesus o Cândido - Local da Obra - Rua 

Alexandre Herculano, n.º 11, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Resposta ao ofício referente ao Processo n.º 23/2018-VCD; ----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 616 - ano - 2020 - Req. Eugénia da Silva Lourenço Joaquim - Local da Obra - 

Salamoa, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - CERT 616/2020, GDOBP 2884, de 

03/03/2021; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 87 - ano - 2017 - Req. Herbert Georg Adolf Lock - Local da Obra - Monte 

Novo do Vale Pereiro, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Pré-Existência 

n.º 71/20, Processo n.º 87/2017; --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 479 - ano - 2019 - Req. José Maria Afonso Rosa - Local da Obra - Seiceiras, 

Travessa do Comércio, n.º 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Entrega de Projeto de 
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Especialidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 240 - ano - 2018 - Req. Rita Gago da Silva Bataglia dos Santos - Local da Obra 

- Courela do Monte Meio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Reclamação Graciosa 

referente ao Processo n.º 240/18; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 637 - ano - 2020 - Req. António Joaquim Gonçalves de Sousa - Local da Obra 

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

n.º637/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 283 - ano - 2020 - Req. Maria Augusta Guerreiro da Silva “Cabeça de Casal da 

Herança de” - Local da Obra - Rua 5 de Outubro, n.º 63 - Freguesia - São Salvador e Santa 

Maria - Assunto - Queixa Anónima; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 94 - ano - 2021 - Req. Dário Sérgio de Araújo Ganância - Local da Obra - 

Loteamento do Atanásio, Lote 49 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ 

ou fotocópias do Processo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 203 - ano - 1991 - Req. Maria Cristina Neves Raposo Pires Arraia Ferreira - 

Local da Obra - Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Exposição sobre 

pedido de prorrogação de execução dos trabalhos por período não inferior a 40 dias; ------------  

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

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

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

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

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

restituição de segundo exemplar do Projeto de Arquitetura referente ao Processo 

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

 ---------- Proc. Nº 145 - ano - 2020 - Req. Gonçalo Francisco Pimenta de Oliveira - Local da 

Obra - Rua 5 Outubro, n.º 93, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 
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Verificação de estado de imóvel devoluto, danos no imóvel; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 203 - ano - 1991 - Req. Maria Cristina Neves Raposo Pires Arraia Ferreira - 

Local da Obra - Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Construção de muro;  

 ----------- Proc. Nº 119 - ano - 2021 - Req. Móveis Reis-Guerreiro, Lda. - Local da Obra – 

Seisseiras, Lote 3 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alteração de Loteamento; ----------------  

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

(Corte Malhão) - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 64/2021-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 100 - ano - 2021 - Req. Júlia Moreira Lanternas - Local da Obra - Cerca da 

Vitoria - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de Certidão da Licença de 

Utilização; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 99 - ano - 2021 - Req. Tânia Sofia Miguel Felgueiras - Local da Obra - 

Travessa da Sacristia, n.º 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de fotocópias da 

Licença de Utilização e planta do imóvel; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 196 - ano - 2021 - Req. Barak Gal - Local da Obra - Várzea do Burdo - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 209 - ano - 2021 - Req. Colossus Plants, Lda. - Local da Obra - Alagadoures ou 

Alagadores - Freguesia - Colos - Assunto - Licença Administrativa; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 201 - ano - 2021 - Req. Vera Alexandre da Costa Luis - Local da Obra - 

Montinho de Gois de Cima - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; -------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 172 - ano - 2015 - Req. Monte do Carvalhal da Rocha -Turismo Meio Rural, 

Lda. - Local da Obra - Carvalhal da Rocha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Assunto: 
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Licença Administrativa, aprovação da Arquitetura, V. Ref.ª  P.º 22.0602-172/2015; ----------------  

 ---------- Proc. Nº 330 - ano - 2020 - Req. Lúcia Amelia Duarte Nunes - Local da Obra - Rua dos 

Carpinteiros, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - 

Prorrogação de prazo para apresentar os elementos solicitados referentes ao Processo 

n.º330/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 194 - ano - 2021 - Req. Macedo & Santana Constrói, Lda. - Local da Obra - 

Loteamento Roça Matos, n.º 23 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Entrega 

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

 ---------- 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 525 - ano - 2020 - Req. Maria Beatriz Máxima André da Conceição - Local da 

Obra - Rua de Odemira, n.º 5, 7 e 9 - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 101 - ano - 2021 - Req. Miguel Dias do Nascimento - Local da Obra - 

Longueira - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Entrega de plantas de Arquitetura; ---  

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

Poçancos das Pereiras - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º127/2021-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 255 - ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da Obra – Quintas, São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Projeto de Especialidades; ------------  

 ---------- Proc. Nº 97 - ano - 2021 - Req. Maria Catarina Reis Oliveira Aguas de Matos - Local da 

Obra - João Frio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de cópia autenticada; --------------  

 ---------- Proc. Nº 102 - ano - 2021 - Req. Ana Cristina R. Chafirovitch - Local da Obra - 

Apartado 5333, Corte Pinheiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de fotocópias 
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referente ao Processo n.º 123/2008; ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 94 - ano - 2021 - Req. Dário Sérgio de Araújo Ganância - Local da Obra - 

