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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 13 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernardino Seno Luis, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos 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 de férias, a Senhora Raquel Alexandra Lourenço 

Vicente e Silva Domingos, Vereadora da Câmara Municipal, eleita pelo Partido Socialista. A 

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

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 12, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL EM 31-05-2021: 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 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO ---------------------------------  
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 ---------- Nos termos da alínea a) do número três do artigo terceiro da Lei número um A barra 

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

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

de apoio aos órgãos da autarquia. Foi rececionado apenas um pedido de intervenção por 

parte do público, enviado por email no dia nove de junho pela Senhora Teresa Nabais, que 

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

 ---------- “ASSUNTO – PEDIDO DE REABERTURA DO PROCESSO NIPG: 2790/18 DE 26 /01/218---  

 ---------- Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Odemira ----------------------------------------  

 ---------- Ex.mos Srs Vereadores ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Maria Teresa Nabais, residente no Barranco do Carvalhal, venho pedir ao Executivo 

da Câmara Municipal de Odemira, a reabertura e apreciação do dito processo, com caráter de 

urgência, visto envolver encerramento indevido de um caminho que, na altura de incêndios 

envolve riscos acrescidos e uma angústia maior. ------------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo dos anos tenho esperado pacientemente que se faça justiça, não só em 

nome da verdade mas, principalmente para evitar alguma tragédia. -----------------------------------  

 ---------- Em 1986 comprei o terreno com a casa que habito ao Sr. Pratas. ----------------------------  

 ---------- O único caminho de acesso à casa vinha da estrada para a Boavista, em frente ao café 

Pratas, passava em frente de duas casas, passava por trás da casa do Pratas, por trás da minha 

casa e a partir daí estava muito estragado. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 1986 todos nós, os proprietários de casas ao longo do caminho, inclusive o Sr. 

Pratas, pedimos à Câmara que fosse arranjado o caminho desde as Portas do Transval até à 

Odemirauto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nessa altura foi arranjado e assim se manteve durante mais de dez anos, um caminho 

perfeitamente transitável, ao longo de todo o seu percurso. ---------------------------------------------  

 ---------- Desde 86, houve um tráfego de pessoas e viaturas ao longo de todo o  caminho o que 
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posso provar com várias testemunhas, familiares, amigos, vizinhos, fornecedores, prestadores 

de serviços que passaram por aí tanto a pé como usando viaturas. ------------------------------------  

 ----------- Desde esse ano a Junta de Freguesia sempre assegurou a boa manutenção do 

referido caminho até ao momento em que o Sr. Pratas resolveu fechar a passagem no troço 

que passa nas traseiras de sua casa. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Anteriormente já tinha havido tentativas de obstruir o caminho, com postes, 

vedações que eu sempre denunciei à Junta de Freguesia e à Câmara Municipal, até que há 

cerca de 9 anos fechou mesmo este troço com portões. --------------------------------------------------  

 ----------- Neste momento podemos sair de minha casa pelo caminho que passa em frente de 

casa do meu vizinho Cabral, depois em frente da casa do Sr. Figueirinhas, e segue a parte 

alcatroada que termina no Mira Auto. Esta parte do caminho leva as condutas das Águas até 

ao depósito. A montante da minha casa há o troço do caminho cortado pelos portões. Se há 

um problema no caminho que posso utilizar fico eu, família e vizinhos, sem podermos sair 

completamente encurralados. E é o que nos tem acontecido desde que as condutas passam 

no caminho, e de vez em quando rebentam, o caminho fica intransitável durante pelo menos 

24 horas. Perdi compromissos, pessoas minhas amigas perderam marcações de consultas, e 

um sem fim de prejuízos, para honrar com o meu trabalho cheguei a deslocar-me a pé… 

enfim, isto tem sido muito complicado. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quando em 2002 entrei com o pedido de abertura deste troço indevidamente 

fechado, o Presidente da Junta, Sr. Augusto Inácio Maria, enviou à Câmara o seu parecer que 

vou acrescentar a esta exposição. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em seguida tenho duas comunicações do Presidente Sr. António Camilo, uma com 

ref. P555410990 de 26/08/2002 que informa que os técnicos que foram ao local indicavam 

que o troço do caminho referido era apenas transitável a pé. Outra com ref. P555410990 de 

outubro de 2002 que conclui, baseado em duas premissas falsas, que o troço em questão era 
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particular. Ou seja já nem a pé se podia passar! -------------------------------------------------------------  

 ---------- Está escrito neste parecer que não consta de duas cartas topográficas, devo dizer que 

consta noutros registos, mas o que é mais relevante é que o caminho que aparece 

representado ou está completo, ou simplesmente não existe. Mas NÃO há nenhuma carta ou 

registo que mostre o caminho com a interrupção a meio, como se apresenta agora. --------------  

 ---------- Outro argumento é que o troço e questão foi aberto para uso particular do Sr. Pratas 

em 1985. Não, o que suponho ter acontecido é que o Sr. Pratas arranjou o caminho em 85 

para poder vender a casa que eu comprei em 86, porque não conseguiria vender uma 

propriedade sem qualquer acesso em condições. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Dirigi um pedido de reclassificação do caminho que seguiu os trâmites normais, 

parecer do presidente da junta, da rede viária, do departamento jurídico da Câmara, todos 

favoráveis à abertura do troço em questão. Espero agora que o Executivo da Câmara faça a 

sua apreciação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Queremos o caminho reaberto por uma questão de segurança, termos uma saída 

caso o caminho agora transitável esteja com algum problema. Só o mês passado estivemos 

mais de três dias sem poder sair de casa devido a romperem-se condutas. --------------------------  

 ---------- Eu, a minha família, amigos e vizinhos temos direito à proteção e a estarmos seguros 

em caso de doença, acidentes, incêndios. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Precisamos de, qualquer que seja a situação, podermos sair de casa ou que o auxílio 

possa chegar até nós. É um dever da Câmara dar-nos essa proteção.”. --------------------------------  

 ---------- Após apreciação do assunto enviado pela Senhora Teresa Nabais foi deliberado, por 

unanimidade, solicitar informação sobre o presente processo aos serviços da Divisão de 

Infraestruturas e Logística (DIL) e da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial (DLGT), 

para apreciação posterior pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------  

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

videoconferência, do ponto de situação da revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira, 

pela empresa “GIPP – Gestão Integrada de Projetos e Planeamento”, na pessoa do Senhor 

José António Marques Lameiras, que após apresentar a empresa e a respetiva equipa, efetuou 

o enquadramento legal da presente revisão e, bem assim, deu a conhecer a respetiva 

metodologia (conteúdo e cronograma), diagnóstico (a situação atual de Odemira) e a 

estratégia (visão). Relativamente ao cronograma dos trabalhos, foi informado pela empresa 

que se encontravam na fase de elaboração do documento, designadamente na caracterização 

do território, e previam que a partir do próximo mês iniciassem a proposta de Plano, com 

vista à sua aprovação e discussão pública no início do próximo ano. -----------------------------------   

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

empresa “GIPP”, bem como o trabalho que está a ser desenvolvido quer pela empresa quer 

pela equipa interna do Município de Odemira. Seguidamente sugeriu que nesta fase o 

documento em causa não fosse considerado o final sem contar com a participação de vários 

agentes locais e não apenas aquando da discussão pública. ----------------------------------------------  

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

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

Covid-19 no concelho de Odemira, bem como da visita a Odemira efetuada, no passado dia 

oito de junho, pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e pelo Secretário de Estado 

Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel. Numa primeira fase decorreu uma 

reunião interna para análise da situação da pandemia Covid-19 no território, seguindo-se 

depois uma reunião com os representantes dos Setores do Turismo, Comércio e Serviços, 

designadamente da Associação Rota Vicentina, Associação Casas Brancas e NERBE/ AEBAL – 

Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, respetivamente, sobre a mesma temática. 

As referidas reuniões contaram ainda com a participação de Filipe Palma, Vogal Executivo da 
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, e Hélder Guerreiro, Vogal 

Executivo do Programa Alentejo 2020. -------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Ainda neste Período da Ordem de Trabalhos foi informado que o Vereador Luís 

Cardoso enviou no passado dia sete de junho um email, intitulado “Alteração da declaração 

de voto reunião ordinária de 28/12/2020”, onde referia que “Na reunião de câmara supra 

indicada, no assunto de apoio às IPSS, abstivemos na votação uma vez que sugerimos que a 

rubrica onde ia ser afetada esses apoios fosse alterada na totalidade para Despesas Correntes.  

 ---------- Contudo, na elaboração da declaração de voto, por lapso escrevi despesa de capital 

quando deveria de ser Despesa Corrente.----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Desta, forma solicitamos a correção da palavra uma vez que esta não traduz a nossa 

pretensão ou ideia. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Com os melhores cumprimentos ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Eleito pela CDU -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Luís Cardoso”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que a Ata em causa já foi aprovada e encontra-se publicitada desde o final 

do ano passado, foi deliberado por unanimidade fazer expressa referência a este facto na 

presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0317-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ---------- 1 - Mail, datado de 20/05/2021, proveniente da Junta de Freguesia de São Teotónio, 

a dar conhecimento do teor da Tomada de Posição, relativamente à cerca sanitária decretada 
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pelo Governo à Freguesia em apreço. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 25/05/2021, proveniente do Grupo Parlamentar "Os Verdes", a 

dar conhecimento do Projeto de Lei nº 848/XIV/2ª - Altera o regime jurídico de avaliação de 

impacte ambiental, discutido em plenário da Assembleia da República, no passado dia 

28/05/2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Mail, datado de 28/05/2021, proveniente da Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Odemira, a dar conhecimento da eleição da nova Presidente, da referida Comissão.   

