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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 11 

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

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

 ----------- Aos vinte 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, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Faltou à reunião, por se encontrar a prestar apoio à família, a Senhora Sara Cristina 

Ramos Marcelino, Vereadora da Câmara Municipal eleita pela Coligação Democrática Unitária. 

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 10, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

06-05-2021: 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. -----------------------------------------  

 ----------- 1. - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  
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 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal efetuou o ponto de situação da pandemia 

Covid-19 no concelho de Odemira, designadamente no que ser refere à implementação e 

levantamento das cercas sanitárias às Freguesias de São Teotónio e de Longueira/ Almograve, 

bem como à deslocação do Senhor Primeiro Ministro, no passado dia onze de maio, a 

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

 ---------- Referiu ainda que segundo a informação comunicada, nesta data, pelo Conselho de 

Ministros, Odemira constava no mapa de risco de incidência cumulativa de Covid-19 com 

duzentos e oitenta e sete novas infeções por cem mil habitantes, pelo que seria aplicado um 

conjunto de medidas ao concelho (e não por freguesias), regredindo no desconfinamento. 

Nesta conformidade, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a POSIÇÃO 

que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- MEDIDAS TOMADAS PELO CONSELHO DE MINISTROS DE 20 DE MAIO PARA 

CONTROLAR A PANDEMIA DE COVID-19 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O coletivo da Câmara Municipal de Odemira em reunião ordinária que decorria na 

tarde de hoje, foi confrontado com a divulgação das medidas entretanto tomadas pelo 

Conselho de Ministros para Controlar a Pandemia de Covid-19, que decidiu regredir nas 

medidas de desconfinamento em vigor, aplicadas ao concelho. -----------------------------------------  

 ---------- Assim e considerando: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que os dados disponibilizados pela Autoridade de Saúde ao Município de Odemira 

indicam que o concelho de Odemira, desde o dia 9 de maio até à data de hoje, se encontra 

abaixo da taxa de incidência de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias;------------  

 ----------  - Que os dados disponibilizados pela Autoridade de Saúde ao Município de Odemira 

indicam uma taxa de incidência, ao dia de ontem, de 223 casos por 100 mil habitantes nos 

últimos 14 dias; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Que hoje pela manhã, os dados da Autoridade de Saúde indicavam uma taxa de 

incidência de 235 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. -----------------------------------  

 ----------- Perante esta decisão de regredir nas medidas de desconfinamento em vigor, 

aplicadas ao concelho de Odemira, o coletivo da Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Solicitar à Direção Geral de Saúde a correção imediata da taxa de incidência, face 

ao número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias; ---------------------------------------  

 ----------- 2. Solicitar ao Governo de Portugal a consequente revisão das medidas adotadas ao 

Concelho de Odemira, passando-o para o nível 1 (de 1 de Maio) do desconfinamento; -----------  

 ----------- Odemira, 20 de maio de 2021-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 19.30h ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os Eleitos da Câmara Municipal, ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- A presente Posição será remetida: -------------------------------------------------------------------  

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

 -----------  - Ministra da Saúde -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional -------------------------------------------  

 -----------  - Direção Geral de Saúde ------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - ULSLA”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Seguidamente, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, os seguintes 

documentos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. POSIÇÃO POLÍTICA que se transcreve na íntegra, a qual foi subscrita por todos os 

Eleitos do Coletivo, intitulada “Estratégia Local de Habitação”: ------------------------------------------  

 ---------------------- “POSIÇÃO POLÍTICA – ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO------------------------  

  ---------- ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Odemira e a aplicação de cerca 

sanitária às freguesias de S. Teotónio e Longueira/Almograve deu visibilidade à gravidade de 

problemas locais, levando o Primeiro-Ministro António Costa a 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”. --------------------------  

 ---------- Na génese do problema habitacional em Odemira está o exponencial incremento da 

procura de habitação com base em 2 fatores principais; a pressão criada pela enorme 

exigência de mão-de-obra das atividades agrícolas locais (especialmente baseada em mão de 

obra não qualificada) à qual somou desde 2018 a crescente pressão provocada pela procura 

de alojamento decorrente da proliferação de empresas de “prestação de serviços”, que a 

coberto das necessidades de mão-de-obra da atividade agrícola exploraram durante estes 

anos negócios de tráfico humano, enquanto e ao mesmo, forneciam mão-de-obra barata a 

muitas empresas locais, ao invés de contratar diretamente os seus trabalhadores e/ou 

recorrer só e exclusivamente a empresas de Trabalho Temporário, devidamente licenciadas 

com o respetivo Alvará. Desta forma, e contando com a “colaboração” de muitos 

arrendatários aliciados por valores de arrendamento injustificado para a normal ocupação 

desses espaços, foram proliferando situações inadmissíveis de sobrelotação, a um ritmo 

nunca antes visto, levando as autoridades à constituição de uma equipa de Vistorias em 2019, 

integrando a autoridade de saúde local, a CMO, o SEF, a ACT, a GNR, a Autoridade Tributária e 

a Segurança Social, que procedeu a 23 ações de fiscalização até ao início da Pandemia de 

Covid-19, em Março de 2020, tendo sido suspensas estas ações nesse período, o que levou ao 

consequente agravamento da situação de sobrelotação e insalubridade em dezenas de 

alojamentos no concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Se por um lado, a enorme pressão gerada sobre a procura de alojamento tem origem 

nas ilicitudes em investigação, a verdade é que ainda hoje ninguém consegue estimar com 
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rigor quais as reais necessidades de mão-de-obra do setor agrícola, não se conhecendo a 

realidade de mão-de-obra permanente, as necessidades sazonais, ou seja, de trabalhadores 

temporários, e qual a sua evolução a curto e médio prazo. -----------------------------------------------  

 ----------- Em boa verdade, o melhor que se pode estimar advém da relação tida como base 

desde há muito, ou seja, em produções de pequenos frutos as necessidades são em torno de 

8 a 10 trabalhadores por hectare de produção, sendo que destes, cerca de 40% serão 

trabalhadores temporários, e nas produções hortícolas e flores uma relação de menor 

intensidade de cerca de 30%. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, e tendo em conta apenas os atuais 1.680 ha de áreas de produção sob 

coberto no Perímetro de Rega do Mira (PRM), e as proporções de tipologia de culturas, 

poderemos estimar uma necessidade de mão-de-obra média global de 6 trabalhadores por 

hectare, ou seja, cerca de 10.800 trabalhadores. Se atendermos ainda a algumas áreas de 

produção ao ar livre no PRM e de áreas de produção situadas fora do PRM mas a beneficiar da 

água do sistema de rega da ABMira, podemos estimar que as necessidades de mão-de-obra 

globais ultrapassam os 13.000 mil trabalhadores, na sua maioria migrantes com origens muito 

diferenciadas, sobretudo asiáticos e europeus de leste, e não qualificados. --------------------------  

 ----------- Esta realidade acontece numa área do Concelho de Odemira onde se continuam a 

instalar mais áreas de produção sob coberto (cerca de 200 ha atualmente), apesar da escassez 

de água, e cujos limites fixados no POPNSACV se estabeleceram em 30% para estufas e 40% 

para outro tipo de coberturas da área de PRM, ou seja mais do dobro do existente, o que a 

acontecer transforma este processo no maior processo de fixação populacional não nativa do 

País, com uma escala desproporcional face à realidade urbana local, só possível de concretizar 

com um ação de curto e médio prazo envolvendo recursos técnicos e financeiros que não 

estão ao alcance de iniciativas municipais. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Conscientes deste hipotético cenário, tão realista quanto possível, e da realidade 
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atual, assistimos a afirmações de representantes de uma parte do setor agrícola local que 

continuam a dizer que nada têm a ver com o problema de alojamento de trabalhadores (bem 

diferente do problema de habitação local), que se dispõem a colaborar, “mas não têm a 

obrigação de o fazer”, endereçando as soluções às entidades públicas da forma clara… “A 