Loteamento do Atanásio, Lote 49 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ 

ou fotocópias do Processo; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 96 - ano - 2021 - Req. Graciete Maria Guerreiro - Local da Obra - Rua do 

Calvário, n.º 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de 

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

 ----------- Proc. Nº 203 - ano - 2021 - Req. Karina Eck - Local da Obra - Loteamento da Algoceira, 

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Construção de uma habitação; ------  

 ----------- Proc. Nº 203 - ano - 2021 - Req. Karina Eck - Local da Obra - Loteamento da Algoceira, 

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de isenção ou redução de 

taxas, obras em taipa; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 2 - ano - 2021 - Req. Diamantino José Correia - Local da Obra - S. Martinho 

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

Processo n.º 2/2021-CIAU; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 565 - ano - 2020 - Req. SilviSul - Empreend. Florest. Cineget., Lda. - Local da 

Obra - Samoucal - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Informações; ---------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 213 - ano - 2021 - Req. Adília Maria Venâncio - Local da Obra - Estravanca - 

Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de Compropriedade, Artigo 10FF; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 19 - ano - 2021 - Req. Maria de Jesus B. Martins dos Santos - Local da Obra - 

Cerro da Vinha, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 19/2021-CIAU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 200 - ano - 2021 - Req. Paulo Jorge Coutinho de Carvalho - Local da Obra - 

Corte Pinheiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de Destaque; ---------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 211 - ano - 2021 - Req. Casa Virtual - Compra e Venda de Imóveis, Lda. - 
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Local da Obra - Arrifoias - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Certidão de Dispensa 

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

 ---------- Proc. Nº 89 - ano - 2020 - Req. José Manuel Rodrigues - Local da Obra - Herdade do 

Moinho Novo, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; -  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Tiago Campos Jesus - Local da Obra - Troviscais - 

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

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

 ---------- Proc. Nº 231 - ano - 2018 - Req. Maria de Lurdes Gonçalves - Local da Obra - 

Cruzamento do Almograve - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Processo 

n.º231/2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 596 - ano - 2020 - Req. Francisco Branquinho da Fonseca Soares de Oliveira - 

Local da Obra - Eira de Baixo - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto – Exposição; -------------  

 ---------- Proc. Nº 476 - ano - 2020 - Req. Raul Alberto Fialho Fachadas - Local da Obra - Rua 

Comandante Guilherme Gomes Fernandes - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 476/2020-CERT; ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 87 - ano - 2017 - Req. Herbert Georg Adolf Lock - Local da Obra - Monte 

Novo do Vale Pereiro, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 91 - ano - 2021 - Req. Eduardo Eloy Oliveira Sabido Falcão - Local da Obra - 

Herdade da Ameixeira Centro - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 91/2021-CERT, resposta a ofício Gdobp-2738; ----------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 188 - ano - 2020 - Req. Herbert Georg Adolf Lock - Local da Obra - Monte 

Novo do Vale Pereiro, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ---------- Proc. Nº 687 - ano - 2020 - Req. Fernando Guerreiro Pais Catarino - Local da Obra - 
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Rua Porto do Cercal, n.º 25 - Freguesia - São Luis - Assunto – Vistoria;---------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 142 - ano - 2020 - Req. Adega da Costa Atlantica, Lda. - Local da Obra - 

Herdade do Cerro, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 142/2020-PIP; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 449 - ano - 2020 - Req. Gerhard Fritz Reinhold Strauss - Local da Obra - 

Almeirim - Freguesia - Sabóia - Assunto - Licença Administrativa; ---------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 104 - ano - 2019 - Req. Donald Purmer - Local da Obra - Casa da Vinha – 

Nespereira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de levantamento de 

suspensão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 620 - ano - 2020 - Req. Célia das Dores Passos Teixeira - Local da Obra - 

Carrasqueira - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 620/2020-

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

 ----------- Proc. Nº 54 - ano - 2021 - Req. Atlantic Sun Farms, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

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

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

 ----------- Proc. Nº 35 - ano - 2021 - Req. Manuel Pacheco Martinho - Local da Obra - Bencaniz - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Informação Prévia; --------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 725 - ano - 2019 - Req. Perpétua Guerreiro Tomé Cristino - Local da Obra - 

Bemparece do Meio - Freguesia - Sabóia - Assunto – Exposição; ----------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 102 - ano - 2021 - Req. Adrian Gonçalves da Silva - Local da Obra - Bemposta 

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

 ---------- 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 121 - ano - 2021 - Req. Eurico Joaquim Maria “Cabeça de Casal de” - Local da 

Obra - Boavista dos Pinheiros, Rua da Boavista, n.º 5 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - 

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

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 108 - ano - 2021 - Req. EDGE - Sociedade de Advogados SP, RL - Local da 

Obra - Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e 

fotocópias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 128 - ano - 2021 - Req. Fonte de Chryseia, S.A. - Local da Obra - Rua da 

Bemposta, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Remodelação de terrenos; ---------  

 ---------- Proc. Nº 277 - ano - 2020 - Req. Associação Mooji Sangha - Local da Obra - Rua do 

Algarve, n.º 5 - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 67 - ano - 2021 - Req. Federação Portuguesa de Ciclismo - Local da Obra - 

Concelho de Odemira - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Pedido de Licenciamento 

para o Troféu José Poeira; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 106 - ano - 2021 - Req. Lado Arquitetura e Design, Lda. - Local da Obra – 