 ----------- 4 - Carta, datada de 30/04/2021, proveniente da Senhora Cecília Coelho, a manifestar 

o seu agradecimento, pelo envio do Voto de Pesar por parte da Câmara Municipal, aprovado 

no passado dia 15/04/2021. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0324-2021 - PROPOSTA N.º 9/2021 P - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO FOZ DO MIRA --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta n.º 9/2021 P, datada de 27/05/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 9/2021 P - Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Foz do Mira -----  

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

 ----------- • No próximo dia 1 de junho será presente para discussão, em Plenário da 

Assembleia da República, a petição "O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa 

Vicentina não aguenta mais agricultura intensiva!"; --------------------------------------------------------  

 ----------- • A Associação Foz do Mira, em parceria com o movimento Juntos Pelo Sudoeste, 

estão a organizar uma concentração em frente à Assembleia da República, para esse dia, de 

forma a ‘dar rosto’ às mais de 7.500 pessoas que já assinaram a referida petição, “para 

defender a nossa região, o Parque Natural e a Barragem de Santa Clara de ficar 

completamente vazia”; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • A preocupação com a escassez dos recursos, designadamente com a escassez da 

água proveniente da Barragem de Santa Clara, é partilhada por esta autarquia que já solicitou 

ao Governo 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”;  

 ---------- • Também é comum a preocupação com o modelo de gestão que se pretende para 

este Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, quando se constata que é o 

seu próprio Plano de Ordenamento que potencia a instalação de atividades que não 

respeitam os objetivos do mesmo, plasmados no seu artigo 2.º, segundo o qual este Plano 

“estabelece o regime de salvaguarda de valores e recursos naturais com vista a garantir a 

manutenção e valorização das características das paisagens naturais e seminaturais e fixa 

regras visando assegurar o desenvolvimento de atividades compatíveis com o equilíbrio dos 

ecossistemas e com a valorização de aspetos económicos, sociais e culturais desta área 

protegida”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste contexto, e considerando ainda que: -------------------------------------------------------  

 ---------- • Uma grande parte da frota de autocarros da Câmara Municipal está afeta 

regularmente ao transporte escolar, em função do exercício das suas competências nesta 

matéria;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O dia da discussão da petição na Assembleia da República é também o Dia Mundial 

da Criança, pelo que os restantes autocarros da Câmara Municipal estão reservados a 

atividades previamente agendadas para assinalar essa data; ---------------------------------------------  

 ---------- Tenho a honra de propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, nos termos das 

alíneas u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir 

um apoio financeiro no valor de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros), à Associação Foz 
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do Mira, para fazer face às despesas inerentes à deslocação de Odemira a Lisboa, para que o 

movimento Juntos Pelo Sudoeste marque a sua presença em frente à Assembleia da 

República. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 27 de maio de 2021-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Presidente da Câmara  -------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Propõe-se ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de 

setembro, a ratificação do ato praticado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0347-2021 - AQUISIÇÃO DE PROJETO PARA A REQUALIFICAÇÃO DO 

EDIFÍCIO DO LARGO DO VALE BRIQUE EM SÃO MARTINHO DAS AMOREIRAS, DOTANDO-O DE 

EQUIPAMENTO PÚBLICO - ACORDO DE EXECUÇÃO ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2908, datada de 02 de junho de 2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio à Presidência, na qual consta que na sequência da deliberação tomada na 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 19 de novembro de 2020, para 

aquisição do prédio urbano em São Martinho das Amoreiras, importa agora concretizar o 

projeto para a requalificação do Largo da Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, 

recuperando o prédio como equipamento público para fins múltiplos e usufruto da 

comunidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, considera-se absolutamente essencial desenvolver o projeto em questão e 

tendo-se disponibilizado a Freguesia de São Martinho das Amoreiras em gerir a presente fase 

do projeto, torna-se necessário estabelecer um Acordo de Execução com aquela autarquia 

para o seu financiamento. O referido projeto assume grande importância, potenciando, três 

perspetivas fundamentais, ou seja eliminar o risco de derrocada do prédio degradado, dotar o 
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local de equipamento público para fins múltiplos e usufruto da comunidade, bem como 

beneficiar a área envolvente à Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras para uso 

coletivo.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 

do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação a proposta de Acordo de 

Execução, a celebrar entre o Município de Odemira e a Freguesia de São Martinho das 

Amoreiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Câmara Municipal para outorgar o referido documento em representação do Município. -------  

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

termos propostos, devendo ser remetido à Assembleia Municipal para apreciação e 

deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0349-2021 - CLUBE DESPORTIVO DE CAÇA E PESCA DE S. MIGUEL: 

PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ---------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2969-2021, datada de 07 de junho de 2021, 

proveniente do Gabinete do Senhor Presidente, onde consta que o Clube Desportivo de Caça 

e Pesca de S. Miguel é uma coletividade de reconhecida dinâmica desportiva, cultural e social 

no concelho de Odemira, com um plano de atividades regular e muito participado ao longo de 

todo o ano pela comunidade local e não só. Tem conseguido manter um equilíbrio financeiro 

ajustado à realidade da associação, mas que a pandemia provocada pelo COVID-19 veio 

colocar em questão, ponderando inclusivamente a possibilidade de encerrar a atividade, 

conforme relata a sua direção no email enviado ao Município de Odemira no dia 27 de abril 

de 2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que em reunião realizada no dia 28 de maio 

de 2021 nos Paços do Concelho, a direção do Clube veio solicitar a atribuição de um apoio 
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financeiro extraordinário na ordem dos de cinco mil euros, para fazer face à redução de 

receitas provocadas pela crise económica, devido às sucessivas restrições ao exercício da sua 

atividade e que têm incidido particularmente sobre o concelho de Odemira. -----------------------  

 ----------- Considerando o exposto, propõe-se de acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de apoio financeiro no valor de 5.000,00 

euros ao Clube Desportivo de Caça e Pesca de S. Miguel. -------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0350-2021 - 30.º ANIVERSÁRIO DO FESTIVAL DE MASTROS DE SÃO 

TEOTÓNIO: ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2970-2021, datada de 07 de junho de 2021, 

proveniente do Gabinete do Senhor Presidente, onde consta que a Associação das Tradições 

Locais - S. Teotónio Nã Drome veio solicitar a atribuição de um apoio financeiro ao Município 

de Odemira para fazer face às despesas com a organização do Festival de Mastros de São 

Teotónio. Este ano, o Festival assinala 30 anos de existência, uma data simbólica que é 

também de afirmação de uma iniciativa cultural muito significativa para a comunidade local e 

do concelho de Odemira.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Devido à pandemia do COVID-19 a direção da associação viu-se obrigada a reinventar 

o evento, desenvolvendo uma programação com algumas iniciativas físicas, mas com 

divulgação digital, cujo programa se apresenta em anexo à referida informação e do qual 

consta a decoração do largo principal da vila, com a colaboração da comunidade, mas 

também diversas atuações de artistas locais, assim como a publicação do vídeo “Da Terra ao 

Céu”, da Associação Pé de Chumbo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que na sequência da reunião realizada entre 

representantes da Associação e do Município de Odemira foi solicitado um apoio financeiro 
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para o desenvolvimento das atividades no valor de 3.500,00 euros. -----------------------------------  

 ---------- Considerando o histórico desta tradição no nosso concelho e a importância para a 

comunidade local das manifestações culturais de raiz popular; a importância histórica, cultural 

e turística que o Festival de Mastros representa para o concelho e para a região; e as parcerias 

anteriormente estabelecidas entre a organização, Município e Junta de Freguesia de São 

Teotónio, sem esquecer o envolvimento da população em diferentes processos desta 

organização, propõe-se de acordo com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a atribuição de apoio financeiro à Associação Nã Drome, no valor de 

3.500,00 euros para a organização da 30ª edição do Festival de Mastros. ----------------------------  

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0337-2021 - 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 02 de junho de 2021, 

proveniente do Gabinete da 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 

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

 ----------- Por forma a que os beneficiários possam usufruir de reduções de taxas, preços e 

outras receitas Municipais, torna-se necessário proceder a uma alteração ao Regulamento 

Municipal respetivo, incluindo um conjunto de novos benefícios agora criados com este 

programa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, ao abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea g) do n.º 1 

do artigo 25.º, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro 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 Numerosas, a alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras Receitas 

do Município de Odemira, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal, para efeitos de 

apreciação e deliberação em ambos os órgãos autárquicos. ----------------------------------------------  

 ---------- Odemira, em 02 de junho de 2021 -------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0325-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO (RJEPTI) NA 

CARREIRA E CATEGORIA ASSISTENTE OPERACIONAL - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E 

LOGÍSTICA (DIL) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2770, datada de 26 de maio de 2021, elaborada pela 

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

vinculativo conducente à abertura de procedimentos concursais para constituição de Relação 

Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para o preenchimento de três postos 

de trabalho na carreira e categoria Assistente Operacional para a DIL. --------------------------------  

 ---------- Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo Mapa de Pessoal, tendo em 
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conta as atividades de natureza permanente ou temporária a desenvolver durante a sua 

execução (n.º 1, art.º 29.º da LTFP), e podem promover o recrutamento dos trabalhadores 

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

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

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

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

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

n.º209/2009, de 03.09, conjugado com o art.º 30.º da LTFP). --------------------------------------------  

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

inerente aos postos de trabalho que se pretendem prover, bem como a inexistência de 

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

necessidades se fundamentaram anteriormente, o recrutamento para os postos de trabalho 

que ora se propõem é efetuado em obediência ao disposto dos art.os 30.º a 37.º da LTFP e 

visa a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, tal como 

consta no Mapa de Pessoal para 2021 aprovado na reunião ordinária da Câmara Municipal de 

02.12.2020 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 07.12.2020, fundamentado no 

disposto no n.º 2 do art.º 30º da LTFP. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os encargos a suportar com os recrutamentos em causa encontram-se previstos na 

informação n.º 2705-2021, de 21 de maio de 2021, conforme exigência obrigatória nos termos 

das regras orçamentais, pelo que a falta de verba/cabimento inviabiliza a abertura dos 

procedimentos concursais.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

propõe-se a aprovação da abertura do Procedimento Concursal para recrutamento de três 
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Assistentes Operacionais para a DIL, na modalidade de vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0326-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

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

DE RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO (RJEPTI) NA 

CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS E 

LOGÍSTICA (DIL) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2768, datada de 26 de maio de 2021, elaborada pela 

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

conducente ao recurso às reservas de recrutamento de seis Assistentes Operacionais para a 

DIL, para constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado. ------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ativas, um total de seis trabalhadores, na carreira e categoria de Assistente Operacional para 
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constituição de Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado, cujos postos 

de trabalho se encontram previstos no Mapa de Pessoal para 2021, aprovado na reunião 

ordinária da Câmara Municipal de 02.12.2020 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal 

de 07.12.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os encargos encontram-se previstos na informação n.º 2704-2021, de 21.05.2021, 

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

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

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

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

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

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

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

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

referente ao recurso às reservas de recrutamento para recrutamento de três Assistentes 

Operacionais (Jardineiro) e de três Assistentes Operacionais (Servente) para a DIL, cujos 

procedimentos concursais foram publicados na 2.ª Série do Diário da República n.º 161/2020, 

de 19/08, com as listas de ordenação final, homologadas em 16.03.2021 e 28.01.2021, 

respetivamente, contendo candidatos aprovados em número superior ao pretendido. -----------  

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

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0328-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 13/05/2021 A 01/06/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2914-2021, datada de 2021/06/02, elaborada pela 
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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 e 1.653.046,62€ (um milhão, 

seiscentos e cinquenta e três mil e quarenta e seis euros e sessenta e dois cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 13/05/2021 a 01/06/2021. -----------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0333-2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO E 

EXPLORAÇÃO DO EDIFICIO A5 SITO NA QUINTA DA ANTIGA MOAGEM DE SABÓIA E 

NOMEAÇÃO DE JÚRI ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 2734-2021, datada de 25 de maio de 2021, 

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

dando cumprimento à solicitação dos Senhores Vereadores Ricardo Cardoso e Deolinda Seno 

Luis, datados de 14 e 15 de abril de 2021, no sentido da abertura de Procedimento Concursal 

Público para a concessão do direito de exploração do Pavilhão A5, sito na Quinta da Antiga 

Moagem de Sabóia, para a função de oficina de carpintaria e/ou serralharia. -----------------------  

 ---------- O objetivo consiste na dinamização daquele espaço municipal, apostando na 

recuperação deste complexo, através da concessão de alguns Pavilhões a particulares ficando 

a conservação dos mesmos a cargo dos respetivos concessionários. -----------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se: ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - a abertura de Concurso Público nos termos exarados no Programa de 

Procedimento e Caderno de Encargos constantes  da supra citada Informação; ---------------------  

 ----------  - a nomeação de cinco elementos, três efetivos e dois suplentes, que irão constituir o 