AHSA espera que a nível local sejam tomadas todas as medidas necessárias para a construção 

de novas habitações, permitindo a quem vive e trabalha na região condições dignas de 

habitação, caso contrário, daqui a poucos anos, estaremos numa situação igual ou pior à que 

vivemos atualmente”. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, e da parte do Governo, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro afirmar que 

“assumir responsabilidades políticas é resolver os problemas”, assumindo assim a ideia geral 

de que a solução já terá sido encontrada. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Não temos hoje dúvidas, que a solução defendida pela AHSA (novas habitações) só 

estará ao alcance do Governo de Portugal, e que esta solução, pela dimensão que já hoje 

mostra e a determinação do Governo em pretender continuar a fazer crescer para o futuro, só 

encontra paralelo no exemplo do complexo industrial de Sines, em que à data, o Governo 

assumiu as necessidades de alojamento que o projeto implicava, promovendo a construção 

de uma nova cidade, a cidade de Vila Nova de Santo André, aqui bem perto de nós. --------------  

 ---------- Para que fique claro, o poder local tem sido e será sempre parte de soluções 

equilibradas, responsáveis e sustentáveis, que no domínio da habitação proporcione 

localmente diversas opções; apoio à recuperação de fogos, reforço do apoio universal ao 

arrendamento condigno, continuar a promover a disponibilização de solo urbanizado para 

autoconstrução a preços e condições socialmente justas, e novas habitações destinadas a 

famílias em situação de carência, residentes há pelo menos 1 ano no concelho, no âmbito do 

Programa 1º Direito, sendo estas as linhas de orientação da Estratégia Local de habitação 

atualmente em construção, e igualmente aplicável a todo o concelho, setores de atividade, e 
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de forma universal. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estavam os eleitos da Câmara indiferentes a esta matéria? -----------------------------------  

 ----------- Neste âmbito, refira-se que nunca deixámos de promover à escala da capacidade 

financeira da autarquia, a fixação populacional, no quadro da politica e dos regulamentos 

municipais em vigor, sendo exemplos a isenção de taxas na recuperação de fogos em núcleos 

urbanos antigos, o apoio ao arrendamento, o apoio na melhoria de condições habitacionais, e 

diversos concursos de atribuição de lotes infraestruturados com diversos benefícios 

associados, como os que decorreram recentemente em Boavista dos Pinheiros, S. Luís, 

Castelão e Amoreiras Gare. Mais, em Dezembro de 2020 a Câmara Municipal de Odemira 

promoveu um concurso por consulta ao mercado para aquisição de um serviço externo de 

execução da sua Estratégia Local de Habitação, contratado em Fevereiro de 2021, pelo prazo 

de execução de 4 meses, cujos trabalhos decorrem, e financiado pelo Instituto da Habitação e 

da Reabilitação Urbana (IHRU) em Março de 2021. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Porém, deve ficar claro para todos, que qualquer outra forma de alojamento, que 

não se integre nas orientações da politica local de habitação, caberá a empreendedores e/ou 

ao Governo a sua definição e financiamento. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi neste contexto, e atenta a realidade da expressiva mão-de-obra não permanente 

na região, que os municípios de Odemira e Aljezur participaram nas reuniões realizadas no 

Ministério da Agricultura em Lisboa, tendo aprovado todas as entidades presentes, incluindo 

o ICNF as minutas, modelo e procedimentos de Instalação de Alojamento de Trabalhadores 

Agrícolas (IATA) nas Quintas agrícolas, estando este dispositivo disponível desde Julho de 

2020, sob tutela da DGADR, sem que tenha havido qualquer iniciativa das empresas. O que 

falhou então? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- INSTALAÇÃO DE ALOJAMENTO DE TRABALHADORES AGRÍCOLAS (IATA) -------------------  

 ----------- Recentemente os representantes do sector agrícola local, contestaram o 
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procedimento aprovado para IATA nas Quintas, afirmando ser este “muito burocrático”, e o 

Governo parece ter concordado. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em reunião do conselho de ministros de 13 de maio último o Governo tornou público 

ter aprovado uma alteração à RCM 179/2019, incluindo a “simplificação do processo de IATA” 

e os representantes das empresas saudaram a iniciativa, sabendo-se que as IATA serão 

financiadas pelo PDR (programa de Desenvolvimento Rural), conforme afirmou o Sr. Primeiro-

Ministro em Odemira no passado dia 11 de maio. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Note-se que a RCM 179/2019 inicial permitia que uma exploração com 10 ha possa 

ter 200 trabalhadores em IATA, quando as necessidades de mão-de-obra total são no máximo 

10 trabalhadores/ha (manter-se-á?). Esta dimensão das IATA e sem um máximo total para a 

região sempre foi contestada pelos municípios, ICNF e CCDRs. ------------------------------------------  

 ---------- Assim, se não for alterada, mantem-se a decisão de lá poderem ser albergados todos 

os trabalhadores da exploração (permanentes e temporários), entregando aos promotores 

agrícolas os recursos financeiros e o modelo simplificado para que estes resolvam todos os 

problemas habitacionais dos seus trabalhadores nas quintas agrícolas, que se eternizará! -------  

 ---------- Conclusão: Com esta solução tão “flexível”, esperamos que ela não dispense o devido 

tratamento de efluentes das IATA e respetivo licenciamento pela APA e que não venha a ser o 

alojamento permanente de famílias em condições desadequadas, pois ele está vocacionado 

só e apenas para trabalhadores sazonais. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- MEMORANDO CMO / GOVERNO ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi num espírito construtivo e de colaboração, que se assumiu um “memorando de 

entendimento” (que se Anexa), com o Governo no passado dia 11 em Odemira, na presença 

do Sr. Primeiro-Ministro, onde a CMO assume o compromisso de tudo fazer para concluir a 

Estratégia Local de Habitação (contratada em Fevereiro último e atualmente em curso), no 

prazo de 2 meses, após a assinatura do Memorando, identificando e priorizando soluções 
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habitacionais dignas para algumas vulnerabilidades da população local, nela incluindo os 

trabalhadores que exercem a sua atividade no PRM com residência no município, com 

contrato de trabalho permanente e com carências habitacionais, assegurando a 

universalidade, a coerência e a equidade no acesso a soluções habitacionais por parte de 

todas as pessoas e trabalhadores permanentes no concelho, que vivem em condições indignas 

e em situação de carência financeira, no âmbito do Programa 1º Direito habitacional. -----------  

 ----------- Neste acordo de princípios, assume a CMO identificar e adequar as soluções 

habitacionais às necessidades da população, bem como a importância de reabilitação do 

património devoluto e de promoção da fixação da população em todo o território, 

nomeadamente nas zonas de menor densidade populacional, com base na informação 

recentemente recolhida no processo em curso dos Censos21, pelos agentes, entidades locais 

e serviços municipais. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É este um programa que urge construir, dirigido a toda a população e freguesias, pelo 

que a CM assume a urgência do mesmo, contando para tal a colaboração de todas as 

freguesias e agentes públicos e privados locais, contando com o financiamento pelo Governo 

no âmbito do PRR na aquisição de terrenos em meio urbano, projetos, infraestruturas e 

habitações nas situações em que tal se vier a concluir como necessário e justo, pensando em 

todo o concelho e não apenas onde a pressão da procura assenta em fatores que ao 

município não compete responder, face à desregulação e ritmo de acontecimentos 

decorrente do modelo que parece agradar a empreendedores e ao Governo, e mesmo assim 

com limites a definir na Estratégia Local. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, procederemos à conclusão da Estratégia Local de Habitação, remetendo-a à 

apreciação e deliberação do coletivo da Câmara Municipal para que esta decida da sua 

aprovação, prioridades, forma e calendário de implementação, bem como da(s) 

candidatura(s) a apresentar a financiamentos sob tutela do Governo.---------------------------------  
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 ---------- Odemira, 20 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A presente Posição Política será remetida: --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ----------  - Publicar no site do Município de Odemira”. -----------------------------------------------------  

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

 ---------- 2. POSIÇÃO POLÍTICA que se transcreve na íntegra, a qual foi subscrita por todos os 