Roncanito, Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de consulta 

de Processo de Urbanismo; ---------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 107 - ano - 2021 - Req. Sílvia Fialho da Rosa - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de cópias do Processo de Loteamento 

n.º1/2010; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 78 - ano - 2020 - Req. João Eduardo Afonso Vicente - Local da Obra – Rata, 

Água de Sobreiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Comunicação de desistência/ suspensão de 

Procedimento referente ao Processo n.º 78/2020-LOU; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 142 - ano - 2021 - Req. António Maria Emídio - Local da Obra - Rua da 

Saudade, n.º 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; -----------------------  

 ----------- 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 105 - ano - 2021 - Req. Isabel Abalada Matos - Local da Obra - Parque de 

Campismo de S. Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; ----------------------------  

 ----------- Proc. Nº 391 - ano - 2019 - Req. Sociedade de Agro Turismo Monte do Barranquinho 

de Baixo - Local da Obra - Barranquinho de Baixo - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - 

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

 ----------- Proc. Nº 584 - ano - 2020 - Req. Alexander Henry Charles de Rijke - Local da Obra - 

Casa Grande do Calvário - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 384 - ano - 2020 - Req. Cláudia Isabel Candeias Inácio - Local da Obra - Vale 

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

n.º384/2020-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 354 - ano - 2019 - Req. Atlantic Sun Farms, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

Herdade da Azenha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Resposta a ofício n.º 005621; ---------  

 ----------- Proc. Nº 169 - ano - 2018 - Req. Maria Rosa Viana Oliveira Guerreiro Machado - Local 
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da Obra – Cavaleiro, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos 

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

 ---------- Proc. Nº 629 - ano - 2020 - Req. Eugénio Júlio Guerreiro de Oliveira - Local da Obra - 

Monte da Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação de prazos para 

apresentar os elementos solicitados; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 115 - ano - 2020 - Req. Janet Wies Schreuder - Local da Obra - Cercas do 

Canal, Águas Ferrenhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Entrega de Projeto de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 115/2020; ------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 15 - ano - 2020 - Req. João Miguel Aroeira Bernardo - Local da Obra - Rua 

Cerca do Barreiro, n.º 3, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 15/2020-PIP; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 195 - ano - 2018 - Req. Luis Miguel da Silva Ramos - Local da Obra - Monte 

da Bica, Cavaleiro, Lote n.º 10 A - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 195/2018-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 222 - ano - 2018 - Req. Maria Prudência Cabecinha - Local da Obra - Monte 

Vistoso, Lote 66, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Entrega 

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

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

São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição; ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 109 - ano - 2021 - Req. António Campos Ramos - Local da Obra - Loteamento 

de S. Miguel, Lote 66 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Envio de documento;------------------  

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

Alagoachos, Lote 120 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 227 - ano - 2018 - Req. Manuel Duarte - Local da Obra - Loteamento dos 
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Alagoachos, Lote 207 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 227/2018-LAO; ------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 753 - ano - 2019 - Req. Paulo Manuel Gonçalves Sanmarful - Local da Obra - 

Courela do Malhão - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º753/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 702 - ano - 2020 - Req. Gil Manuel Brites de Oliveira - Local da Obra - Rua 

José Pedro Gaspar Guerreiro, n.º 22 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Projeto 

de Especialidades referente ao Processo n.º 702/2020-LOU; ---------------------------------------------  

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

Alagoachos, Lote 120 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Aprovação de Projetos de 

Especialidade; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 44 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 44/2021-

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

 ----------- Proc. Nº 113 - ano - 2021 - Req. Jan Wiggert Kuyvenhoven - Local da Obra - Rua do 

Pinhal, n.º 22 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias 

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

 ----------- Proc. Nº 172 - ano - 2017 - Req. Esta Bucker - Local da Obra - Casa Nova - Freguesia - 

São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 172/2017-LAO; ---------------------  

 ----------- Proc. Nº 111 - ano - 2021 - Req. Caixa Crédito Agrícola Mútuo S. Teotónio - Local da 

Obra - Loteamento da Cerca da Comenda - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido 

de documentação de Loteamento Urbano, Processo n.º 13/1984, de 1984/08/27; ----------------  

 ----------- Proc. Nº 46 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 46/2021-

CERT; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 148 - ano - 2021 - Req. Paulo Alexandre Montes Raposo - Local da Obra - 

Fontinha - Freguesia - Colos - Assunto - Entrega de Licença Administrativa; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 291 - ano - 2020 - Req. Cristina Sofia Brissos da Cruz Florindo - Local da Obra 

– Vales, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo; --------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 147 - ano - 2021 - Req. FRUPOR - Sociedade Agro Industrial, S.A. - Local da 

Obra - Brejo Redondo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; --------------  

 ---------- Proc. Nº 25 - ano - 2020 - Req. Manuel Rosa Maria Luis - Local da Obra - S. Miguel - 

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

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 1 - ano - 2018 - Req. Olga Carmenado Roch - Local da Obra - Sepetal 

Baixinho, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º1/2018-LAO; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 51 - ano - 2018 - Req. Maria Manuela Canelas Rocha - Local da Obra - Rua 

das Palmeiras, S. Miguel, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

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

 ---------- Proc. Nº 181 - ano - 2019 - Req. Cláudia Isabel Guerreiro Cunha - Local da Obra – 