Júri para o presente Procedimento Concursal. ---------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, devendo o Senhor Vereador do Pelouro propor a lista do júri e suplentes a 
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aprovar pela Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0344-2021 - 3ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 2ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 2ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS (PPI) ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1957/2021, datada de 13 de abril de 2021, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 2ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento da Despesa, 2ª Alteração Permutativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 2ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 

apresenta os seguintes valores: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 504.000,00 € (Quinhentos e quatro mil euros); ------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 504.000,00 € (Quinhentos e quatro mil euros). -------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 364.000,00 € (Trezentos e sessenta e quatro mil euros); ------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 244.200,00 € (Duzentos e quarenta e quatro mil euros). -------  

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

 ----------- Inscrições/reforços:178.000,00€ (Cento e setenta e oito mil euros); ------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 362.000,00 € (Trezentos e sessenta e dois mil euros). ----------  

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0345-2021 - 4ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 3ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 3ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 3ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS (PPI). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2919/2021, datada de 02 de junho de 2021, da Divisão 



-20- 
09-06-2021 

 
 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 3ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento da Despesa, 3ª Alteração Permutativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 3ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 

apresenta os seguintes valores: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 408.100,00 € (Quatrocentos e oito mil e cem euros); ----------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 408.100,00 € (Quatrocentos e oito mil e cem euros). -----------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 337.500,00 € (Trezentos e trinta e sete mil e quinhentos euros); --  

 ---------- Diminuições/anulações: 501.500,00 € (Quinhentos e um mil e quinhentos euros). -----  

 ---------- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS: 107.000,00 € (Cento e sete mil euros).-------  

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

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

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

respeitante ao oitavo dia do mês de junho do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 8.984.900,41€ (oito milhões, novecentos e oitenta e 

quatro mil, novecentos euros e quarenta e um cêntimos), dos quais 8.005.091,70€ (oito 

milhões, cinco mil, noventa e um euros e setenta cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 

979.808,71€ (novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e oito euros e setenta e um 

cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara Municipal tomado o devido 

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.4. - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0340-2021 - PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO LOTEAMENTO 

MUNICIPAL DO “CASAL NOVO”, LOCALIZADO NO PRÉDIO N.º 107 DA SECÇÃO JJ EM S. 

TEOTÓNIO, DAS RESPETIVAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO, BEM COMO DA REQUALIFICAÇÃO 
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URBANA DA ENVOLVENTE AO LOTEAMENTO -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2951, datada de 07 de junho de 2021, proveniente da 

Divisão de Obras Municipais, onde consta que na sequência da decisão de sujeição a discussão 

pública do loteamento em epígrafe, anunciado através do aviso publicado na 2ª série do 

Diário da Republica, n.º 153, com o n.º 11516/2020, de 07 de agosto, também através de 

Edital colocado nos locais de estilo na Freguesia de São Teotónio, assim como na página do 

Município, não foram entregues quaisquer reclamações ou sugestões, pelo que o loteamento 

reúne as condições necessárias para ser aprovado. ---------------------------------------------------------  

 ----------- De modo a dar continuidade ao projeto, procede-se também à proposta de 

aprovação das respetivas obras de urbanização. As obras de urbanização preveem, em 

conjunto com as obras diretamente relacionadas com o loteamento, um conjunto de 

alterações no sistema de circulação viário e pedonal, que se pretende que crie relação com o 

projeto de requalificação urbana em elaboração. Assim, prevê-se: -------------------------------------  

 -----------  - A requalificação do trecho superior da Rua de Odeceixe e da estrada da 

circunvalação, nos troços confinantes com o loteamento. Na Rua de Odeceixe, procede-se ao 

seu alargamento em detrimento dos taludes que a marginam, a poente, permitindo dotar as 

habitações existentes no lado nascente de passeios conformes com a legislação de 

mobilidade; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Já na estrada de Odeceixe, procede-se ao seu reperfilamento, atendendo à 

existência, no “Loteamento da Rua de Odeceixe”, de passeios ainda não construídos; ------------  

 -----------  - Por outro lado, prevê-se a alteração do pavimento destes dois arruamentos, que 

passarão a ser constituídos por cubos de granito com 10 cm de aresta, sendo os passeios 

pavimentados com cubo de granito de 5 cm de aresta. ----------------------------------------------------  

 ----------- O custo estimado das obras de urbanização é de aproximadamente 780.000,00€, Iva 

não incluído, de acordo com os seguintes parciais: ---------------------------------------------------------  
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 ----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Obras estritamente necessárias ao loteamento (425.000,00€) -----------------------------  

 ----------  - Alargamento da Rua de Odeceixe e estacionamento - 47.000,00€ ------------------------  

 ----------  - Passeios, percursos pedonais e “pátio das laranjeiras” dentro da área do 

loteamento – 100.000,00€ ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Áreas Verdes – 7.500,00€ ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Movimentos de terra (incluindo as plataformas dos lotes à cota de implantação – 

20.000,00€ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Abastecimento de água – 14.700,00€ ------------------------------------------------------------  

 ----------  - Drenagem de águas residuais domésticas – 25.700,00€ -------------------------------------  

 ----------  - Drenagem de águas pluviais – 57.000,00€ -------------------------------------------------------  

 ----------  - Distribuição de energia e iluminação pública – 90.500,00€ ---------------------------------  

 ----------  - Infraestruturas de telecomunicações (ITUR) – 44.900,00€ ----------------------------------  

 ----------  - Distribuição de gás – 14.400,00€ -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------  - Obras de requalificação da envolvente de aproximadamente 179.000,00€ -------------  

 ----------  - Reperfilamento da estrada da Circunvalação – 82.000,00€ ---------------------------------  

 ----------  - Reperfilamento da rua de Odeceixe – 62.000,00€ ---------------------------------------------  

 ----------  - Passeios lado nascente da rua de Odeceixe - 25.000,00€ ------------------------------------  

 ----------  - Passeios do lado norte da estrada da circunvalação – 10.000,00€. ------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação das obras de urbanização do loteamento 

municipal, bem como a aprovação das obras de requalificação urbana da envolvente ao 

loteamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0351-2021 - VALIDAÇÃO DO PROJETO EXECUÇÃO DO CAO DE 

ODEMIRA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2539/2021, datada de 13 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Obras Municipais, onde consta que: -----------------------------------------  

 ----------- "O projeto de Execução que se apresenta tem por base o projeto aprovado com 

parecer favorável de 29 setembro de 2020, na informação n.º 2276-081-FG-2020 UTAE 

NATRS. Nesse sentido tomou-se em conta todas as recomendações emitidas, mantendo-se a 

distribuição funcional por áreas e por compartimentos, reorganizando os espaços e o edifício 

com maior ortogonalidade e rigor construtivo em termos de métricas, o que originou uma 

nova imagem arquitetónica. Os diagramas que se anexam em MD demonstram essas 

alterações estéticas sem alteração de programa e de distribuição funcional. Esta procura pela 

ortogonalidade incrementou a área de construção em 41 m2, passando de 953 m2 para 994 

m2. ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Houve a preocupação em adaptar o edifício à pendente natural do terreno 

encontrando-se uma plataforma plana (cota 8.00) para o seu desenvolvimento desde o 

momento de entrada, uma vez que se trata de um edifício para pessoas com mobilidade 

condicionada. A procura de uma plataforma para o desenvolvimento do edifício de um só 

piso, teve em conta o declive natural do terreno e a procura em minimizar ao máximo as 

movimentações de terras por motivos de racionalidade construtiva. Nesse sentido verifica-se 

que os utentes possuem um edifício verdadeiramente acessível, quer ao nível dos espaços 

interiores quer ao nível do usufruto dos espaços exteriores. ---------------------------------------------  

 ----------- Houve a preocupação em potenciar a relação interior – exterior que já estava 

presente na proposta aprovada, motivo pelo qual existem grandes vãos que podem recolher 

para o interior das paredes e assim permitem que os espaços interiores se transformem em 

espaços exteriores cobertos quando abertos (ver Salas de Atividade, Refeitório e Bar), 
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conforme dita o artigo 10.º e 15.º do Despacho n.º 52/SESS/1991, de 27 de junho e o anexo II 

da Portaria 70/2021 (posterior à data de emissão de parecer favorável).  ----------------------------  

 ---------- O edifício organiza-se numa disposição em L acompanhando as ruas a executar e 

previstas para a zona, formando em conjunto com a topografia do local (Colinas rochosas) um 

pátio exterior facilmente controlável em termos de acessos, o que garante a segurança dos 

utentes mas também a sua privacidade. A entrada principal do edifício faz-se a poente por 

uma nova via a executar no alinhamento com a escadaria do Tribunal em direção à Quinta da 

Estrela, com passeio generoso de ambos os lados. O edifício dialoga com a recuperação do 

edifício da Olaria previsto para o local, formando a nova via dentro da vila que culmina num 

amplo espaço ajardinado e de estacionamento publico regrado.  ---------------------------------------  

 ---------- No momento de entrada existem dois parqueamentos públicos destinados ao serviço 

do CAO | CACI e é possível largar passageiros sobre uma pala coberta, no momento em que a 

plataforma que se cria se funde com o terreno natural. A criação de uma plataforma pelos 

motivos acima elencados marca um pódio aonde o edifício assenta de forma natural e se 

assume como edifício publico que é. Esta aparente “elevação do edifício” é marcada pelos 

socos no alçado norte e poente e pela escadaria em cerca metade da entrada. ---------------------  

 ---------- A entrada interior publica no edifício é composta por um espaço de espera/ 

atendimento (compartimento 1) que se relaciona com o espaço de secretaria (compartimento 

2), funcionando como espaço de controlo de acessos. Possui uma sanca no teto em forma de 

triângulo que enuncia o acesso ao interior das instalações, conforme artigo 7º do Despacho 

52/SESS/90. O Foyer (compartimento 3) assume-se como espaço de circulação e de 

distribuição interior para duas Alas (sul e norte), de fácil orientação espacial. Possui cacifos 

para todos os utentes e dá acesso direto ao espaço exterior (quando nos movimentamos para 

nascente), salas de atividade e instalações sanitárias (quando nos movimentamos para sul) e 

demais funções na direção norte.  -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- As salas de atividade, localizadas na ala Sul, são espaços polivalentes, passiveis de ser 

abertos ou todos unidos num só espaço, por via de portas em harmónio. Possuem 3,5 metros 

de pé direito livre e ampla relação com o exterior, uma vez que os envidraçados localizados a 

nascente podem todos recolher para o interior da parede numa extensão de 

aproximadamente 11 metros. Houve a preocupação em tornar as salas mais ortogonais o que 

resultou num ligeiro acréscimo de áreas em todos estes compartimentos, que são a essência e 

razão de existência da instituição. Por forma e valorizar estes espaços acede se aos mesmos 

através de um átrio pontuado por um amplo lanternim, contribuindo assim para a experiência 

sensorial do edifício. Perto das Salas de Atividade existe uma bateria de instalações sanitárias 

e vestiários, separadas por géneros que cumprem os requisitos da Ficha 4 da Portaria 70/ 

2021 e o artigo 12º do Despacho 52/SESS/90, por excesso.  ----------------------------------------------  

 ----------- A Ala Norte desenvolve-se no sentido poente (secretaria) – nascente (refeitório) e 

acede se por intermedio de um amplo corredor com lanternim a todo o comprimento o que 

contribuirá para a iluminação e ventilação natural do edifício. A norte deste corredor principal 

encontram-se os serviços de acesso privado da instituição (área de direção e serviços técnicos 

administrativos), compreendendo os gabinetes exigíveis por lei descritos no artigo 8º e 9º do 

Despacho 52/ SESS/90. Cumpre igualmente os requisitos da Ficha nº 2 da Portaria 70 / 2021. 