Eleitos do Coletivo, intitulada “Gestão de Água com origem na Albufeira de Santa Clara”: -------   

 ---------- “POSIÇÃO POLÍTICA – GESTÃO DE ÁGUA COM ORIGEM NA ALBUFEIRA DE SANTA 

CLARA -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- ENQUADRAMENTO --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A evolução da Pandemia de Covid-19 no concelho de Odemira deu visibilidade à 

gravidade de problemas locais, alguns deles colocados às instâncias superiores desde há 

muito. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De entre eles a Gestão de água com origem na albufeira de Santa Clara, situação que 

vem preocupando os autarcas, empresários, ONG e a população em geral especialmente 

desde o ano 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Pode o fornecimento de água a partir da barragem de Santa Clara estar em risco 

quando ainda detém quase metade da sua capacidade? --------------------------------------------------  

 ----------- A resposta parece estar nos avisos e medidas restritivas já aplicadas pela sua 

entidade gestora, a Associação de Beneficiários do Mira (ABM), devendo notar-se; ---------------  

 ----------- NOTA 1 - A barragem de Santa Clara pode já não ter os 50% da sua capacidade 

preenchida com água, pois ao longo de mais de 50 anos é provável que alguma da sua 

capacidade de armazenamento de água tenha sido preenchida com sedimentos arrastados 

em cheias dos ribeiros afluentes, e erosão das encostas da barragem. --------------------------------  

 ----------- NOTA 2 - As características do sistema, com distribuição de água por gravidade ao 

longo dos extensos canais abertos com perdas relevantes por evaporação e infiltração, bem 

como as perdas no fim de linha (ribeiros e/ou no mar), somam entre 30 a 40% de perdas reais 

de água não utilizada. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NOTA 3 - A captação de água na barragem faz-se atualmente com recurso a um 

sistema de bombagem fixa estando este próximo do seu limite de capacidade, implicando um 

urgente e avultado investimento em novo sistema mais potente, cujo financiamento é da 

responsabilidade do Estado. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NOTA 4 - A ABM assumiu na reunião do Conselho Estratégico de 19 de Abril último 

que pode continuar a extrair água para além da cota 108, com recurso a outro sistema de 

bombagem mais potente, mas será sempre …“entrar na zona do desconhecido da 

Barragem…”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- NOTA 5 - O histórico recente mostra que nos últimos 8 anos a reposição de caudais 

(chuva), não foi suficiente para repor os níveis de gasto anual. ------------------------------------------  

 ----------- Em suma, urge atender aos alertas e tomar medidas há muito exigidas (em Anexo), às 

quais as entidades responsáveis nunca responderam, pois a curto prazo, e a manterem-se os 

baixos níveis de reposição dos últimos anos, o concelho e a região podem ser confrontados 
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com uma situação crítica no abastecimento de água, que a acontecer afetará todas as 

atividades e não apenas a Agrícola, bem como o abastecimento público uma vez que este 

depende do transporte de água pela rede de canais. -------------------------------------------------------  

 ---------- GESTÃO DE ÁGUA E RESILIÊNCIA DA BARRAGEM DE SANTA CLARA -------------------------  

 ---------- Não restam dúvidas que a situação atual é ALARMANTE, mas todos estão na 

esperança de que o S. Pedro resolva o problema por agora. Alarmante está a pressão sobre o 

uso dos recursos hídricos com origem em Santa Clara. ----------------------------------------------------  

 ---------- Insensibilidade, tem sido a posição das autoridades públicas sob tutela do Estado 

Central perante os alertas e solicitações de intervenção, desde o ano 2000, na avaliação da 

real capacidade utilizável da Barragem de Santa Clara, e urgente desenvolvimento de um 

Plano de Gestão e Resiliência (de forma participada), com critérios justos de gestão de crise e 

medidas de minimização de perdas. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Insensibilidade, porque mostra indiferença às iniciativas promovidas pelas Câmaras 

de Odemira e Aljezur, pelos seus Presidentes, pelas Assembleias Municipais, ONGs e pelos 

empresários e população local. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Insensibilidade, porque deixa ao acaso e para decisão de outros (da ABMira), a sua 

responsabilidade em situação de contingência e racionamento, com distanciamento social, 

ignorando ser esta a única forma de descrever a recente tomada de decisão pela ABM de 

cortar a água a pequenos agricultores e outros utilizadores de quem dela dependem sem 

outra alternativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste quadro, a Câmara Municipal de Odemira, alerta o Governo, para: ------------------  

 ---------- 1. Em mais de 50 anos nunca a barragem de Santa Clara atingiu níveis tão baixos 

como os que se verificam há mais de 1 ano. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. O sistema de captação atual (por bombagem) na barragem já não responde às 

reais necessidades de consumo nos Concelhos de Odemira e Aljezur. ---------------------------------  
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 ----------- 3. Atualmente a ABM está a proceder a cortes de fornecimento de água, incluindo a 

pequenos agricultores que não têm outra alternativa. -----------------------------------------------------  

 ----------- 4. Desconhece-se a real disponibilidade utilizável de água com origem na Barragem 

de Santa Clara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Em reunião do Conselho Estratégico da ABM, realizado em 19 de Abril, os 

presentes foram informados; -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - que para a ABM, abaixo da cota 108 “é o desconhecido”; -----------------------------------  

 -----------  - que não há garantia de fornecimento de água para além de 1 ano se não chover; ---  

 -----------  - os empresários agrícolas presentes foram “convidados” a adotar outro tipo de 

culturas menos dependentes de água. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6. Há indícios de vários proprietários com terrenos incultos há muitos anos no 

interior do Perímetro de Rega do Mira (PRM) que solicitaram ter cota de fornecimento de 

água em 2021, continuando os terrenos sem qualquer uso e vendendo estes, a sua cota a 

“vizinhos” com produção fora do PRM, os quais se viram privados de consumo por ser 

“precários”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7. Apesar do cenário real de crise da água, continuam a instalar-se novas áreas de 

produção no PRM. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Perante o cenário descrito, os Eleitos da CMO reclamam ao Governo de Portugal: -----  

 ----------- 1. A urgente resposta, objetiva e esclarecedora às reiteradas solicitações (que se 

Anexam); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. A urgente realização de um Plano de Contingência para a gestão e usos da água 

com origem na albufeira de Santa Clara, com participação das autarquias, nele prevendo 

critérios justos de utilização de água em tempos de escassez, que atentem ao histórico de 

utilização e à realidade social local, bem como a aplicação de medidas de redução de perdas. -  

 ----------- 3. Determinar e estabelecer a aplicação de medidas preventivas para evitar a rotura 
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social e económica local. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. A urgente realização do Plano de Gestão e Resiliência da Barragem de Santa Clara. -  

 ---------- Odemira, 20 de maio de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A presente Posição Política será remetida: --------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------  - Ministro do Ambiente e da Ação Climática ------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------  - Publicar no site do Município de Odemira”. -----------------------------------------------------  

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

 ---------- Ainda neste ponto da Ordem de Trabalhos foi alertado pelo Vereador Luís Cardoso 

que a munícipe Rita Pimenta voltou a ter problemas de infiltrações de água na sua habitação, 

sita no Bairro das Barreiras Vermelhas, em Odemira, relembrando que o assunto já tinha sido 

colocado por algumas vezes na reunião da Câmara Municipal, com queixa da própria 

munícipe, e que na altura foi referido que a situação tinha a ver com a rede de abastecimento 

público de água e que implicaria a alteração do trajeto da referida rede. O Senhor Vereador 

Luís Cardoso lamentou o que o problema ainda persistisse, com graves prejuízos para a 

munícipe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi informado pela Vereadora Raquel Domingos que a alteração do trajeto da rede 
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de abastecimento público de água implicaria também a execução de obras nas próprias 

habitações e, bem assim, que iria alertar os serviços municipais para verificarem a situação da 

rotura com urgência. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Previamente à apreciação e deliberação dos assuntos agendados na Ordem do Dia da 

presente reunião foi efetuada uma apresentação, por videoconferência, do ponto de situação 

do processo de revisão da REN (Reserva Ecológica Nacional) e RAN (Reserva Agrícola 