Alagoachos, Lote 241 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 181/2019; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 73 - ano - 2021 - Req. Marco Hugo Lampreia Freitas Florindo - Local da Obra 

- Rua Brejo da Estrada, N.º 4 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Nipg: 9991/21 

Registo de Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1079864, Pedido 20360/2021 "Moradia 

Florindo"; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 149 - ano - 2021 - Req. Alda Guerreiro Gonçalves - Local da Obra – Talisca, 

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

 ----------- Proc. Nº 82 - ano - 2016 - Req. EJBT – Agroturismo, Lda. - Local da Obra - Casas Novas 

e Bugalheira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo n.º 22.13-LAO-

82/2016; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 332 - ano - 2017 - Req. Gustavo Nuno Barbosa Nolasco - Local da Obra – 

Macheira, Relva Grande, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

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

 ----------- Proc. Nº 209 - ano - 2021 - Req. Colossus Plants, Lda. - Local da Obra - Alagadoures ou 

Alagadores - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 209/21-LOU; --  

 ----------- Proc. Nº 293 - ano - 2020 - Req. Carlos Manuel M. R. Cruz - Local da Obra - Rua 5 de 

Outubro, n.º 42, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Audiência 

Prévia sobre Certidão de Isenção de Autorização de Utilização; -----------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 91 - ano - 2021 - Req. Manuel António Sousa Pombinho - Local da Obra - Não 

Especifica o Local - Assunto - Pedido de Licença; ------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 56 - ano - 2021 - Req. António Manuel Canelas Costa - Local da Obra - Rua do 

Pinhal, n.º 8, Lote 31, Loteamento Alagoinha, n.º 1 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto 

Envio de documentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 62 - ano - 2017 - Req. Sandra Ariane Nebgen Dias da Cunha - Local da Obra – 

Saquenibaque, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo n.º 62/2017-IPO; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Cristóvão da Silva Lopes - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Baixo - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de consulta de Processo, Nipg 

10129/21; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 117 - ano - 2021 - Req. Verbena Moldes Alexandre Rosalino - Local da Obra - 

Monte de Santo António - Freguesia - Sabóia - Assunto - Solicitação de cópia de Termo de 

Responsabilidade do Diretor Técnico da Obra, Processo n.º 216/2004; --------------------------------  

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

Alagoachos, Lote 120 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 78 - ano - 2021 - Req. Adrian Gonçalves da Silva - Local da Obra - Travessa 

Escritor, Bemposta - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Nipg: 10344/21 

Registo de Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1081980, Pedido 21655/2021 "Olivo"; -------  

 ---------- Proc. Nº 115 - ano - 2021 - Req. Terraval - Avaliação e Consultoria Imobiliária - Local 

da Obra - Brejo dos Pinheiros, Lote 8, Fracção K - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Cópia da Ficha Técnica da Habitação; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 116 - ano - 2021 - Req. Maria Alexandra Soares Oliveira Dimas - Local da 

Obra - Rua Serpa Pinto, Café Derby - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido 

de consulta e/ ou fotocópias de Processo n.º 6/2004-RSP; ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 114 - ano - 2021 - Req. Carlos Jorge Brás Borralho - Local da Obra - Bairro do 

Montinho, n.º 39 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias de 

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

 ---------- Proc. Nº 429 - ano - 2019 - Req. Ana Andreia Marques Moreira Lopes - Local da Obra - 
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Algoceira, Lote 66 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 429/2019-LOU;------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 51 - ano - 2018 - Req. Maria Manuela Canelas Rocha - Local da Obra - Rua 

das Palmeiras, S. Miguel, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

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

 ----------- Proc. Nº 189 - ano - 2021 - Req. Dulce Raposo Pais de Campos - Local da Obra - 

Seissal, Ribeira do Seissal - Freguesia - Colos - Assunto - Licença Administrativa;--------------------  

 ----------- Proc. Nº 225 - ano - 2021 - Req. Cláudia Giovanoli - Local da Obra - Rua Eira da Rocha, 

n.º 43 - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Licença Administrativa; --------------  

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

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

 ----------- Proc. Nº 217 - ano - 2021 - Req. Sandra Ramos Figueirinhas - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote 2 D - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia de 

Alteração em Obra; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 205 - ano - 2021 - Req. Maria Isabel Catarina Gerónimo Castilho - Local da 

Obra - Monte da Serra dos Cardos - Freguesia - Colos - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- Proc. Nº 201 - ano - 2021 - Req. Vera Alexandre da Costa Luis - Local da Obra - 

Montinho de Gois de Cima - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Taxa de apreciação do 

pedido de Licença Administrativa referente ao Processo n.º 201/2021-LOU; ------------------------  

 ----------- Proc. Nº 208 - ano - 2019 - Req. Idalino António Neves - Local da Obra – Pederneiras, 

S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Resposta no âmbito da Audiência Previa 
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referente ao Processo de Licenciamento P.22.0601  208_2019; -----------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 153 - ano - 2021 - Req. Cornélia Thresia Maria D. Vertelman - Local da Obra - 

Vale de Freixe - Freguesia - Relíquias - Assunto - Licença Administrativa; -----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 171 - ano - 2021 - Req. Glória Maria Ferreira Gonçalves - Local da Obra - 

Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Administrativa; ----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 178 - ano - 2021 - Req. Alejandro Francisco Mahiques Meseguer - Local da 

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

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

 ---------- Proc. Nº 118 - ano - 2021 - Req. Maria Conceição Silva de Sousa - Local da Obra - 

Bairro Maria da Graça - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 204 - ano - 2021 - Req. Augusto Rodrigues da Silva - Local da Obra - Corgas - 

Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização; -------------------------  

 ---------- Proc. Nº 625 - ano - 2020 - Req. Sociedade de Construções de Lousa, Lda. - Local da 

Obra – Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de 

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

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

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

Junção de elementos ao Processo n.º 667/2020-LOU;------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 51 - ano - 2018 - Req. Maria Manuela Canelas Rocha - Local da Obra - Rua 

das Palmeiras, S. Miguel, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

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

 ---------- Proc. Nº 232 - ano - 2021 - Req. Patamar Violeta – Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 
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São Teotónio, Marouços - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Solicitação de documento; ------  

 ----------- Proc. Nº 193 - ano - 2021 - Req. Luis Guilherme Rodrigo Gonçalves - Local da Obra – 

Carvalhal, Barreiras Vermelhas - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Demolição, 

reconstrução e ampliação de uma habitação; ----------------------------------------------------------------  

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

Carvalhal do Sarilho - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 7958/20, Nipg: 11370/20, Not: 

687/11 Vª Ref: Pº22.0602-188/2016; ---------------------------------------------------------------------------  

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

Lote 2 A - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Referência Pº.22.0603-8/2018; ---------------------  

 ----------- Proc. Nº 47 - ano - 2020 - Req. Joaquim José Loução - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Cima, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º47/2020-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 75 - ano - 2021 - Req. Bernardo Segura de Faria da Silveira Godinho - Local 

da Obra - EN 120, Km 127,522 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Ofício n.ºGdobp-8783; ----  

 ----------- Proc. Nº 82 - ano - 2021 - Req. Rui Pedro Pinto Franjoso Rosado - Local da Obra - 

Brejo de Baixo, 1º Chab - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Registo de Alojamento 

Local “Savana”; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 80 - ano - 2021 - Req. Rui Pedro Pinto Franjoso Rosado - Local da Obra - 

Ribeira da Azenha, 2º Chab - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de 

Comunicação de Alojamento Local “Gorongosa”; -----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 83 - ano - 2021 - Req. Rui Pedro Pinto Franjoso Rosado - Local da Obra - 

Ribeira da Azenha 1º Cha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de 

Alojamento Local, Artigo 4464 “Tofo”; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 81 - ano - 2021 - Req. Rui Pedro Pinto Franjoso Rosado - Local da Obra - 

Brejo de Baixo, 1º C.Ha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Registo de Alojamento 
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Local “Ilha do Ibo”; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 625 - ano - 2020 - Req. Sociedade de Construções de Lousa, Lda. - Local da 

Obra – Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 13 - ano - 2004 - Req. Casa Virtual-Compra e Venda de Imóveis, Lda. - Local 

da Obra – Malavado, S. Teotónio. - Freguesia - S. Teotónio - Assunto - Licença Administrativa 

de Loteamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Proc. Nº 38 - ano - 2016 - Req. Leonel Rodrigues Martinho - Local da Obra - Ferraria, 

São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de averbamento de áreas e usos. ----------------  

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0261-2021 - REGULAMENTO DE OBRAS E TRABALHOS NO ESPAÇO 

PÚBLICO RELATIVOS À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, USO E CONSERVAÇÃO DE 

INFRAESTRUTURAS NO MUNICÍPIO DE ODEMIRA: APROVAÇÃO DEFINITIVA --------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1580-2021, datada de 24 de março de 2021, elaborado 

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

que na sequência da publicação em Diário da República do Projeto de Regulamento de Obras 

e Trabalhos no Espaço Público relativos à Construção, Instalação, Uso e Conservação de 

Infraestruturas no Município de Odemira, e após decorridos os trinta dias de apreciação 

pública, verificou-se a não existência de contributos/ sugestões ao mesmo. -------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação definitiva do referido Regulamento e, 

bem assim, a sua remessa à Assembleia Municipal para apreciação e deliberação definitiva, de 

acordo com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------  



-51- 
06-05-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0262-2021 - RENOVAÇÃO ANUAL DE AUTORIZAÇÃO DE 

EXPLORAÇÃO DE COMBOIOS TURÍSTICOS PARA 2021 ------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1801-2021, datada de 06 de abril e 2021, proveniente 

do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logísticas, dando 

conhecimento da solicitação efetuada pela empresa AQUADRILOS, Turismo e Publicidade, 

Lda., para que seja concedida a renovação anual da autorização especial de circulação do 

comboio turístico para o ano de 2021. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Analisada a pretensão e embora nada tenha a Divisão de Infraestruturas e Logística a 

opor quanto à pretensão da referida empresa, deverá o percurso na Rua Custódio Brás 