Por questões de racionalidade funcional e económica, a ala Norte é servida por uma bateria 

de instalações sanitárias quer para os utentes, quer para os funcionários da instituição, quer 

por pessoas externas ao CACI /CAO, conforme alínea d) do ponto 2.2 da Ficha nº 2 da Portaria 

70/2021. Na ala Norte, perto da entrada de serviço (compartimento 37) localiza-se a “área de 

instalação para pessoal “conforme ficha nº 3 da Portaria 70 /2021 e artigo 12º, ponto 2 do 

Despacho 52/SESS/90. Esta área funcional é composta por uma ampla sala de pessoal c/ copa 

(compartimento 34) que possui cacifos para todos os funcionários, vestiários c/ duche e 

instalação sanitária acessível, dividida por géneros.  -------------------------------------------------------  
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 ---------- A partir da entrada de serviços acede-se igualmente à arrecadação de roupas sujas e 

limpas, bastidores do edifício, e também à cozinha. A cozinha cumpre os requisitos da Ficha nº 

7 da Portaria 70/2021, ao apresentar uma copa com 22 m2, no qual as refeições são 

confecionadas noutro espaço que integra o CACI (ponto 7.4). Possui: uma zona de 

higienização na entrada; pequena zona de preparação / confeção; empratamento e área de 

arrumos de louça lavada; Copa suja e copa limpa em circuito. Está vocacionada para lanches e 

pequenos-almoços em termos de preparação, sendo que o equipamento está integrado num 

sistema que garante a preparação centralizada das refeições e posterior distribuição. 

Relativamente ao projeto aprovado denota-se que houve a preocupação de colocar a zona de 

lixos, num espaço fora do edifício (questões de salubridade), mas simultaneamente, perto do 

acesso de serviço. Não existe espaço destinado às botijas de gás porque as instalações do 

edifício dispensam gás (ver projeto de especialidades). ----------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 14º - Outros espaços de apoio Prevê-se um espaço com cerca de 8,5 m2 para 

roupas (compartimento 33) que poderá substituir a sala de tratamento de roupas. Este espaço 

discrimina os arrumos de roupa lavada e depósito individualizado para roupas sujas com 

destino ao exterior, conforme preconizado em orientação emanada sobre este projeto e 

aceite em ofício. O desenho deste espaço encontra-se detalhado na peça desenhado n.º 3 da 

Arquitetura, por forma a ter o máximo de capacidade de armazenamento.  -------------------------  

 ---------- Existe uma arrecadação (compartimento 33) destinada à guarda de matérias -primas 

e produtos acabados. Encontra-se discriminado em projeto a arrecadação destinada à guarda 

do material utilizado nas atividades do exterior (compartimento 26) assim como um 

compartimento destinado a área técnica do edifício (25) e arrumo de materiais de limpeza. 

Por tudo o que se explicitou e que se encontra presente no projeto aprovado e no de 

execução, considera-se cumprido o artigo 14º do Despacho 52/SESS/90. O refeitório localiza-

se num extremo do edifício, com pátio exterior dedicado (200 m2) com pequena horta. 
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Verifica-se à semelhança dos restantes espaços sociais do edifício uma franca relação interior/ 

exterior marcada por amplos envidraçados que exploram a perspetiva e linhas de força da 

Arquitetura. Por esse motivo se verifica no projeto de execução a procura dos alinhamentos e 

das sequências perspéticas do espaço pretendido, através do rearranjo dos espaços funcionais 

já aprovados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O refeitório possui 79 m2 e capacidade funcional com mobiliário para 36 pessoas 

(2,19 m2 /pessoa) em simultâneo, pelo que se encontra cumprido o anexo II da portaria 70 

/2021 e artigo 11º do Despacho 52/SESS/90.  ----------------------------------------------------------------  

 ----------- A Sala de Convívio e respetivo Bar, encontram-se localizadas a meio da ala norte e 

com vista privilegiada a Sul para o jardim exterior e espaços de atividades, o pátio central do 

CAO. À semelhança dos restantes espaços sociais do edifício tem a particularidade de poder 

abrir os seus envidraçados e assim se transformar num espaço exterior coberto. Uma vez que 

a orientação se encontra a sul propõe-se a construção de uma pérgola exterior em estrutura 

metálica branca que sirva de proteção solar e esplanada exterior do CAO.  --------------------------  

 ----------- A sala de fisioterapia com 21 m2 localiza-se na “rotula” do L, a meio do edifício, perto 

da entrada principal e possui ampla iluminação entendido como um espaço Zen de 

tratamento. Os espaços exteriores estão desenhados com um circuito em material 

betuminoso colorido por forma a serem o mais acessíveis possível a pessoas com mobilidade 

reduzida. O pátio central (400 m2) possui uma esplanada, um amplo jardim de recreio e 

contemplação, e ainda um espaço de jogos e atividades com pavimento emborrachado à cor 

verde por forma a se integrar no jardim. Propõe-se a plantação de um cipreste pelo seu 

crescimento rápido e de uma oliveira por forma a introduzir o elemento natureza no pátio 

exterior. O edifício possui um parqueamento interior privado para 4 ambulâncias / veículos. ---  

 ----------- PAVIMENTOS: Os pavimentos interiores são sempre em vinílico contínuo com 

variação de cor em função dos espaços funcionais, funcionando como um “layer do edifício”. 
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Verifica-se assim a cor cinza para as áreas de circulação, foyer, salas de atividades e refeitório, 

por forma a se relacionar com a tonalidade dos pavimentos exterior (calçada, lajeado e 

betuminoso) explorando a relação interior / exterior também ao nível dos pavimentos. A cor 

amarela é usada para as áreas administrativas do edifício e espaços de serviço do edifício, 

incluindo a copa, espaços esses que se localizam a norte da ala norte do edifício. A cor rosa 

velho destina-se aos espaços orientados a sul da Ala Norte e compreende o bar e sala de 

convívio, instalações sanitárias e vestuários, e ainda a sala de fisioterapia. O elemento cor 

surge dentro do edifício quer através do pavimento (plano horizontal) quer através do 

paramento das paredes (tijolo klinker), sendo a base maioritariamente branca, por forma a 

criar um espaço alegre, com luz e intemporal. Nas instalações sanitárias optou-se também 

pelo pavimento vinílico que é de fácil lavagem e que se apresenta contínuo, motivo pelo qual 

também os duches embutidos no pavimento são executados com este material. ------------------  

 ---------- REVESTIMENTO PAREDES: O material utilizado para o revestimento exterior das 

paredes é o tijolo klinker por se tratar de um material duradouro, industrializado, sem 

manutenção, com bom envelhecimento, conforto térmico, e com raízes nas construções em 

adobe. Nesse sentido é entendido como um “adobe moderno”. O facto de se ter empregado 

três tipos de cores, explora a natureza volumétrica do edifício, desenhado como uma 

composição geométrica de volumes que ora estão dentro ou fora do edifício, sempre que há 

envidraçados. O elemento cor associado à estereotomia do material contribui para a 

intensificar as perspetivas do edifício, atribuindo textura e alinhamento aos vãos exteriores. O 

elemento de cobertura do edifício é revestido a ETICS, pintado à cor branca, entendido como 

plano de coroamento do edifício que intensifica a horizontalidade do mesmo. O revestimento 

interior é marcado por azulejos cinca arquitetos à cor branca (brilhantes) aplicados como 

lambril das paredes. Trata-se de um material resistente, lavável, tradicional e que confere 

intemporalidade ao edifício quando numa cor neutra. Nos espaços de circulação existe 
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sempre um corrimão de madeira que permite que os utentes com mobilidade mais reduzida 

explorem o edifício em toda a sua extensão. Acima do lambril de azulejos, conforme 

determinado para cada espaço, encontramos reboco estanhado pintado à cor branca. Quando 

não existe lambril o elemento de separação entre o chão e a parede é um rodapé pintado à 

cor branca com 10 cm de altura. As madeiras nas portas e armários são lacadas à cor branca 

com exceção do balcão de entrada e do bar, que também incorpora madeira à cor natural no 

seu desenho (ver peça desenhada de mapa de Armários, Portas e Vãos). ----------------------------  

 ----------- ENVIDRAÇADOS: Os envidraçados do edifício constituem uma aposta da Arquitetura 

com desenho minimalista e que sempre que se justifica, exploram: a relação interior/ exterior; 

o cheio / vazio; a luz /sombra. São em alumínio escovado com corte térmico e vidro duplo 

laminado, o que lhes confere uma aparência intemporal sem descurar o conforto térmico e a 

segurança. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CUSTO DE UTILIZAÇÃO | RELAÇÃO CUSTO / BENEFÍCIO: O projeto de execução que se 

apresenta com as especialidades devidamente coordenadas, devidamente detalhado e 

desenhado, explorou o valor estético da estrutura em betão armado afirmando-se como um 

edifício do seu tempo que explora as matérias do seu tempo e que apresenta identidade. Está 

orientado e com vãos proporcionais em função das características dos espaços interiores e 

sempre que necessário, protegido por palas do excesso de insolação. Possui ampla iluminação 

natural na grande maioria dos espaços incluindo circulação, o que garante economia de uso, 

permitindo o arrefecimento natural do edifício através da ventilação transversal, pelo que se 

prevê, não necessitar de arrefecimento forçado (AVAC) no Verão. As soluções técnicas 

adotadas para o aquecimento e ventilação do edifício, previstas em especialidade própria, 

foram estudadas tendo em conta o maior custo benefício, motivo pelo qual se aplica splits por 

compartimento ao invés de ter sistemas de aquecimento / arrefecimento centralizado. Os 

materiais são aplicados em escala e com uma palete reduzida por forma a assegurar a 
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economia da industrialização. As soluções técnicas adotadas são recorrentes no mercado e 

procuram também elas a economia de meios numa relação de máximo de qualidade ------------  

 ---------- CONSIDERAÇÕES FINAIS:  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considera-se que o projeto apresentado em fase de execução cumpre na íntegra os 

requisitos do projeto aprovado, assim como a legislação vigente e posterior à data da sua 

aprovação nomeadamente: REGEU; Despacho 59 /SESS/90; Portaria 70 / 2021 de 26 de 

Março; Decreto 163 / 2006 de 8 de Agosto; Decreto -lei nº 18 / 89 de 11 Janeiro; Decreto-Lei 

nº 3/2014 de 4 de Março; Decreto -lei nº 347 / 93 de 1 de Outubro; Portaria nº 987 /93 de 6 

de Outubro; e por ultimo, o RJUE, mais especificamente no seu artigo 7º. O projeto apresenta-

se como um edifício integralmente acessível e adaptado às funções a que se destina, com 

total eliminação de barreiras físicas. Considera-se que o projeto de execução apresentado 

possui qualidade arquitetónica quer em termos formais, quer em termos espaciais e 

sensoriais, pelo que seguramente constituirá uma referência dentro da sua especificidade, 

assumindo-se como obra de caracter publico e de serviço para o público que é. Por este 

motivo se pede que se revalide o parecer favorável já emitido tendo em conta as melhorias 