Nacional), pela empresa “TerraForma”, na pessoa do Engenheiro João Belard Correia. Foi 

referido pela empresa que estimavam como prazo de execução daquele trabalho um ano e 

previam ter uma versão completa da “REN e RAN bruta” até ao final do verão. Foi dado 

conhecimento pela empresa das diferentes fases que comportava um processo de revisão da 

REN e RAN, informando que se encontravam na fase de elaboração da delimitação da “REN e 

RAN bruta”, seguindo-se a consulta às entidades com competência na matéria (na RAN à 

Direção Regional de Agricultura e Pescas (DARP) e à Direção-Geral de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (DGADR); na REN à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional (CCDR), à Agência Portuguesa do Ambiente (APA)/ Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo) e ao Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF). Posteriormente, após conclusão da RAN e REN bruta, surgiria a fase de 

“exclusões da RAN e REN” com base na nova proposta de ordenamento. Por último, foi 

informado pela empresa que a revisão da RAN só podia ser efetuada dentro do procedimento 

de revisão do Plano Diretor Municipal, enquanto que a REN pode ser revista num processo 

autónomo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

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

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

 ----------- 2.1.1. - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE ----------------------------------------------------  
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 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0292-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ---------- 1 - Mail, datado de 10/05/2021, proveniente da Assembleia Municipal de Odemira, a 

remeter a Tomada de Posição “Pelo Desenvolvimento Sustentável de Odemira", aprovada por 

unanimidade por este Órgão na sessão extraordinária realizada no dia 09/05/2021. --------------  

 ---------- 2 - Mail, datado de 10/05/2021, proveniente do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, a dar conhecimento do Projeto de Resolução n.º 1247/XIV-2.ª – 

Concessões da exploração de redes municipais de distribuição de eletricidade em baixa 

tensão.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Mail, datado de 14/05/2021, proveniente do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, a remeter o Requerimento para "Audição da Infraestrutura de Portugal 

e do Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre a Modernização e eletrificação da Linha 

do Alentejo". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - O Memorando de Entendimento, proveniente do Gabinete do Senhor Presidente 

da Câmara, celebrado com o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, relativamente à 

promoção de condições de habitabilidade no Concelho de Odemira. ----------------------------------  

 ---------- 5 - Ofício nº 103, datado de 07/05/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar do Edital n.º 05/2021, relativamente à realização da Sessão 

Extraordinária do referido Órgão, no dia 09/05/2021. -----------------------------------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0299-2021 - PROPOSTA N.º 6/2021 P - ADITAMENTO AO 

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

 ---------- Foi novamente 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 
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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 

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

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

 ---------- O Presidente da Câmara Municipal de Odemira --------------------------------------------------  

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

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação, bem como posterior remessa à Assembleia 

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

n.º75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a presente 

Proposta, à exceção da Cláusula 3.ª, pontos 1 e 2, que deve ser alterada para “1 – A 

transferência da verba só poderá ser efetuada mediante a apresentação do auto de execução 

e após a execução da totalidade da verba aprovada na proposta de Protocolo já assinado.”. 

Deverá a Cláusula 3.ª incluir também como ponto 2 “A comprovação de despesa deve ser 

apresentada após a liquidação dos autos”. --------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0296-2021 - PROPOSTA N.º 2/2021 V-DSL - REGULAMENTO DO 

PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A FAMÍLIAS NUMEROSAS --------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 2/2021 V-DSL, datada de 17 de maio de 2021, 

proveniente do Gabinete da Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís, que seguidamente se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- "Proposta nº 2/2021 V-DSL- REGULAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO A 

FAMÍLIAS NUMEROSAS - -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando as prioridades estratégicas estabelecidas no Diagnóstico Social e no 

Plano de Desenvolvimento Social de Odemira, designadamente a necessidade de promover a 

inclusão das famílias, a Câmara Municipal de Odemira reconhece a importância e a 

necessidade de apoiar, social e economicamente, as famílias numerosas, pelo contributo 
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demográfico que estas prestam à sociedade através da mitigação do decréscimo de 

nascimentos que se assiste progressivamente nas últimas décadas, situando Portugal num dos 

países mais envelhecidos do Mundo.  --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Segundo a Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, estas (com três ou mais 

filhos) representam 4,8% do total de famílias em Portugal, mas contribuem com cerca de 16% 

das crianças e jovens em Portugal. Também 6 em cada destas 10 famílias numerosas, os 

progenitores são profissionais administrativos, dos serviços ou operários o que indicia 

rendimentos médios não elevados, constituindo um esforço financeiro a sustentabilidade da 

família, nalguns casos, para garantindo-se um padrão de vida mínimo de segurança, conforto 

e bem-estar e educação para todos. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Importa assim contribuir para um acréscimo das condições de vida das famílias 

numerosas no concelho de Odemira, em particular as que se situam num patamar 

socioeconómico não elevado, incentivando também aos que não detêm um rendimento 

elevado que possam aumentar o número de filhos por casal e repor, com acréscimo, a 

geração dos progenitores. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  Neste contexto, a Câmara Municipal de Odemira pretende criar medidas de apoio às 

referidas famílias, permitindo a estas acederem a benefícios prestados pela autarquia, 

criando-se assim o Programa Municipal de Apoio a Famílias Numerosas, nomeadamente 

aquelas que sejam constituídas por três ou mais filhos ----------------------------------------------------  

 ----------- Em termos de enquadramento legal, a elaboração do Regulamento que se propõe, 

tem enquadramento no n.º 7 do artigo 112º e artigo 241º da Constituição da República 

Portuguesa e na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece as atribuições dos municípios em vários domínios, designadamente, na Ação 

Social. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 
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do artigo 25.º, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013 e de acordo 

com a alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da mesma lei, tenho a honra de propor à Exma. Câmara 

Municipal a proposta de Regulamento do Programa Municipal de Apoio a Famílias Assembleia 

Municipal, para efeitos de apreciação e deliberação em ambos os órgãos autárquicos. -----------  

 ---------- Odemira, em 17 de maio de 2021 --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora do Pelouro de Ação Social -------------------------------------------------------------  

 ---------- Dra. Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís". -----------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o assunto para melhor 

apreciação e articulação com o Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas do 

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0298-2021 - INDICAÇÃO DE UM CIDADÃO PARA A COMISSÃO DE 

ANÁLISE TÉCNICA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2021 ---------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2472/2021, datada de 11 de maio, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Eleito Local, na qual consta que o Município de Odemira, através do 

Programa Odemira Participa, iniciou em 2021, a sua 11.ª edição do Orçamento Participativo 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o definido no número 1 do artigo 10.º das Normas de Funcionamento 

do Orçamento Participativo 2021, aprovadas, por unanimidade, na reunião ordinária da 

Câmara Municipal realizada no dia 01 de abril de 2021, a Comissão de Análise Técnica é 

nomeada pelo Presidente da Câmara Municipal, sendo composta por um Vereador, que 

preside, três Técnicos Municipais e um cidadão designado pela Assembleia Municipal. -----------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal aprove 

remeter o assunto à Assembleia Municipal, para designação do cidadão a integrar a Comissão 

de Análise Técnica do Orçamento Participativo Municipal 2021. ----------------------------------------  

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

 ----------- 2.2. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0291-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 28/04/2021 A 12/05/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2542-2021, datada de 2021/05/13, 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 712.864,23€ (setecentos e doze 

mil, oitocentos e sessenta e quatro euros e vinte e três cêntimos), cujos pagamentos foram 

efetuados no período de 28/04/2021 a 12/05/2021. -------------------------------------------------------  

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

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

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

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

Disponibilidades da importância de 10.137.620,87€ (dez milhões, cento e trinta e sete mil, 

seiscentos e vinte euros e oitenta e sete cêntimos), dos quais 9.188.696,91€ (nove milhões, 

cento e oitenta e oito mil, seiscentos e noventa e seis euros e noventa e um cêntimos) são 

“Dotações Orçamentais” e 948.923,96€ (novecentos e quarente e oito mil, novecentos e vinte 

e três euros e noventa e seis cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara 