Pacheco ficar condicionado ao início das obras naquele arruamento, no âmbito da 

Requalificação de Vila Nova de Milfontes, podendo ser necessário alterar o percurso no troço 

entre a Rua do Pinhal e a Rua dos Combatentes Portugueses. -------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, nos termos do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 249/2000, 

propõe-se que seja aprovada a renovação anual da autorização especial de circulação do 

comboio turístico para o ano de 2021, conforme requerida pela empresa AQUADRILOS, 

Turismo e Publicidade, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0263-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO NA 

RUA DE SÃO JOSÉ, SITA EM SABÓIA -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1976-2021, datada de 13 de abril de 2021, elaborada 

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

conhecimento da solicitação efetuada pelos serviços da Junta de Freguesia de Sabóia, para 
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que seja aplicado um sinal a proibir o estacionamento junto ao cruzamento da Rua de São 

José com a Rua Luís Serrano, justificando que se encontra ali uma das entradas para o Lar de 

3ª Idade Dona Ana Pacheco, e que quando estão veículos estacionados naquela zona, dificulta 

o acesso aos seus funcionários, assim como aos veículos de transporte de mercadorias que 

abastecem aquela Associação Humanitária.  -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, nos termos da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a aplicação de um sinal de proibição tipo C15- 

Estacionamento proibido no local requerido pelos serviços da Junta de Freguesia de Saboia. ---  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0264-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO A PROIBIR O 

CAMPISMO SELVAGEM NAS PRAIAS DO CONCELHO DE ODEMIRA --------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1900-2021, datada de 09 de abril de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, bem como a 

nova proposta de implementação de sinalização a proibir a circulação e o estacionamento de 

caravanas e autocaravanas no Concelho de Odemira, elaborada no âmbito da reunião 

realizada entre estes serviços municipais e o Comando da GNR do Concelho de Odemira, após 

o término da época balnear de 2020. A referida proposta consiste no reforço da sinalização já 

aplicada, assim como na aplicação de nova sinalização vertical e respetivos painéis adicionais, 

quando aplicáveis, a proibir o estacionamento e a circulação de caravanas e autocaravanas 

nos seguintes locais: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - proibido o estacionamento de caravanas e autocaravanas na Rua de Santa Maria, 

sita na Zambujeira do Mar; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - proibido o acesso de caravanas e autocaravanas à Praia do Tonel; -----------------------  

 ----------  - proibido o acesso de caravanas e autocaravanas ao Cabo Sardão; ------------------------  
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 -----------  - proibido o estacionamento no acesso da Praia do Malhão. ---------------------------------  

 ----------- Mais consta na informação supra a proposta para reativar a marcação dos 

estacionamentos na Praia Norte de Odeceixe, tendo os lugares de estacionamento sido 

novamente remarcados com a aplicação de postes de madeira circulares no pavimento de 

terra batida, propondo-se a limpeza da vegetação na zona de estacionamento e pintura dos 

referidos postos de cor branca, de forma a ficarem mais visíveis. ---------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0275-2021 - PROPOSTA DE ENCERRAMENTO DO TRÂNSITO NO 

LARGO DE SANTA MARIA, EM VILA NOVA DE MILFONTES, DURANTE A ÉPOCA BALNEAR DE 

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

 ----------- Foi presente a informação n.º 2255-2021, datada de 28 de abril de 2021, elaborada 

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

novamente, para aprovação, a proposta de encerramento do trânsito no Largo de Santa 

Maria, sito em Vila Nova de Milfontes, durante os meses compreendidos entre junho e 

setembro de 2021, juntando para o efeito e conforme deliberação tomada na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 15 de abril de 2021, o Plano de Esplanadas já 

aprovado para Vila Nova de Milfontes. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais refere a supra informação que embora existam exposições a manifestar a 

discordância com o encerramento proposto, as quais são provenientes dos dois 

estabelecimentos comerciais que existem no local, considera-se que, em coerência com o que 

ocorreu no ano de 2020, os benefícios de interditar a circulação automóvel no Largo de Santa 

Maria durante a época balnear de 2021, superam os argumentos apresentados, uma vez que 

não estão diretamente relacionados com a interdição da circulação automóvel, mas sim com 
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problemáticas inerentes aos espaços turísticos, como o ruido, o lixo, entre outros. ----------------  

 ---------- Propõe ainda a referida informação, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas 

com mobilidade reduzida aos comércios do Largo de Santa Maria, que seja implementado o 

estacionamento rotativo no Beco de Santa Maria, com a aplicação de um sinal de zona tipo 

G2a- Zona de estacionamento proibido e painel adicional modelo 19A com a inscrição “Além 

de 30 m”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao contexto descrito pelos reclamantes e atentas as dificuldades de 

implementação da relocalização das esplanadas, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, manter a situação inalterável. -----------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ainda relativamente a este assunto, foi rececionado no passado dia quatro de maio 

um email enviado pelo Senhor Francisco Lampreia, Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova de Milfontes, no qual solicitava que lhe fosse enviada cópia da sua “concordância com o 

encerramento do Largo de Santa Maria, em Vila Nova de Milfontes, no período de verão. Caso 

não exista, como penso ser o caso, agradeço a retificação da respetiva ata, com a maior 

urgência possível.” --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apesar da referência existente na Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal 

realizada no dia dois de julho do ano transato, não se encontram evidências escritas daquela 

concordância, pelo que se faz expressa referência a esse facto na presente ata, uma vez que a 

Ata em causa já foi aprovada e publicitada há mais de um ano. -----------------------------------------   