óbvias que o projeto agora possui. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- INCOMPATIBILIDADES COM O PDM: ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Verifica-se que a implantação do equipamento se situa dentro do perímetro urbano 

de Odemira quer em área consolidada quer na categoria de espaços urbanos verdes. O 

edifício é considerado ao abrigo do art.º 3 como um “equipamento de Utilização coletiva”, já 

previsto na Quinta da Estrela a Poente (quadriculado vermelho), mas que se pretende 

implantar a Nascente. Este tipo de equipamentos está previsto no artigo 44º do PDM, ponto 

2, aonde se aplica o IOL de 0,44 (994 /2250), pelo que cumpre os índices relativamente a esta 

classe de espaço. Uma vez que também se situa na classe de espaços verdes urbanos (artigo 

48º), no ponto 2, é referido a necessidade de um Plano de Pormenor, não executado até à 
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data pelo Município, daí a hipotética incompatibilidade pese embora ao abrigo do artigo 7º do 

RJUE a autarquia esteja isenta de controlo prévio das suas operações urbanísticas. ---------------  

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

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal tomou o devido conhecimento e deliberou, 

por unanimidade, considerar a urgência na aprovação do projeto do CAO e em sede de 

revisão do Plano Diretor Municipal de Odemira o ajustamento necessário aos instrumentos de 

planeamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0309-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA 7 

ARRUAMENTOS E 2 ADENDAS A ESTUDOS EXISTENTES EM VILA NOVA DE MILFONTES ------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2706-2021, datada de 21 de maio de 2021, 

proveniente do Setor de Sistemas de Informação Geográfica, da Divisão de Licenciamento e 

Gestão Territorial, elaborada no seguimento de nove pedidos de certificação de toponímia e 

numeração de polícia, referentes a prédios urbanos situados em arruamentos de Vila Nova de 

Milfontes, da freguesia de Vila Nova de Milfontes.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Foi efetuado o estudo de numeração de polícia para sete arruamentos e realizadas 

duas adendas a estudos existentes. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Brejo dos Pinheiros, a Rua do Monte Vistoso, a Rua do Poço Novo, a Rua dos Brejos, a 

Travessa da Eira da Pedra, a Praceta Brejo dos Pinheiros, a Praceta Raminhos e adendas ao 

estudo de numeração de polícia da Rua Custódio Brás Pacheco e da Rua Cerca do Barreiro, na 

localidade de Vila Nova de Milfontes, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do 

Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia. ------------------------------------------------------  

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

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0310-2021 - PLANO DE GESTÃO DA ZONA ESPECIAL DE 

CONSERVAÇÃO (ZEC) COSTA SUDOESTE: CONTRIBUTOS EM SEDE DE CONSULTA DIRIGIDA ÀS 

ENTIDADES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação técnica n.º 2699/2021, datada de 21 de maio de 2021, 

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

Territorial, com os contributos remetidos em sede de consulta dirigida às entidades 

relativamente ao Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação (ZEC) da Costa Sudoeste, 

da Rede Natura 2000. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para conhecimento e eventual recolha de contributos da Câmara 

Municipal, salientando-se que o Plano de Gestão se encontra numa fase intermédia da sua 

elaboração e que adiante há de ser realizado o procedimento de consulta pública nos moldes 

previstos pela lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0312-2021 - OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO COM A INSTALAÇÃO 

DE UMA ROULOTTE NA VILA DE ODEMIRA, PARA VENDA DE FARTURAS EM REGIME TAKE-

AWAY, REQUERIDO POR LÉNIA DIAS FIDALGO ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2200/2021, datada de 26 de abril de 2021, proveniente 

da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, na qual consta que a Senhora Lénia Dias 

Fidalgo, residente em Serpa, veio solicitar que lhe fosse concedido um espaço para uma 

roulotte com dimensão de 3 metros, para venda de farturas em regime Take-away, por um 

dia na semana, na localidade de Odemira, justificando o pedido face à situação que está a 

passar, devido á pandemia, sem poder exercer a sua atividade em feiras e festas. -----------------  

 ---------- Consta ainda na referida informação que a atividade prevista insere-se em unidades 

móveis de restauração e bebidas de caráter não sedentário, devendo o proprietário da 
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unidade móvel estar habilitada a exercer esta atividade. Refere ainda que o Município de 

Odemira elaborou uma lista provisória para venda ambulante e unidades móveis de 

restauração e bebidas de caráter não sedentário, onde é indicado os locais e o número de 

instalações permitidas, não constando lugares definidos para a Vila de Odemira. ------------------  

 ----------- Foi solicitado parecer à Freguesia de São Salvador e Santa Maria que emitiu o 

mesmo, através de correio eletrónico datado de 16 de abril de 2021, onde informa que não vê 

qualquer inconveniente na instalação da roulotte para venda de farturas, um dia por semana, 

na localidade de Odemira, desde que seja cumprida a legislação em vigor, bem como as 

normas estipuladas pela DGS, tendo em atenção à situação de pandemia que enfrentamos, 

mas nada refere quanto ao local ou locais possíveis para a instalação da roulotte. -----------------  

 ----------- Em face do exposto e tendo em conta o parecer emitido pela Freguesia de São 

Salvador e Santa Maria, propõe-se para apreciação e deliberação a autorização para a 

instalação da roulotte para venda de farturas, um dia por semana, na localidade de Odemira 

e, caso seja autorizada a pretensão, deverá ser igualmente ser indicado o local para a 

instalação da mesma. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a intenção de 

indeferir a pretensão, devendo utilizar os espaços licenciados para o efeito -------------------------  

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0319-2021 - 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 14/05/2021 E 2/06/2021, NOS TERMOS DA 

PROPOSTA Nº 5-A/2017P, REFERENTE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADA EM 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 18/10/2017 E DO 

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  
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 ---------- Proc. Nº 112 - ano - 2012 - Req. Olímpio José dos Santos - Local da Obra - Fornalha 

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

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

 ---------- Proc. Nº 199 - ano - 2021 - Req. Hfnatur, Lda. - Local da Obra – Daroeira, S. Teotónio - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Legalização de uma vacaria; ---------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 646 - ano - 2020 - Req. Manuel Jesus dos Santos - Local da Obra - Rua 25 de 

Abril, n.º 7 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia;--------------------------------  

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

do Brejo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º579/2020.LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 76 - ano - 2021 - Req. Carlos da Encarnação Duarte Canelas - Local da Obra - 

Vale da Telha, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Construção de um alpendre e 

legalização de ampliação da habitação; ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 191 - ano - 2021 - Req. Estela do Carmo Pacheco da Silva - Local da Obra - 

Carrasqueira do Meio - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Licença Administrativa; ---  

 ---------- Proc. Nº 159 - ano - 2021 - Req. Rui Manuel Gomes Cabecinha - Local da Obra – 

Travessa de Santa Maria, n.º 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 259 - ano - 2021 - Req. Manuel de Campos Lourenço - Local da Obra - Rua 

Monte Vistoso, Quinta da Comenda - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença 

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

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

 ----------- Proc. Nº 85 - ano - 2021 - Req. Rogério Manuel de Campos da Conceição - Local da 

Obra - Portas de Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 85/2021-CERT; --------------------------------------------------------------------  

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

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar (Extinta) - Assunto - Identificação da Garantia Bancária; --  

 ----------- Proc. Nº 49 - ano - 2021 - Req. Artur Manuel Pereira - Local da Obra - Rua Nova do 

Ferrenho, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º49/2021-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 335 - ano - 2020 - Req. Ana Margarida Policia Gonçalves - Local da Obra - 

Longueira Nova, Lote 47 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos 

ao Processo n.º 335/2020-CP; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 47 - ano - 2020 - Req. Joaquim José Loução - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Cima, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º47/2020-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 696 - ano - 2019 - Req. Jorge Paulo Martins Palma - Local da Obra - Travessa 

de Santa Maria, n.º 4, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Comunicação e/ ou averbamento, substituição de Diretor de Obra;------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 696 - ano - 2019 - Req. Jorge Paulo Martins Palma - Local da Obra - Travessa 

de Santa Maria, n.º4, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 696/2019-CP; --------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 452 - ano - 2019 - Req. Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva - Local da 

Obra - Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto - Exposição sobre Certidão de Dispensa de Utilização referente ao Processo 

n.º452/2019-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Herdade das Laranjeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 169 - ano - 2018 - Req. José Joaquim Mansos - Local da Obra - Monte do 

Paleio - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 169/2018-CIAU; -  

 ---------- Proc. Nº 93 - ano - 2021 - Req. Castelo de Milfontes - Sociedade de Exploração 

Hoteleira, Lda. - Local da Obra - Largo Brito Pais - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Resposta ao ofício Gdobp-4364 de 08.04.2021 referente ao Processo n.º 93/2021-LOU; ---------  

 ---------- Proc. Nº 4 - ano - 2007 - Req. Trilógica, Empreendedores Imobiliários, Lda. - Local da 

Obra - Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Garantia 

Bancária; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 172 - ano - 2017 - Req. Esta Bucker - Local da Obra - Casa Nova - Freguesia - 

São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; -----------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 273 - ano - 2018 - Req. Alfredo Bernardino da Silva - Local da Obra - Fiais - 

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

n.º273/2018-LAO; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 78 - ano - 2021 - Req. Adrian Gonçalves da Silva - Local da Obra - Travessa 

Escritor, Bemposta - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Nipg: 10344/21, 

Registo de Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1081980, Pedido 21655/2021 "Olivo"; -------  

 ---------- Proc. Nº 73 - ano - 2021 - Req. Marco Hugo Lampreia Freitas Florindo - Local da Obra 

- Rua Brejo da Estrada, n.º 4 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Nipg: 9991/21, 
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Registo de Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1079864, Pedido 20360/2021 "Moradia 

Florindo"; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 16 - ano - 2017 - Req. Baía do Tonel - Turismo, Habitação e Manutenção 

Ambiental, Lda. - Local da Obra - Touril - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

prorrogação de prazo para apresentar elementos; ---------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 610 - ano - 2020 - Req. Andreia do Carmo Santos Bernardino - Local da Obra 

- Luzianes-Gare - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ------  

 ----------- Proc. Nº 462 - ano - 2020 - Req. Claudia Giovanoli - Local da Obra - Eira da Rocha - 

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

n.º462/2020-PIP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 67 - ano - 2021 - Req. Maria Barbara dos Reis Ramos Guerreiro - Local da 

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

 ----------- Proc. Nº 78 - ano - 2021 - Req. Adrian Gonçalves da Silva - Local da Obra - Travessa 

Escritor, Bemposta - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Processo n.º 1081980, 

Pedido n.º 21655/2021, marcação de audiência dos interessados; -------------------------------------  

 ----------- 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 8 - ano - 2021 - Req. Inácia Maria Costa - Local da Obra - Almarjanito - 

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 59 - ano - 2021 - Req. Ana Cláudia Fernandes Serra - Local da Obra - Estrada 

de Sabóia, Quintas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Nipg: 7311/21, Registo de 

Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1065572, Pedido 13595/2021 "Monte Fonte do 

Corcho"; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 13 - ano - 2013 - Req. Waylaidu Gounden - Local da Obra - Cabaços - 

Freguesia - Relíquias - Assunto - Legalização - Espaço Rústico; -------------------------------------------  