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0287-2021 - 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 01/05/2021 E 13/05/2021, NOS TERMOS DA 
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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 188 - ano - 2020 - Req. Herbert Georg Adolf Lock - Local da Obra - Monte 

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

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

 ---------- Proc. Nº 228 - ano - 2021 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte Selão 

Novo - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício, Artigo P343; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 229 - ano - 2021 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte Selão 

Novo - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Certidão Dispensa de Autorização de Utilização/ 

Antiguidade do Edifício, Artigo P345; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 227 - ano - 2021 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte do 

Selão Novo - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Pedido de Certidão, Artigo P344; --------------  

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

Formosa e Montalvo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Suspensão de prazos; ------  

 ---------- Proc. Nº 394 - ano - 2020 - Req. Miguel Pedro Simões da Silva Neves - Local da Obra - 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Lote 12 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - 

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

 ---------- Proc. Nº 333 - ano - 2017 - Req. Ssw Morus, Lda. - Local da Obra - Quinta Nova - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Comunicação de Desistência/ Suspensão de 

Procedimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 237 - ano - 2021 - Req. Maria Armanda Lopes Correia - Local da Obra - 

Portela da Corte - Freguesia - São Luis - Assunto - Alteração de uma moradia unifamiliar; --------  
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 ----------- Proc. Nº 264 - ano - 2018 - Req. João Santos de Jesus - Local da Obra - Peladiço do 

Malavado, Lote 4 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos referentes ao 

Processo n.º 264/2018-CPOE; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 234 - ano - 2021 - Req. Tomás Manuel Lampreia Grou - Local da Obra - 

Loteamento da Algoceira, Lote 11, Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

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

 ----------- Proc. Nº 119 - ano - 2021 - Req. Maria de Lurdes Serra Janeiro - Assunto - Pedido de 

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

 ----------- Proc. Nº 122 - ano - 2021 - Req. Maria Manuela Campos Castanheira - Local da Obra - 

Bairro Maria da Graça - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias de 

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

 ----------- Proc. Nº 121 - ano - 2021 - Req. Marcela Candeias - Local da Obra - Brunheiras - 

Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Envio de Formulário de Consulta de Processo e 

Requerimento de fotocópias; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 342 - ano - 2020 - Req. Andreia Alexandra de Campos Coelho - Local da Obra 

- Loteamento de Algoceira, Lote 113 - Assunto - Comunicação Prévia; --------------------------------  

 ----------- 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 – Exposição; ------------------------  

 ----------- Proc. Nº 394 - ano - 2020 - Req. Miguel Pedro Simões da Silva Neves - Local da Obra - 

Loteamento Municipal Boavista dos Pinheiros, Lote 12 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 394/2020-CP;-------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 95 - ano - 2021 - Req. Tiago Gaspar de Sousa Costa - Local da Obra - Arneiro 

de Bornicas e Moita Nova - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Nipg: 11443/21 Registo de 

Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1088418; Pedido 25325/2021 "Monte Novo do Brejo 

Largo"; -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 241 - ano - 2021 - Req. Adélia Viana Pacheco - Local da Obra - Baiona - 

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

Antiguidade do Edifício, Artigo 2848; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 234 - ano - 2021 - Req. Tomás Manuel Lampreia Grou - Local da Obra - 

Loteamento da Algoceira, Lote 11, Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto - Junção de elementos (Nipg: 11807/21); ----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 164 - ano - 2021 - Req. José Clementino Bruno Trindade - Local da Obra - 

Urbanização de Fiais, 36 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença 

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

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

Obra - Av. das Águas - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Prorrogação de prazo 

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

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

Lote 41 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos; ----------------  

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

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

Autoliquidação de Taxas; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 364 - ano - 2019 - Req. Deborah Greenhalgh - Local da Obra - Vale Meadas-

São Salvador e Santa Maria, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Licença Administrativa para reconstrução e legalização; ---------------------------------------------------  

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

do Bemparece, Castelão - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º136/2021.CP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 113 - ano - 2017 - Req. António José Joaquim - Local da Obra - Cerquinha, 

Lote 7, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição sobre 
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pedido de restituição de segundo exemplar do Projeto de Arquitetura n.º 113/2017-LAO; ------  

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

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

pedido de restituição de segundo exemplar do Projeto de Arquitetura n.º 112/2017-LAO; ------  

 ----------- 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 191 - ano - 2020 - Req. Dulce Maria Neves Gonçalves Guerreiro - Local da 

Obra - Praça Doutor Oliveira Salazar, n.º 5 e 6, Santa Clara-a-Velha - Freguesia - Santa Clara-a-

Velha - Assunto - Exposição sobre pedido de renovação de licença de ocupação de via pública 

referente ao Processo n.º 191/2020-OEP; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 17 - ano - 2014 - Req. Recantos Vicentinos - Alojamentos Turísticos, Lda. - 

Local da Obra - Cerro, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição - Pedido de 

2.ª Via de Certidão Destaque referente ao Processo n.º 17/2014-CERT; -------------------------------  

 ----------- 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 a Processo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 203 - ano - 2021 - Req. Karina Eck - Local da Obra - Loteamento da Algoceira, 

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao Processo 
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n.º 203/2021-CP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 697 - ano - 2020 - Req. Mariana Rosa de Campos - Local da Obra – Troviscais, 

Mal Jogada - Freguesia - São Luís - Assunto – Exposição; --------------------------------------------------  

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

Eira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos; ---------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 227 - ano - 2018 - Req. Manuel Duarte - Local da Obra - Loteamento dos 

Alagoachos, Lote 207 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Entrega de Projeto de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 227/2018-LAO; ------------------------------------------------  

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

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

de elementos para emissão Alvará de Construção relativo ao Processo n.º 545/2019-LOU; ------  

 ---------- Proc. Nº 708 - ano - 2020 - Req. Rui Manuel Guerreiro Belchior - Local da Obra - 

Monte Novo dos Nascedios - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de 

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

 ---------- Proc. Nº 231 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de redução de taxas; ----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 342 - ano - 2020 - Req. Andreia Alexandra de Campos Coelho - Local da Obra 

- Loteamento de Algoceira, Lote 113 - Assunto - Comunicação Prévia; ---------------------------------  

 ---------- 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 - Prorrogação de 

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

 ---------- Proc. Nº 249 - ano - 2021 - Req. Rogério Manuel Bernardo Maria - Local da Obra - 

Fiais - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença Administrativa; ------------------------  

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

Freguesia - São Luís - Assunto - Entrega de elementos solicitados; --------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 443 - ano - 2020 - Req. Manuel Maria Ferreira - Local da Obra - Monte Novo 

da Corte, Corte de Enxara, Caixa Postal 6001 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de 

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

 ----------- Proc. Nº 246 - ano - 2021 - Req. Augusto Manuel de Sousa Teixeira Bastos - Local da 

Obra - Altura da Bica - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Destaque; ----------------  

 ----------- Proc. Nº 98 - ano - 2021 - Req. Liliana Marcela Palma Alexandre - Local da Obra - Rua 

Dr. João de Paiva, Odemira - Assunto - Pedido de Certidão de Licença de Utilização; --------------  

 ----------- Proc. Nº 202 - ano - 2020 - Req. Raquel Alexandra Gaboleiro Antunes - Local da Obra - 

Brejo Redondo, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto -

Reclamação referente ao Processo n.º 202/2020-CERT; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 192 - ano - 2021 - Req. Micelio Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Rua 28 de 

Maio, n.º 13 e 15 e Rua Infante D, Henrique, n.º 12 e 14 - Freguesia - Colos - Assunto - 

Ampliação de uma habitação existente e alteração para Empreendimento Turístico em Espaço 

Rural; ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Tarmargueira de Baixo - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Processo n.º 590/2020; ----  

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

Seisseiras, Lote 3 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; -------  

 ----------- Proc. Nº 197 - ano - 2021 - Req. Alexandre José Ereira Gomes Bastos - Local da Obra – 