 ---------- 3.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0250-2021 - ADITAMENTO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

PARA FINS NÃO HABITACIONAIS - NINHO DE EMPRESAS - INCUBADORA VIRTUAL ------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1540, datada de 22 de março de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que a Câmara Municipal na reunião 
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ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2020 aprovou, por unanimidade, a decisão de 

instalação do promotor José Paulo Marcos Sardinha, no Ninho de Empresas de Odemira, 

através de incubadora virtual, tendo posteriormente sido celebrado o respetivo Contrato de 

Arrendamento para fins não Habitacionais, nos termos do n.º 1 do artigo 15.º do 

Regulamento do Ninho de Empresas, Regulamento n.º 525/2015. -------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da referida informação que o promotor em causa não tinha atividade 

económica iniciada na data de aprovação da candidatura, no entanto, de acordo com a alínea 

a) do artigo 10.º do referido Regulamento, poderia constituí-la legalmente no prazo máximo 

de três meses, a contar da data de comunicação da aprovação da candidatura. --------------------  

 ----------- Nesse sentido, propõe-se para conhecimento da Câmara Municipal a constituição da 

sociedade unipessoal por quotas, com a denominação FromtheOcean, Lda., com início de 

atividade a 02 de março de 2021, pertencente ao referido promotor, implicando esta 

alteração, um aditamento ao respetivo Contrato de Arrendamento para Fins Não 

Habitacionais, pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica. --------------------------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0265-2021 - PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E 

RECREATIVAS 2021 - ANÁLISE DE CANDIDATURAS: LISTA PROVISÓRIA ---------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2212/2021, datada de 26 de abril de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que a Câmara Municipal, em 

reunião ordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2020, deliberou proceder à abertura de 

candidaturas a apoio às atividades culturais e recreativas para o ano de 2021. ---------------------  

 ----------- O prazo para apresentação de candidaturas decorreu entre o dia 28 de dezembro de 

2020 e o dia 01 de março de 2021, tendo-se candidatado trinta e cinco entidades, as quais 

foram admitidas de acordo com o artigo 21.º do respetivo Regulamento.  ---------------------------  

 ----------- Consta ainda na informação supra que a Comissão de Análise procedeu à elaboração 
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das listas provisórias dos apoios financeiros a atribuir de acordo com as regras definidas no 

Aviso de Abertura, bem como dos critérios de avaliação determinados no artigo 23º. do 

Regulamento de Apoio às Atividades Culturais e Recreativas.  -------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o Regulamento de Apoio às 

Atividades Culturais e Recreativas, a aprovação da lista provisória dos apoios a conceder, no 

ano de 2021, às associações/entidades do Concelho de Odemira, cujo valor total importa em 

132.431,60€ (cento e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos). -  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0273-2021 - ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES NAS ÁGUAS BALNEARES DO CONCELHO DE ODEMIRA: PROPOSTA DE DECISÃO DE 

LISTA PROVISÓRIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2324/2021, datada de 03 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que tendo sido 

aprovadas, em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 04 março de 2021, as 

Normas para a atribuição de licenças para a realização de atividades nas águas balneares do 

concelho de Odemira, e após a publicação das mesmas em Edital datado de 08 de março de 

2021, decorreu até ao dia 05 de abril de 2021 o período para apresentação de candidaturas.  --  

 ---------- Mais consta que dando cumprimento ao disposto no artigo 10.º (Apreciação de 

Candidatura) das referidas Normas, a Comissão Técnica de avaliação das candidaturas 

procedeu à análise das 60 (sessenta) candidaturas rececionadas e, na sequência de reunião da 

Comissão decorrida no dia 03 de maior de 2021, foi produzida a Ata n.º 1 e Lista Provisória de 

autorizações a atribuir para a realização de atividades nas águas balneares do concelho de 

Odemira, a qual se propõe para aprovação. ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Propõe-se para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0274-2021 - PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE 

MIGRANTES (2018.2020) - PROJETO “ODEMIRA INTEGRA+”- ACORDO DE PARCERIA 

ESTABELECIDO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA E A TAIPA-ORGANIZAÇÃO 

COOPERATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO CONCELHO DE ODEMIRA: 

EXCEDENTE DE VERBA TRANSFERIDA À ENTIDADE ----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação nº 2132-2021, datada de 21 de abril de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, dando conhecimento que no âmbito do 

projeto “Odemira Integra+” – Plano Municipal para a Integração de Migrantes, e com o intuito 

de criar condições para a execução da medida de nível 2, “CLAIM Odemira - Promoção do 

acolhimento e da integração sustentáveis dos Migrantes que residem, estudam e/ou 

trabalham no concelho de Odemira” (mais concretamente, a contratação de um segundo 

recurso humano), foi celebrado, em 22 de outubro de 2018, um Acordo de Parceria entre a 

Câmara Municipal de Odemira e a TAIPA- Organização para o Desenvolvimento Integrado do 

Concelho de Odemira e posteriormente, foi assinada entre as mesmas Outorgantes, uma 

Adenda ao referido Acordo, em virtude da reprogramação financeira que foi solicitada e 

aprovada, no âmbito do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), pela 

Autoridade Delegada, o Alto Comissariado para as Migrações. ------------------------------------------  