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

Obra - Courela dos Alagadoures, Caixa Postal 30 - Freguesia - Colos - Assunto - Construção de 

apoio agrícola; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 35 - ano - 2019 - Req. Maria do Rosário Pinto dos Santos Gomes Porto - Local 

da Obra - Cova da Zorra, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção elementos ao 

Processo Req:109009/19-Nipg:27694/19; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 255 - ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da Obra - Quintas - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Especialidades; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 127 - ano - 2021 - Req. Franz Sales Mayr - Local da Obra - Monte Novo da 

Soalheira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de cópias de plantas autenticadas 

(1036-163); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 143 - ano - 2021 - Req. Anthony Paul Moo-Young - Local da Obra – Atalho, 

São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de 

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

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

Formosa e Montalvo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Vila Formosa e Montalvo - 

Suspensão de prazos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 156 - ano - 2021 - Req. Loric - Comercio e Produção Pequenos Frutos, Lda. - 

Local da Obra - Loteamento Industrial Lote 38 I - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - 

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

 ---------- Proc. Nº 129 - ano - 2021 - Req. Sandra Isabel Antunes da Silva - Local da Obra - 

Monte da Estrada - Freguesia - Relíquias - Assunto - Pedido de fotocópias; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 329 - ano - 2019 - Req. Manuel Caetano Rodrigues Nobre - Local da Obra - 
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Cascalheira - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos; ------------------  

 ----------- Proc. Nº 130 - ano - 2021 - Req. José Manuel Guerreiro - Local da Obra - Bairro do 

Bom Sitio, Lote 56 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de Alvará de Utilização; -----------------  

 ----------- Proc. Nº 99 - ano - 2018 - Req. Nuno Simão Salvador - Local da Obra - Cerro da Tenda 

e Cabeço Queimado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; -  

 ----------- Proc. Nº 131 - ano - 2021 - Req. Ricardo Nuno Reis Oliveira Águas de Matos - Local da 

Obra - João Frio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Requerimento; --------------------------------  

 ----------- 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 476 - ano - 2019 - Req. Maria Conceição Goncalves Nunes de Brito - Local da 

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

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

 ----------- Proc. Nº 220 - ano - 2021 - Req. Ventura Afonso Catarino - Local da Obra - Casinha 

Nova - Torquines Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Legalização de uma instalação 

sanitária, arrumos e de um telheiro -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 268 - ano - 2021 - Req. Christa Ursula Stübler - Local da Obra - Moinhos de S. 

Miguel, Moitas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

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

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

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação de início dos 

trabalhos referente ao Processo n.º 203/2021-CP; ----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 126 - ano - 2021 - Req. António dos Reis Santos - Local da Obra - Vale Bravo - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de fotocópias dos Processos n.ºs 92/78 e 

45/80 e 15/80; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 585 - ano - 2020 - Req. Maria Manuel Cabecinha da Silva Ferreira Gandara - 

Local da Obra - Rua de São Sebastião, n.º 22 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

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

 ---------- Proc. Nº 219 - ano - 2021 - Req. Miguel Ângelo de Oliveira Guerreiro - Local da Obra - 

Bemparece, Lote 1 do Loteamento Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria 

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

 ---------- Proc. Nº 217 - ano - 2021 - Req. Sandra Ramos Figueirinhas - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote D2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de prazo para 

apresentar aos elementos solicitados; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 67 - ano - 2016 - Req. Elisabete Gomes dos Santos Pereira - Local da Obra - 

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

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

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

Rua dos Aviadores, n.º 21, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 155/2020-AU; -------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 290 - ano - 2020 - Req. Monticerca Negócios Imobiliários, Promoções e 

Serviços Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Cerca da Mina, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - 

Prorrogação de prazos para apresentar os elementos solicitados referentes ao Processo 

n.º290/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 297 - ano - 2020 - Req. Tiago Matos Cruz Campos Carvalho - Local da Obra - 

Herdade do Zambujeiro - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Junção de 

elementos ao Processo n.º 297/2020-CERT; ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 186 - ano - 2018 - Req. Fernando André Alves Silva - Local da Obra - 

Loteamento Municipal de Colos, Lote 7 - Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de 

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

 ----------- Proc. Nº 255 - ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da Obra - Quintas - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Especialidades; --------------------------  

 ----------- Proc. Nº 34 - ano - 2019 - Req. Paula Sofia Coimbra do Rosário - Local da Obra - Cerca 

das Árvores, Lote 17, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 34/2019-LOU; -------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Proc. Nº 276 - ano - 2021 - Req. Ana Isabel da Silva Cortez - Local da Obra - Monte da 

Vinha - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Constituição Compropriedade; -------  

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

Pinheiro, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Autoliquidação - Comunicação Prévia com as 

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

 ----------- Proc. Nº 173 - ano - 2020 - Req. Bee & Me, Lda. - Local da Obra - Barranquinho, São 

Luis - Freguesia - São Luis - Assunto – Exposição referente ao Processo n.º 173/2020-CP; --------  

 ----------- Proc. Nº 549 - ano - 2019 - Req. Piedade Maria Gonçalves dos Santos Inácio - Local da 

Obra - Rua dos Martírios, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto 

- Junção de elementos ao Processo n.º 549/2019-CP; ------------------------------------------------------  

 ----------- 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 196 - ano - 2021 - Req. Barak Gal - Local da Obra - Várzea do Burdo - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 196/2021-LOU; ------  

 ----------- Proc. Nº 91 - ano - 2019 - Req. Miguel Neves Queirós - Local da Obra - Vale do Junco, 
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Vale Pegas - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de isenção de taxas ao 

abrigo do Artigo 13 do Regulamento Taxas Municipais; ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 646 - ano - 2020 - Req. Manuel Jesus dos Santos - Local da Obra - Rua 25 de 

Abril, n.º 7 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia;--------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 269 - ano - 2021 - Req. Fonte de Crhyseia, S.A. - Local da Obra - Urgueiras - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pagamento de taxa, devolução de 22,77€, Processo 

n.º269/2021-IPO; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 667 - ano - 2019 - Req. Construções Filipe Silva & Martiniano, Lda. - Local da 

Obra - Bica da Areia, Lote 33, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 667/2019-CPOE; ---------------------------------------  

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

- Lote 01, Cerca da Fonte - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 194 - ano - 2021 - Req. Macedo & Santana Constrói, Lda. - Local da Obra - 

Loteamento Roça Matos, n.º 23 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido 

prorrogação de prazos; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 151 - ano - 2015 - Req. Fernando Goncalves Campos - Local da Obra - Cerca 

do Pinheiro, Rua João de Deus, n.º 1 A, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Notificação 

de Despacho do Nipg 27914/15; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 569 - ano - 2020 - Req. Maria de Jesus de Oliveira Jesus - Local da Obra - 

Agachadinha - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de Elementos ao 

Processo n.º 569/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 35 - ano - 2021 - Req. Manuel Pacheco Martinho - Local da Obra - Bencaniz - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo para apresentar os 

elementos solicitados referente ao Processo n.º 35/2021-PIP; -------------------------------------------  



-43- 
09-06-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

 ----------- Proc. Nº 217 - ano - 2021 - Req. Sandra Ramos Figueirinhas - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote D2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de 

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

 ----------- Proc. Nº 360 - ano - 2019 - Req. António Norberto Marques da Silva - Local da Obra - 

Loteamento Bica da Areia, Lote 21 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 360/2019-CP; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 462 - ano - 2020 - Req. Cláudia Giovanoli - Local da Obra - Eira da Rocha - 

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

n.º462/2020-PIP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Lagoa, n.º 50, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifícios; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 31 - ano - 2016 - Req. Carlos Manuel Nunes Pombinho (Manos Pombinhos) - 

Local da Obra - Samoqueirinha, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Exposição referente ao 

Processo n.º 2213-31/2016; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 175 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Notificação n.º 1039/21-CERT, 175/2021; ----------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 707 - ano - 2020 - Req. Tito Lívio Gonçalves - Local da Obra - Travessa da 

Meia-Noite, Lote 25 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença Administrativa; ----  

 ----------- Proc. Nº 404 - ano - 2020 - Req. Moinho do Canito Preto, Lda. - Local da Obra – 

Afeireirinha, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Notificação de Despacho de 

Licenciamento de Obras e aprovação arquitetura; ----------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 16 - ano - 2020 - Req. Áurea Maria Gonçalves Viana - Local da Obra - Monte 

Branco, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Previa; --------------------  

 ---------- Proc. Nº 666 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

Obra - Rua Dr. Manuel Arriaga, n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 666/2020-LOU;------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 174 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Anes - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Saneamento do Processo n.º 174/2021-CERT; -----  

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

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação de início dos 

trabalhos referente ao Processo n.º 203/2021-CP; ----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 154 - ano - 2021 - Req. Loric - Comercio e Produção Pequenos Frutos, Lda. - 

Local da Obra - Loteamento Industrial, Lote 39I, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista 

dos Pinheiros - Assunto - Comunicação Prévia de Alterações; --------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 209 - ano - 2020 - Req. Bruno António de Castro Pedroso - Local da Obra - 

Loteamento das Águas Ferrenhas, Lote 10, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova 

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

 ---------- Proc. Nº 105 - ano - 2021 - Req. Simon James Stephen - Local da Obra - Monte Corgão 

das Estevas - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Mera Comunicação Registo 

de Alojamento Local; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 103 - ano - 2021 - Req. Luis Eduardo Ramos M Nobre - Local da Obra - Rua 

Pinhal do Moinho - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Nipg: 12489/21 Registo de 

Alojamento Local, Dados Bde: Processo 1094583, Pedido 28526/2021 "Luis Nobre 
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Alojamento"; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Vales, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Comunicação Prévia; ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 6 - ano - 2018 - Req. Rosa Pacheco Fernandes - Local da Obra - Vale Figueira 

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

 ----------- Proc. Nº 324 - ano - 2017 - Req. Monte Down Under, Lda. - Local da Obra - Carvalhal 

do Sarilho, Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 324/2017-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 2 - ano - 2020 - Req. Sophie Elisabeth Sommelet - Local da Obra - Moinho do 

Carvalhal, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º2/2020–LOU;------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 - Comunicação de início dos trabalhos; -------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 43 - ano - 2020 - Req. Eusébio Peres Garcia - Local da Obra - Rua Miramar, 

n.º 58, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 43/2020-CP;------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 690 - ano - 2019 - Req. Francisco Alberto de Matos Simões Crispim - Local da 

Obra - Daroeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 215 - ano - 2018 - Req. Ricardo Guerreiro Mendes - Local da Obra - 

Loteamento Municipal de Saboia, Lote 35 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Exposição referente 

ao Processo n.º 215/2018-CPOE; --------------------------------------------------------------------------------  

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

(Gomes Anes) - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Nipg 8932/21, Processo 

n.º177/2021-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 173 - ano - 2021 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Gomes Aires - 

Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Nipg 8885/21, Processo n.º 173/2021-CERT; -------  

 ---------- Proc. Nº 262 - ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da Obra - Bairro Maria da Graça 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de 

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

 ---------- Proc. Nº 696 - ano - 2019 - Req. Jorge Paulo Martins Palma - Local da Obra - Travessa 

de Santa Maria, n.º 4, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 696/2019-CP; --------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 672 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Barranco do Bebedouro, Artigo 596 - Freguesia - Colos - Assunto -