Caldeirinha, S. Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Certidão de Dispensa de Licença de 

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

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

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

n.º112/2012-LAO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 121 - ano - 2021 - Req. Eurico Joaquim Maria, Cabeça de Casal de - Local da 
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Obra - Boavista dos Pinheiros, Rua da Boavista, 5 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto 

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

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

São Teotónio - Assunto - Comunicação de Desistência/ Suspensão de Procedimento; -------------  

 ---------- Proc. Nº 25 - ano - 2017 - Req. Frupor - Sociedade Agro Industrial, S.A. - Local da Obra 

- Herdade do Brejo Redondo, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alteração de Email;  

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

- Barranquinho, Bairro Azul - Freguesia - São Luís - Assunto - V.Ref. 22.0601-721/2019; ----------  

 ---------- Proc. Nº 333 - ano - 2020 - Req. Maria da Graça Campos Ledesma - Local da Obra - 

Passeio Pedro Álvares Cabral, n.º 1, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto - Entrega de Projeto de Especialidades referente ao Processo n.º 333/2020-LOU; -------  

 ---------- Proc. Nº 69 - ano - 2019 - Req. Ivone Maria Rodrigues Felizardo - Local da Obra - Rua 

5 de Outubro, n.º 34 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alojamento Local, Bde Processo 

621187, Pedido 10966/2019; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

Obra - Av. Marginal - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Resposta à Notificação 

enviada através do ofício Gdobp4225, de 05-04-2021, Processo 263/2020-LOU;--------------------  

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

Obra - Galeado - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Entrega de Requerimento para 

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

 ---------- Proc. Nº 481 - ano - 2020 - Req. Quinta do Chocalhinho, Lda. - Local da Obra - Quinta 

do Chocalhinho - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção elementos ao 

Processo n.º 481/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 45 - ano - 2021 - Req. Ema Luz Gonçalves Anjinho - Local da Obra - Rua das 

Escolas - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 223 - ano - 2021 - Req. Maria Alexandra Soares Oliveira Dimas - Local da 

Obra - Rua Serpa Pinto “Café Derby” - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Exposição sobre pedido de Certidão comprovativa de não existência de edificação; ---------------  

 ----------- Proc. Nº 161 - ano - 2021 - Req. Ana Filipa Carolino Cintra do Vale - Local da Obra - 

Urbanização Bica da Areia, Lote 14 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

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

 ----------- Proc. Nº 629 - ano - 2019 - Req. Filipe Miguel Correia da Silva Nobre - Local da Obra - 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Lote 49 - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 167/2017-LAO; --------------------------  

 ----------- Proc. Nº 36 - ano - 2018 - Req. Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras - Local 

da Obra – Sobradinho, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras 

- Assunto - Prorrogação do prazo de Licença da Obra referente ao Processo n.º 36/2018-LAO; -  

 ----------- Proc. Nº 184 - ano - 2021 - Req. Monocle Agrícola, Lda. - Local da Obra - Pinhal Novo - 

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

 ----------- Proc. Nº 227 - ano - 2021 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte do 

Selão Novo - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Pedido de Certidão, Artigo P344; --------------  

 ----------- Proc. Nº 656 - ano - 2019 - Req. Faizal Qurban Ali - Local da Obra - Loteamento dos 

Alagoachos, n.º 109 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Legalização de alterações; --  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 229 - ano - 2021 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte Selão 

Novo - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Certidão Dispensa de Autorização de Utilização, 

Artigo P345; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 664 - ano - 2019 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte Selão 
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Novo, Luzianes-Gare - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Exposição sobre o Processo 

n.º664/2019-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 33 - ano - 2021 - Req. Urbino dos Santos Silva - Local da Obra - João Grande - 

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

n.º33/2021; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 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 530 - ano - 2020 - Req. João Miguel Cavaca Ferraz - Local da Obra - Monte 

Novo da Cruz, Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de início de 

trabalhos; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 702 - ano - 2020 - Req. Gil Manuel Brites de Oliveira - Local da Obra - Rua 

Jose Pedro Gaspar Guerreiro, n.º22 - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo 

n.º702/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Aditamento de Alvará de Loteamento; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 183 - ano - 2021 - Req. Monocle Agrícola, Lda. - Local da Obra - Pinhal Novo 

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

 ---------- Proc. Nº 521 - ano - 2019 - Req. Moinho do Canito Preto, Lda. - Local da Obra – 

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

Processo n.º 521/2019-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 253 - ano - 2021 - Req. Vítor Manuel Amaro Emídio - Local da Obra - Portas 

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

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

Madeirinha - Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Processo n.º 213/2019-CERT; -----------  

 ----------- Proc. Nº 158 - ano - 2018 - Req. Cristina Rosa Magra Gaié Delmiro - Local da Obra - 

Corte Pinheiro, São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo;----  

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

(Corte Malhão) - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Pedido de prorrogação 

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

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

Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 706/2020-

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

 ----------- Proc. Nº 679 - ano - 2020 - Req. Rui Manuel da Silva Machado - Local da Obra - 

Vagarosa, Estibeira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ---  

 ----------- 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 - Junção de elementos 

ao Processo n.º 596/2000-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 442 - ano - 2020 - Req. Maria Leonor Oliveira Correia - Local da Obra - Rua 

da Boavista, n.º 5 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 442/2020-CERT; -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 86 - ano - 2021 - Req. Mira Mármores, Lda. - Local da Obra – Avenida da 

Industria, Lote 15 I - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Prorrogação de prazos para 

apresentar os elementos solicitados relativos ao Processo n.º 86/2021-LOU;------------------------  

 ----------- Proc. Nº 226 - ano - 2021 - Req. Fernando Manuel Pereira Rocha dos Santos - Local da 

Obra - Courela dos Alagadoures, Caixa Postal 30 - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de 
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Comprovativo de apresentação de Projeto; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 255 - ano - 2017 - Req. Haojun Guo - Local da Obra - Avenida Poole da Costa, 

Lote 4, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Juncão elementos ao 

Processo n.º 255/2017-IPO; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 200 - ano - 2021 - Req. Paulo Jorge Coutinho de Carvalho - Local da Obra - 

Corte Pinheiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de Destaque; ---------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 104 - ano - 2021 - Req. Tatiana Margarido Farias - Local da Obra - Concelho 

de Odemira - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Projeto "Restaurante Sobre Rodas";  

 ---------- Proc. Nº 620 - ano - 2020 - Req. Célia das Dores Passos Teixeira - Local da Obra - 

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

 ---------- Proc. Nº 142 - ano - 2020 - Req. Adega da Costa Atlântica, Lda. - Local da Obra - 

Herdade do Cerro, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 142/2020-PIP; ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 177 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires 

(Gomes Anes) - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Dispensa de Licença de 

Utilização/Antiguidade do Edifício, Artigo 3696; -------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 247 - ano - 2021 - Req. Dafilessa – Construções, Lda. - Local da Obra - 

Peladiço do Malavado, Lote 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia; -------  

 ---------- Proc. Nº 18 - ano - 2017 - Req. Francisco José Duarte Alão - Local da Obra - Bencaniz 

do Alto, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º18/2017-CIAU; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 248 - ano - 2021 - Req. Dafilessa - Construções, Lda. - Local da Obra - 
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Peladiço do Malavado, Lote 2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia; -------  

 ----------- Proc. Nº 185 - ano - 2016 - Req. Tiago Matos Cruz Campos Carvalho - Local da Obra - 

Herdade do Zambujeiro, Longueira/Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Pedido de Averbamento do Uso na Certidão 17/17; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 251 - ano - 2021 - Req. João de Almeida Guilherme - Local da Obra - Eirinha 

Nova, Corte Malhão - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Certidão Dispensa 

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

 ----------- Proc. Nº 164 - ano - 2018 - Req. Augusto Marcelino Guerreiro João - Local da Obra - 

Algoceira, Lote 118 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de prorrogação 

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

 ----------- Proc. Nº 515 - ano - 2020 - Req. Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. - 

Local da Obra - Junto ao Parque de Campismo Orbitur - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto – Exposição; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 3 - ano - 2008 - Req. Zmar Eco Experience - Multiparques a Céu Aberto, S.A. - 

Local da Obra - Herdade A-de-Mateus - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Registo 

Nacional de Turismo, revisão da Classificação; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 255 - ano - 2021 - Req. Klaas Jeep Schreuder - Local da Obra - Rua Dr. 