 ----------- Tendo o Projeto “Odemira Integra+” – Plano Municipal para a Integração de 

Migrantes, terminado a 31 de agosto de 2020, a Câmara Municipal de Odemira, cumprindo o 

estabelecido no referido Acordo, transferiu o montante total contratualizado de 38.616,87€ 

(trinta e oito mil, seiscentos e dezasseis euros e oitenta e sete cêntimos). No entanto, tendo 

existido uma interrupção na prestação do serviço, entre o final do mês de outubro de 2019 e 
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o final de dezembro do mesmo ano, a TAIPA - Organização para o Desenvolvimento Integrado 

do Concelho de Odemira, executou somente um montante total de 33.723,86€ (trinta e três 

mil, setecentos e vinte e três euros e oitenta e seis cêntimos), verificando-se assim um 

diferencial no valor de 4.893,01€ (quatro mil, oitocentos e noventa e três euros e um 

cêntimo), valor este, que a TAIPA- Organização para o Desenvolvimento Integrado do 

Concelho de Odemira deverá devolver à Câmara Municipal de Odemira. -----------------------------  

 ---------- Propõe-se a tomada de conhecimento. -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0276-2021 - REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

NO CONSÓRCIO PROJETO ST E8G --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação nº 2131-2021, datada de 21 de abril de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, dando conhecimento que o Projeto ST E8G, 

promovido pela TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do 

Concelho de Odemira, resulta de uma candidatura ao programa Escolhas. O Escolhas é um 

programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, promovido pela Presidência do 

Conselho de Ministros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações – ACM, IP, cuja 

missão é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómicos 

vulneráveis, visando a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social. -------------------  

 ---------- Tendo a TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do 

Concelho de Odemira, a candidatura ao Projeto aprovada, e estando igualmente aprovada a 

minuta do Acordo de Consórcio em sede de reunião ordinária da Câmara Municipal do 

passado dia 04 de fevereiro, para o qual foi esta Câmara convidada a fazer parte, e o Acordo 

assinado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira, bem como pela Presidente da 

TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira 

e restantes entidades parceiras no dia 05 de fevereiro de 2021, torna-se assim necessário 
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designar o representante da Câmara Municipal de Odemira no Consórcio acima referido, pelo 

que se propõe, que a Sra. Vereadora do Pelouro da Ação Social e Presidente da Comissão 

Local para a Interculturalidade, Deolinda Seno Luís, seja designada como representante da 

Câmara Municipal de Odemira no Consórcio do Projeto STE8G. -----------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0279-2021 - PROPOSTA DE NORMAS DO FUNDO DE EMERGÊNCIA E 

APOIO SOCIAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 2344/2021, datada de 04 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que tendo em conta 

a situação pandémica que estamos a atravessar “O Município de Odemira, tal como 

aconteceu em 2020 em resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19, criou um novo 

conjunto de medidas extraordinárias de resposta à pandemia provocada pelo Covid-19”, que 

foram aprovadas em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 04 de fevereiro 

de 2021, sendo uma delas a constituição do fundo de emergência e apoio social dirigido às 

famílias, para fazer face a situações de comprovada carência e vulnerabilidade social 

provocada pela crise pandémica. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando o previsto na alínea h) do n.º 2 do art.º 23.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, 

conjugado com o previsto nas alíneas u) e v) do n.º 1 do art.º 33 do mesmo Diploma Legal, 

bem como a Lei de Bases da Proteção Civil e o Estado de Calamidade decretado e em vigência, 

foram elaboradas as Normas do Fundo de Emergência e Apoio Social anexas à informação 

supra, destinadas a residentes no Concelho de Odemira há mais de um ano, as quais de 

harmonia com a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, se 
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propõem para a aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 7 - ASSUNTO N.º 0280-2021 - PROPOSTA DE NORMAS DA LINHA DE APOIO 

FINANCEIRO A JUNTAS DE FREGUESIA E INSTITUIÇÕES SOCIAIS - COVID-19 ---------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 2345/2021, datada de 04 de maio DE 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que tendo em conta 

os impactos da crise pandémica que, pelo segundo ano consecutivo, afetam o tecido social e 

económico do concelho de Odemira, acrescidos ao grave problema de Saúde Pública gerado 

pela doença Covid-19, a Câmara Municipal de Odemira, atenta às dificuldades e 

constrangimentos que esta situação tão crítica sujeitou a população do concelho, decretou 

novamente em 2021 um conjunto de Medidas Municipais com o intuito de minimizar e/ou 

mitigar as consequências deste flagelo. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nente segundo conjunto de Medidas para vigorar em 2021, foi aprovado pela 

Câmara Municipal a criação de uma Linha de Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia e a 

Instituições Sociais, que promovam o apoio domiciliário, a entrega de produtos e a facilitação 

no acesso a serviços que importa agora regular, facilitado o acesso por parte das entidades 

visadas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, considera-se necessário a criação de normas orientadoras para o 

financiamento por parte do Município às Juntas de Freguesia e às Instituições Sociais, pelo 

que se propõe, de harmonia com a alínea u) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, a aprovação das Normas da Linha de Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e 

Instituições Sociais - Covid-19, constantes na informação supra. ----------------------------------------  

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

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

 ----------- 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 vinte horas e onze minutos do dia seis de maio 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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