Junção de elementos ao Processo n.º 672/2020-LOU;------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 674 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Vale Tom, Artigo 950 - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 674/20-LOU; -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 675 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra - Monte Sobreiro, Artigo 2281 - Freguesia - São Teotónio - Assunto 

- Junção de elementos ao Processo n.º 675/20-LOU; -------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 677 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra – Fataca, Artigo 503 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo n.º 677/20-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 123 - ano - 2021 - Req. Maria Adriana Van`T Westende - Local da Obra - Rua 

José Gonçalves, 28/ 30 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

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

 ---------- Proc. Nº 396 - ano - 2020 - Req. Henrique Francisco Pereira - Local da Obra - 

Loteamento Cerca do Meio, Lote 27 - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 
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Processo n.º 396/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 670 - ano - 2020 - Req. EPO - Centro Escolar e Empresarial Sudoeste 

Alentejano - Local da Obra – Estibeira, Artigo 2269 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 670/2020-LOU; -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 124 - ano - 2021 - Req. Gonçalo Nuno Silva Ferreira Alves Araújo - Local da 

Obra - Brejo do Cipriano - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de cópias; ---------  

 ----------- Proc. Nº 660 - ano - 2020 - Req. Maria Victoria Guerreiro Cândido - Local da Obra - 

Loteamento da Zambujeira do Mar, Lote 18 - Freguesia - São Teotónio - Assunto -

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 549 - ano - 2020 - Req. Augusto Alves da Cruz - Local da Obra - Corredoura - 

Freguesia - Relíquias - Assunto -Junção de elementos; -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 318 - ano - 2020 - Req. Herança de Johannes Henricus de Louw - Local da 

Obra - Vale Bejinha - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

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

 ----------- Proc. Nº 158 - ano - 2021 - Req. Adelino Silva Goncalves - Local da Obra - Rua do 

Pinhal, Lote 16, n.º 15 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

Prpcesso n.º 158/2021-CP; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação de início dos 

trabalhos referentes ao Processo n.º 203/2021-CP; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 133 - ano - 2021 - Req. Ana Filipa Guerreiro da Silva - Local da Obra - Monte 

da Moita Nova, Caixa Postal 4424, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

consulta/ cópias referentes ao Processo n.º 204/97; -------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 421 - ano - 2019 - Req. Mário Maria Malveiro - Local da Obra - EN 389, 

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

 ---------- 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 - Resposta ao ofício Gdobp-5928 07-05-2021; ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 134 - ano - 2021 - Req. Esmeraldina Maria Silva Guerreiro - Assunto - 

Departamento de Urbanismo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 248 - ano - 2021 - Req. Dafilessa – Construções, Lda. - Local da Obra - 

Peladiço do Malavado, Lote 2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 228/2021-CP; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

Peladiço do Malavado, Lote 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 247/2021-CP; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 135 - ano - 2021 - Req. Paulo Jorge Vargas de Sousa - Local da Obra - 

Guerreão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de 

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

 ---------- Proc. Nº 52 - ano - 2019 - Req. Etelvina Varela Loureiro de Mendonça Torres - Local 

da Obra - Geitosa - Freguesia - São Luis - Assunto - Entrega de Especialidades; ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 579 - ano - 2019 - Req. Carlos Miguel Ramos Grego - Local da Obra - Lotes 

43I e 44I do Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 579/2019; --------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 136 - ano - 2021 - Req. Maria de Fátima Guiomar Matos - Local da Obra - 

Almograve Velho - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de consulta e 

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

 ---------- Proc. Nº 137 - ano - 2021 - Req. Henrique Daniel de Carvalho Schreck - Local da Obra - 
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Córrego da Casca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Informação com o Nipg: 

13747/21; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 270 - ano - 2021 - Req. Rui Pedro Mota Anacleto das Neves - Local da Obra - 

Travessa dos Amadores, n.º 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação 

Prévia; --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 520 - ano - 2019 - Req. Maria Helena Nogueira Silva Jaques Luz Marques - 

Local da Obra – Tagariças, Casas Novas, S. Teotónio, Art.º 1920 - Freguesia - São Teotónio - 

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

 ----------- Proc. Nº 140 - ano - 2021 - Req. José Manuel Jorge Carvalho - Local da Obra - 

Pereirinha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Consulta de Processo referente ao 

Alvará de Licença de Utilização n.º 19/2008; -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 519 - ano - 2019 - Req. Maria Helena Nogueira Silva Jaques Luz Marques - 

Local da Obra – Tagariças, Casas Novas, S. Teotónio, Art.º 419 - Freguesia - São Teotónio - 

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

 ----------- Proc. Nº 185 - ano - 2019 - Req. Vitacress Portugal, S.A. - Local da Obra - Monte da 

Ribeira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos em resposta 

ao ofício n.º 004832; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 667 - ano - 2019 - Req. Construções Filipe Silva & Martiniano, Lda. - Local da 

Obra - Bica da Areia, Lote 33, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Autoliquidação e comunicação inicio dos trabalhos; -------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 579 - ano - 2019 - Req. Carlos Miguel Ramos Grego - Local da Obra - Lotes 

43I e 44I do Loteamento industrial da Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Pedido de autoliquidação referente ao Processo n.º 579/2019-CP; ---------  

 ----------- Proc. Nº 179 - ano - 2021 - Req. Hfnatur, Lda. - Local da Obra - Daroeira - Freguesia - 

São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; -----------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 9 - ano - 2009 - Req. Chama do Tempo, Lda. - Local da Obra - Boavista dos 

Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Resposta à intenção de indeferir; -----  

 ---------- Proc. Nº 667 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

Obra - Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

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

 ---------- Proc. Nº 556 - ano - 2019 - Req. Luísa Pereira António - Local da Obra - Ribeira do 

Salto - Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º556/2019-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 281 - ano - 2021 - Req. Hermenegildo dos Santos Miguel - Local da Obra - 

Rua de Santa Isabel, n.º 2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Licenciamento para  

Legalização; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 139 - ano - 2021 - Req. José Daniel Pereira Rito Alves - Local da Obra - 

Estrada Nacional 390, Boavista - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta 

e/ ou fotocópias de Processo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 260 - ano - 2021 - Req. Maria José Rodrigues Correia - Local da Obra - Rua do 

Comércio, n.º 2 - Freguesia - São Luis - Assunto - Licença Administrativa; -----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 254 - ano - 2021 - Req. Pedro José Ribeiro Barbosa de Sottomayor - Local da 

Obra - Monte Novo Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Licença Administrativa; ----------  

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

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

Turística e pedido de agregação de Alvarás; ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 265 - ano - 2021 - Req. José Manuel Rodrigues - Local da Obra - Herdade do 

Moinho Novo - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença Administrativa; ----------------  

 ---------- Proc. Nº 462 - ano - 2020 - Req. Cláudia Giovanoli - Local da Obra - Eira da Rocha - 

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



-51- 
09-06-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

n.º462/2020-PIP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 239 - ano - 2021 - Req. Filipa Maria da Costa Cabral de Soveral Padeira - 

Local da Obra - Bairro Montinho, Lote 55 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Licença 

Administrativa para alterações em obra; ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 9 - ano - 2019 - Req. Manuel de Almeida Rodrigues - Local da Obra - Rua 

Nova, n.º 8, São Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição sobre o Processo 

n.º22.0601-9/2019; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 236 - ano - 2019 - Req. Maria Teresa Júlio Teixeira Coelho - Local da Obra - 

Rua Carlos Maia, n.º 31, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º 236/2019-CERT; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 91 - ano - 2020 - Req. João Miguel Freire Batalha - Local da Obra - Carvalhal, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Parecer; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 433 - ano - 2020 - Req. “Cabeça de Casal de Herança de” Augusto José de 

Campos - Local da Obra - Monte Novo da Cerca do Vale Pepino - Freguesia - São Luis - Assunto 

- Certidão de Dispensa de Licença de Utilização;-------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 285 - ano - 2021 - Req. Arminda da Silva Raposo - Local da Obra - Herdade de 

A-do-Cabreiro - Freguesia - Colos - Assunto - Processo de Destaque;-----------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 230 - ano - 2020 - Req. Grade Ribeiro- Estudos, Projetos e Consultoria, Lda. - 

Local da Obra - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

Informação sobre Alvará de Loteamento n.º 1, datado de 2010/06/14, Aditamento ao mesmo 

e Fornecimento de Plantas n.º 2011/02/09; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 304 - ano - 2020 - Req. Caixa Geral Depósitos, S.A. - Local da Obra - Rua da 

Vitoria, n.º 2 -Pereiras - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Pedido de Certidão de 

Convergência de Moradas referente ao Processo n.º Ul 2025987; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 711 - ano - 2020 - Req. Robert Pieter Johan Hooijkaas - Local da Obra – 
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Seisseira, Lote 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º711/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 578 - ano - 2019 - Req. Maria de Fátima Oliveira G. Pedro - Local da Obra - 

Bairro Cerro da Forca, Lote 27 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 578/2019-CP; ---------------------------------------------------------------------  

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

José Pedro Gaspar Guerreiro, n.º 22 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Emissão de Alvará; -  

 ---------- Proc. Nº 294 - ano - 2021 - Req. Nuno Miguel de Oliveira Costa - Local da Obra - Rua 

B, Lote 30, Cerca das Eirinhas - Freguesia - São Luis - Assunto - Licença Administrativa; -----------  

 ---------- Proc. Nº 2 - ano - 2016 - Req. José Viana Guerreiro - Local da Obra - Pinheiros, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de prorrogação 

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

 ---------- Proc. Nº 664 - ano - 2019 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da Obra - Monte Selão 

Novo, Luzianes-Gare - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Exposição ao Processo 

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

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

Rua dos Aviadores, n.º 21, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 155/2020-AU; -------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 44 - ano - 2019 - Req. Julien Manuel André Aigret - Local da Obra - Vale da 

Vinha, São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto – 

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

 ---------- 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 49 - ano - 2021 - Req. Artur Manuel Pereira - Local da Obra - Rua Nova do 
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Ferrenho, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º49/2021-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 666 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

Obra - Rua Dr. Manuel Arriaga, n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 666/2020-LOU; -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 138 - ano - 2021 - Req. Simão & Martins - Construção Civil e Obras Publicas, 

Lda. - Local da Obra – Cabecinho, Lote n.º 1, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - 

Assunto - Pedido de Licença de Ruído por motivo de obras; ----------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 452 - ano - 2019 - Req. Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva - Local da 

Obra - Rua Capitão Mouzinho de Albuquerque - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - 

Assunto - Exposição - Certidão de Dispensa de Utilização referente ao Processo n.º 452/2019-

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

 ----------- Proc. Nº 744 - ano - 2019 - Req. Pedro Gonçalves da Silva - Local da Obra - Rua do 

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

 ----------- Proc. Nº 47 - ano - 2020 - Req. Joaquim José Loução - Local da Obra - Ribeira do 

Seissal de Cima, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Exposição referente ao Processo 

n.º47/2020-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 112 - ano - 2021 - Req. Tiago Campos Jesus - Local da Obra - Troviscais - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 112/2021-CERT; -----------  

 ----------- Proc. Nº 232 - ano - 2021 - Req. Patamar Violeta – Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

São Teotónio - Marouços - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Envio de ofício; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 385 - ano - 2020 - Req. Américo de Azevedo Pereira - Local da Obra - Rua 
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Diário de Noticias, n.º 3 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; -------------------  