Barbosa Viana, n.º 1 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença Administrativa, 

aprovação da arquitetura; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 176 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  
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 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0293-2021 - PROPOSTA DE LOTEAMENTO DA ÁREA URBANA DE 

GÉNESE ILEGAL (AUGI) DO BREJO DA ESTRADA NOVA, EM VILA NOVA DE MILFONTES ------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2477-2021, datada de 12 de maio de 2021, 

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

Territorial, bem como a proposta de Loteamento da Área Urbana de Génese Ilegal (AUGI) do 

Brejo da Estrada Nova, em Vila Nova de Milfontes, cuja área de intervenção é composta 

atualmente por 22 parcelas, das quais 15 têm construções registadas nas Finanças e 

encontram-se ocupadas e consolidadas com edifícios habitacionais. A operação de 

loteamento tem como objetivo principal a legalização e consolidação urbana daquela área, de 

acordo com os parâmetros urbanísticos constantes nos instrumentos de gestão territorial de 

hierarquia superior, o Plano de Urbanização de Vila Nova de Milfontes. ------------------------------  

 ---------- Consta ainda da informação supra que a proposta de loteamento procurou assumir 

as pré-existências, e nas restantes parcelas prevê-se a demolição de 4 construções precárias e, 

na parcela não consolidada do loteador ilegal a reversão da mesma para espaços verdes e de 

utilização coletiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com a planta síntese, o loteamento será constituído por 16 lotes 

destinados maioritariamente a habitação, mas prevê-se o uso comércio/serviços em um dos 

lotes.  --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, e como o modelo de ocupação do território definido para a área 

de intervenção do loteamento encontra-se estabilizado, propõe-se a sua apreciação pelo 

Executivo Municipal e pela Comissão de Administração Conjunta da AUGI, para posterior 

produção da versão final das peças que compõem o loteamento. --------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0302-2021 - PROCEDIMENTO DE ENTREGA DE PROCESSOS DE 
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URBANISMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA -------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação técnica n.º 2302-2021, datada de 30 de abril de 2021, 

proveniente do Setor de Controlo Prévio de Operações Urbanísticas, da Divisão de 

Licenciamento e Gestão Territorial, propondo que que seja determinada a manutenção da 

receção de processos via correspondência física ou digital, nos termos até aqui vigentes, 

determinados pelo Despacho do Senhor Vereador Pedro Ramos de 11/11/2020 na informação 

n.º 4322-2020, que vigorou durante o estado de emergência, atendendo ao final do mesmo, 

mas considerando que o País se encontra agora em Estado de Calamidade. -------------------------  

 ----------- Considera-se que esta situação se deverá manter como excecional, propondo-se que 

vigore durante o Estado de Calamidade e que a deliberação seja divulgada nos canais 

utilizados pelo Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se propõe que sejam ratificados todos os atos praticados desde o fim do Estado 

de Emergência. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

ratificar os atos praticados nos termos propostos. ----------------------------------------------------------  

 ----------- 2.4. - DIVISÃO DE AMBIENTE -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0300-2021 - REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

DA EMPREITADA DE “ADUÇÃO A VILA NOVA DE MILFONTES E A CASTELÃO”, PROMOVIDA 

PELA ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S. A.: EMISSÃO DE PARECER AO PROJETO -------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2387-2021, datada de 05 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Ambiente, relativa ao Projeto de Empreitada de “Adução a Vila 

Nova de Milfontes e a Castelão”, promovida pela Águas Públicas do Alentejo, S. A., para o qual 

a entidade promotora solicita a emissão de parecer favorável, com vista à regularização do 

processo de licenciamento.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O projeto, em parte já executado, permitirá melhorar substancialmente a qualidade 
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de água fornecida a todo o sistema de Vila Nova de Milfontes, São Luís, Vale Bejinha e 

Castelão, uma vez que que passará a ter origem na ETA do Almograve (com tratamento mais 

avançado), em detrimento da ETA de Milfontes, como por ora sucede. -------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a emissão de parecer favorável. -----------------------------  

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável nos termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0301-2021 - REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO 

PARA EMPREITADA DE “ADUÇÃO A VILA NOVA DE MILFONTES E A CASTELÃO”, PROMOVIDA 

PELA ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S. A.: DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL -  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2375-2021, datada de 05 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Ambiente, relativa ao projeto de empreitada de “Adução a Vila 

Nova de Milfontes e a Castelão”, promovida pela Águas Públicas do Alentejo, S. A., cuja 

implantação interfere com a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional, 

tornando-se necessário o Reconhecimento do Interesse Público do mesmo. ------------------------  

 ---------- Consta ainda na referida informação que a concretização da “Empreitada de Adução 

a Vila Nova de Milfontes e a Castelão” permitirá melhorar substancialmente a qualidade de 

água fornecida a Vila Nova de Milfontes, pela remoção de turvação presente na água bruta. 

Por outro lado, permitiu já a desativação da captação subterrânea de Castelão, a qual vinha a 

apresentar problemas de qualidade.----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, uma vez que a referida empreitada veio contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das populações do concelho de Odemira, em termos de qualidade da água 

fornecida, nomeadamente aos aglomerados de Vila Nova de Milfontes, Vale Bejinha, Castelão 

e também São Luís, considera-se oportuna a emissão de Declaração de Interesse Público 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação e deliberação. ---------------------------------------------------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

remessa do assunto à Assembleia Municipal para apreciação e emissão de Declaração de 

Interesse Público Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0304-2021 - CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO: RESULTADOS DO 1.º TRIMESTRE DE 2021 ----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2530, datada de 13 de maio de 2021, proveniente da 

Divisão de Ambiente, na qual consta em cumprimento do Decreto-Lei n.º 306/2007, datado 

de 27 de agosto, conjugado com o Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de dezembro, o Edital dos 

resultados das análises do Controlo de Rotina R1, R2 e Inspeção, realizadas durante o primeiro 

trimestre de 2021. O Edital agora disponível será afixado nos lugares próprios existentes para 

conhecimento dos consumidores e munícipes, e reflete as amostragens previstas no Programa 

de Controlo de Qualidade da Água, para consumo humano de 2021.  ---------------------------------  

 ----------- Consta ainda na supracitada informação que, no seguimento do referido plano de 

controlo da qualidade da água, ao longo do primeiro trimestre foram detetados dois 

incumprimentos que foram comunicados, quer à Autoridade de Saúde, quer à Entidade 

Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, de acordo com a legislação em vigor. ---------------  

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

 ----------- 2.5. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0289-2021 - MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO NO BAIRRO 

MUNICIPAL DO BREJÃO, SITO NA FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO ---------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2343-2021, datada de 04 de maio de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando 

conhecimento da solicitação efetuada pela Senhora Lucília Maria Silva, para que seja 

implementada no Bairro Municipal do Brejão sinalização que previna a ocorrência de 

incidentes semelhantes aos que têm vindo a acontecer com o seu veículo, quando este se 



-38- 
20-05-2021 

 
 

encontra estacionado em frente da sua habitação.  --------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, foi elaborada uma proposta de acalmia de tráfego, que consiste na 

pintura de raias oblíquas com o intuito de proibir o estacionamento no início do arruamento 

onde se encontra a habitação da requerente, assim como a aplicação de duas balizas 

rebatíveis no alinhamento do estacionamento dos veículos, e a aplicação de um sinal de 

perigo tipo A4a - Via estreita, e um sinal de proibição tipo C13 - Proibição de exceder a 

velocidade máxima de 30 km/h. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se, conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de 

Procedimento da Sinalização, a sua aprovação. --------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0290-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NA LOCALIDADE DE CHAPARRAL, NA FREGUESIA DE VALE DE SANTIAGO ------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2405-2021, datada de 06 de maio de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando 

conhecimento da solicitação efetuada pela Senhora Maria de Fátima da Silva Miguel 

Veríssimo, para que sejam implementadas Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) no caminho 

que passa por aquela localidade, justificando o seu pedido por se tratar de uma zona onde 

abunda o comércio de lenha e cortiça, o que provoca um grande aumento na circulação 

automóvel que frequentemente circula com excesso de velocidade. ----------------------------------  

 ---------- Refere ainda a supra informação, que dado tratar-se de uma zona rural, constituída 

por duas habitações e um armazém agrícola, onde passa um caminho que não tem saída, 

terminando no portão de acesso a uma das duas habitações do Chaparral, verifica-se que a 

mesma não se enquadra nas disposições municipais para a instalação de LRV's, dado a não 

existir no local quaisquer passeios, escolas, lar de idosos, parques infantis ou comércios. --------  
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 ----------- Neste sentido e nos termos do ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da Sinalização, 

propõe-se a intenção de indeferir a pretensão da Senhora Maria de Fátima da Silva Miguel 

Veríssimo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a intenção de 

indeferir a pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL -----------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0286-2021 - CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO 

MUNICIPAL EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, POR CLASSIFICAÇÃO: LISTA 

DEFINITIVA DAS CANDIDATURAS ADMITIDAS ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2305-2021, datada de 30 de abril de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito da publicação do 

Edital n.º 32/2021, referente ao Aviso de Abertura de Candidaturas ao Concurso para 

atribuição de um fogo municipal em Regime de Arrendamento Apoiado, por Classificação, no 

Loteamento Municipal de Sabóia, Lote 26, foi aprovada na reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada no passado dia 18 de março de 2021, a lista provisória dos candidatos 

admitidos, conforme se apresenta: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Candidatos admitidos por reunirem as condições fixadas no ponto n.º 1 da parte IV 

do referido Concurso, correspondentes às condições de acesso estabelecidas no ponto n.º 1 

do Artigo 2.º do Regulamento Municipal de Gestão das Habitações Sociais: -------------------------  

 -----------  - Joana Filipa Martins Dias; ----------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Rosana Cristina Oliveira Neto. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em conformidade com o ponto n.º 5.2 da parte IV do Aviso de Abertura de 

Candidaturas do presente concurso, no passado dia 31 de março, oficiaram-se as munícipes a 

comunicar-lhes a deliberação tomada, com vista a eventual pronuncia sobre a decisão, bem 

como foi efetuada a afixação da lista provisória nos locais de estilo do Concelho. ------------------  
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 ---------- Considerando que decorreram dez dia úteis, a contar da data de receção dos ofícios, 

para as candidatas dizerem o que se lhe oferecer, de harmonia com os artigos 121.º e 122.º 

do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 

janeiro, não se tendo verificado qualquer pronúncia sobre o assunto por parte das 

interessadas, propõe-se a aprovação de forma definitiva da admissão das candidaturas 

apresentadas pelas Senhoras Joana Filipa Martins Dias e Rosana Cristina Oliveira Neto. ----------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0288-2021 - ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL - 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2297-2021, datada de 30 de abril de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, onde conta que no âmbito do Regulamento 

para Cartão Social Municipal, foram remetidas ao Município cinco candidaturas a solicitar a 

atribuição e renovação do Cartão Social Municipal. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no artigo 4.º do 

Regulamento supracitado foram elaborados os respetivos relatórios, dos quais resulta a 

seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Júlia Maria de Campos Guerreiro Silva - Renovação: Intenção de Indeferimento; -----  

 ----------  - Maria Jesus Nobre Silva - Novo: Intenção de Indeferimento; -------------------------------  

 ----------  - Diamantino Fernandes - Novo: Aprovação;------------------------------------------------------  

 ----------  - Luís Miguel Dâmaso de Oliveira - Renovação-Bombeiro: Aprovação; ---------------------  

 ----------  - Luís Filipe Pacheco dos Santos - Renovação-Bombeiro: Aprovação. -----------------------  

 ---------- Considerando que as munícipes não reúnem os requisitos fixados no artigo 4.º do 

referido Regulamento, propõe-se a intenção de indeferir a atribuição do Cartão Social 

Municipal a Júlia Maria de Campos Guerreiro Silva e a Maria Jesus Nobre Silva. --------------------  
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 ----------- De acordo com os requisitos fixados no n.º 2 do artigo 4.º do supracitado 

Regulamento, propõe -se a aprovação da atribuição do Cartão Social Municipal, a Diamantino 

Fernandes e a renovação do Cartão Social Municipal a Luís Miguel Dâmaso de Oliveira e a Luís 

Filipe Pacheco dos Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0294-2021 - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA E A ASSOCIAÇÃO ROTA VICENTINA ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2468-2021, datada de 11 de maio de 2021 proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, bem como a minuta do Acordo de Colaboração 

a celebrar entre o Município de Odemira e a Associação Rota Vicentina, com vista à 

prossecução da parceria estabelecida e apoio financeiro do Município de Odemira ao projeto 

Rota Vicentina, sua manutenção, gestão e coordenação por forma a consolidar este projeto 

como instrumento de sustentabilidade social, ambiental, económico e cultural para o 

território, particularmente no que ao concelho de Odemira diz respeito. -----------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea ff) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta do Acordo de Colaboração supra, que 

prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor de 43.800,00€ (quarenta e três mil e 

oitocentos euros) e, bem assim, que sejam concedidos poderes ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do Município de Odemira. --  

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0297-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 2280/2021, datada de 29 de abril, proveniente da 
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Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no âmbito das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, foram remetidas duas 

candidaturas ao Município a solicitar a atribuição do referido Cartão. ---------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 

Normas, foram elaboradas as Informações Sociais, das quais resulta a seguinte proposta: -------  

 ----------  - Vasco Rafael Rosa Patrício - Novo: Aprovação. -------------------------------------------------  

 ----------  - Hernâni José Duarte Quirino - Novo: Aprovação.  ---------------------------------------------  

 ---------- Considerando a análise efetuada, propõe-se que a aprovação da atribuição do Cartão 

abem – Rede Solidária do Medicamento a Vasco Rafael Rosa Patrício e a Hernâni José Duarte 

Quirino, considerando que reúnem as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas 

de Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento. --------------------------------------  

 ---------- Mais se propõe a aprovação da transferência de 100,00€ (cem euros) por cada 

beneficiário com proposta de aprovação para a Associação DIGNITUDE, de acordo com o 

disposto no Artigo 13.º do Anexo ao Protocolo de Colaboração entre a Associação DIGNITUDE 

e o Município de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0303-2021 - PRÉMIO ESPÍRITO EMPREENDEDOR - EDIÇÃO 2021: 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2421, datada de 07 de maio de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que foram aprovadas as regras 

para abertura de candidaturas para o Prémio Espírito Empreendedor, nas quais foi estipulado 

o prazo de candidaturas de 02 de janeiro de 2021 a 30 de abril de 2021. -----------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que neste período foram rececionadas: -------  

 ----------  - 6 Candidaturas para Ideias Empreendedoras e Criativas (que conta com a atribuição 
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de 1 prémio), e -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - 2 Candidaturas para Novas Iniciativas Empresariais (que conta com a atribuição de 

3 prémios). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que o período em que estiveram abertas as inscrições, coincidiu com 

o Estado de Emergência decretado pelo Governo, provocado pela atual pandemia, que 

desencadeou o encerramento do comércio e serviços considerados não essenciais, poderá ter 

levado a que a informação não chegasse aos potenciais interessados atempadamente. ----------  

 ----------- Neste sentido, considerou-se necessário prorrogar o referido prazo, com objetivo de 

reforçar a divulgação e proporcionar mais tempo aos interessados para se candidatarem, 

passando assim o prazo de candidaturas para 30 de junho de 2021. -----------------------------------  

 ----------- Em face ao exposto, propõe-se a aprovação da prorrogação do prazo de candidaturas 

até 30 de junho de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

 ----------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram vinte horas e dez minutos do dia vinte 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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