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

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar (Extinta) - Assunto - Identificação da Garantia Bancária; --  

 ---------- Proc. Nº 31 - ano - 2021 - Req. Maria Eduarda Gonçalves da Cruz - Local da Obra - 

Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de informação para resposta à notificação 

n.º254/21; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Cerca Nova, Lote 16 - Freguesia - São Luis - Assunto - Entrega de novo Processo de 

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

 ---------- Proc. Nº 59 - ano - 2021 - Req. Electa São Braz Maria Joaquina Jacinto - Local da Obra 

- Franciscos Velhos - Freguesia - Relíquias - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 261 - ano - 2021 - Req. Maria da Graça Carvalho da Silva - Local da Obra - 

Rua da Saudade, n.º 38, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Constituição 

de Propriedade Horizontal; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 705 - ano - 2020 - Req. Manuel António Guerreiro Chora - Local da Obra - 

Rua Belém - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 705/2020-CIAU; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 237 - ano - 2018 - Req. Fonte de Crhyseia, S.A. - Local da Obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Requerimento; ----------------------  
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 ----------- Proc. Nº 334 - ano - 2020 - Req. Carvalho & Figueira - Urbanização e Construções, 

Lda. - Local da Obra - Rua de Trás das Escolas, n.º 4, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Casa devoluta; -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Regiões Convergência - Local da Obra - Corte Sevilha - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de 

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

 ----------- Proc. Nº 125 - ano - 2021 - Req. José Fernando Martins dos Reis - Local da Obra - Rua 

da Feira, n.º 7 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia Nipg: 5004/21; --------  

 ----------- Proc. Nº 468 - ano - 2019 - Req. António Guerreiro Gonçalves - Local da Obra - 

Bemposta, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 176 - ano - 2020 - Req. Cármen Sofia Jacinto da Luz - Local da Obra - Rua 

Comenda, n.º 44, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Alojamento Local, Registo Bde: 955359; 51738/2020; 109539/Al; --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 176 - ano - 2020 - Req. Cármen Sofia Jacinto da Luz - Local da Obra - Rua 

Comenda, n.º 44, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Alojamento Local, Registo Bde: Proc 898303; Pedido 25642/2020; -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 31 - ano - 2021 - Req. Maria Eduarda Gonçalves da Cruz - Local da Obra - 

Saboia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de informação para resposta à Notificação 

n.º254/21; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 370 - ano - 2020 - Req. António Manuel Sequeira Gonçalves Silva - Local da 

Obra - Pereiro Grande - Freguesia - Relíquias - Assunto – Exposição referente ao Processo 

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

 ---------- 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 ao Processo 

n.º264/2018-CPOE; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 468 - ano - 2019 - Req. António Guerreiro Gonçalves - Local da Obra - 

Bemposta, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 427 - ano - 2019 - Req. Ctt - Correios de Portugal, S.A. - Local da Obra - Rua 

Sousa Prado, n.º 9, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Construção 

de rampa para pessoas com mobilidade condicionada de acesso à Loja Ctt de Odemira; ---------  

 ---------- Proc. Nº 106 - ano - 2017 - Req. Nature Bliss, Lda. - Local da Obra - Rua dos Carris, 

n.º6 B, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Registo de 

Alojamento Local n.º 60147/Al; ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 549 - ano - 2020 - Req. Augusto Alves da Cruz - Local da Obra - Corredoura - 

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

 ---------- Proc. Nº 132 - ano - 2021 - Req. Ricardo Nuno Reis Oliveira Águas de Matos - Local da 

Obra - Moinho de Cima - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição sobre pedido de 

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

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 297 - ano - 2020 - Req. Tiago Matos Cruz Campos Carvalho - Local da Obra - 

Herdade do Zambujeiro - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 297/2020-CERT; ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 31 - ano - 2016 - Req. Carlos Manuel Nunes Pombinho (Manos Pombinhos) - 

Local da Obra - Samoqueirinha, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Exposição referente ao 

Processo n.º 2213-31/2016; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 255 - ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da Obra - Quintas - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Especialidades; --------------------------  

 ----------- Proc. Nº 154 - ano - 2021 - Req. Loric – Comercio e Produção Pequenos Frutos, Lda. - 

Local da Obra - Loteamento Industrial, Lote 39I, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista 

dos Pinheiros - Assunto - Comunicação Prévia de Alterações; --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2018 - Req. Freguesia de Relíquias - Local da Obra - Relíquias - 

Freguesia - Relíquias - Assunto - Vistoria de Segurança e Salubridade e Notificação de 

Despacho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 532 - ano - 2020 - Req. Francisco Guerreiro Duarte - Local da Obra - Vale da 

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

n.º532/2020-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

elementos ao Processo n.º 192/2021-LOU. -------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0322-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA A 

TRAVESSA DE S. PEDRO, EM BOAVISTA DOS PINHEIROS ---------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2813-2021, datada de 28 de maio de 2021, 

proveniente do Setor de Informação e Geografia, da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, elaborada no seguimento do pedido de certificação de toponímia e numeração de 

polícia, registado com o NIPG: 10527/21, referente a um prédio urbano situado na Travessa 

de S. Pedro, em Boavista dos Pinheiros, Freguesia de Boavista dos Pinheiros. Após análise do 
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pedido verificou-se ser necessário efetuar o estudo de numeração de polícia para o 

arruamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

referido arruamento, conforme estipulado no n.º 1 do art.º 21.º do Regulamento de 

Toponímia e Numeração de Polícia. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0330-2021 - LICENCIAMENTO DE OBRA DE DEMOLIÇÃO TOTAL DO 

EDIFÍCIO SITO EM RUA DR. MANUEL ARRIAGA, N.º 2, EM ODEMIRA ------------------------------------  

 ---------- Foi presente o processo n.º 666/2020-LOU, referente a licenciamento com 

enquadramento na alínea f) do n.º 2 do art.º 4.º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual 

redação, relativo à obra de demolição total de edifício destinado a habitação, pré-existente 

legal por ser anterior ao RGEU, com 2 pisos, acrescidos de semicave e de aproveitamento de 

sótão em mansarda, sito no núcleo antigo da vila de Odemira, na Rua Dr. Manuel de Arriga, 

n.º 2, na Freguesia de São Salvador e Santa Maria, requerido pela Congregação das Oblatas 

Divino Coração. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Do referido processo consta a informação técnica datada de 01 de junho de 2021, da 

Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, que na sua conclusão propõe o deferimento do 

processo de licenciamento, bem como: ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- "- Que, atendendo à excecionalidade do edificado proposto pelo LOU n.º 667/2020, a 

efetuar na sequência da obra de demolição aqui em apreciação, propõe que os 2 processos, 

sejam conjuntamente alvo de apreciação e decisão em sede de Reunião do Executivo. -----------  

 ---------- Mais propõe, caso o executivo delibere em conformidade com a proposta técnica: ----  

 ---------- 1 – Que atendendo ao descrito no ponto 5.3, face à informação transmitida pela 
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Direção Regional de Cultura do Alentejo relativamente ao interesse arqueológico sobre o 

prédio limítrofe, propriedade do Município com obra em curso, bem como ao parecer jurídico 

emitido pela consultora jurídica em matéria de urbanismo, para uma segura tramitação 

processual que interessará a todas as partes, que seja determinado comunicar à Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, as deliberações tomadas sobre os processos LOU nº 

666/2020 e LOU nº 667/2020, concedendo para os efeitos que a entidade entenda por 

conveniente, um prazo para pronúncia, que se propõe ser de 20 dias, por analogia com o 

previsto no art.º 13ºA do RJUE – referente a consultas em razão de localização. -------------------  

 ----------- 2 – Que dessa consulta seja dado conhecimento à requerente, informando que da 

mesma poderá eventualmente resultar a imposição de condicionamento ao deferimento dos 

processos de licenciamento LOU nº 666/2020 e LOU nº 667/2020." -----------------------------------  

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

 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a intenção de 

indeferir a pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0331-2021 - LICENCIAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM 

EDIFÍCIO DESTINADO A EQUIPAMENTO- CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (CATL) NA 

RUA DR. MANUEL ARRIAGA, N.º 2, EM ODEMIRA -----------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o processo n.º 667/2020-LOU, referente a licenciamento com 

enquadramento na alínea c) do n.º 2 do art.º 4.º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua atual 

redação, relativo à construção de edifício destinado equipamento – Centro de Atividades de 

Tempos Livres (CATL), com 3 pisos e aproveitamento de sótão em mansarda, sito no núcleo 

antigo da vila de Odemira, na Rua Dr. Manuel de Arriga, n.º 2, na Freguesia de São Salvador e 

Santa Maria, requerido pela Congregação das Oblatas Divino Coração. -------------------------------  

 ----------- Do referido processo consta a informação técnica datada 31 de maio de 2021, da 
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Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, a qual refere na sua conclusão que: ----------------  

 ---------- "- O parecer técnico é favorável, condicionado ao exposto no ponto 4.1 da presente 

informação, pelo que se propõe a aprovação condicionada do projeto de arquitetura. -----------  

 ---------- - Atendendo à excecionalidade do edificado proposto, pela sua localização em núcleo 

antigo, métrica de vãos, cobertura em lajetas de pedra branca e inserção urbana, 

identificados nos pontos 5.1, 6.4 e 7, propõe-se que este processo, conjuntamente com o 

processo ref. N.º 666/2020 LOU (obras de demolição), sejam alvo de apreciação e decisão em 

sede de Reunião do Executivo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais propõe, caso o executivo delibere em conformidade com a proposta técnica: ----  

 ---------- 1 – Que atendendo ao descrito no ponto 5.3, face à informação transmitida pela 

Direção Regional de Cultura do Alentejo relativamente ao interesse arqueológico sobre o 

prédio limítrofe, propriedade do Município com obra em curso, bem como ao parecer jurídico 

emitido pela consultora jurídica em matéria de urbanismo, para uma segura tramitação 

processual que interessará a todas as partes, que seja determinado comunicar à Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, as deliberações tomadas sobre os processos LOU n.º 

666/2020 e LOU nº 667/2020, concedendo para os efeitos que a entidade entenda por 

conveniente, um prazo para pronúncia, que se propõe ser de 20 dias, por analogia com o 

previsto no art.º 13ºA do RJUE – referente a consultas em razão de localização.--------------------  

 ---------- 2 – Que dessa consulta seja dado conhecimento à requerente, informando que da 

mesma poderá eventualmente resultar a imposição de condicionamento ao deferimento dos 

processos de licenciamento LOU nº 666/2020 e nº 667/2020. -------------------------------------------  

 ---------- 3 - Que se notifique a requerente da aprovação condicionada proposta e de que 

deve, no prazo de seis meses a contar dessa notificação, apresentar os projetos das 

especialidades nos termos do nº 4 do art.º 20º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação (RJUE), aprovado pelo DL nº 555/99, de 16/Dezembro, na sua atual redação. ---------  
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 ----------- 4 – Que o cumprimento da condicionante de aprovação do projeto de arquitetura, se 

não o for demonstrado antes, deverá ser efetuado aquando da submissão dos projetos de 

especialidades, pois constitui condição para deferimento do processo de licenciamento."-------  

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

 ----------- Face ao conjunto de desconformidades referidas na presente informação, a Câmara 

Municipal aprovou, por unanimidade, a intenção de indeferir a pretensão. --------------------------  

 ----------- 3.6. - DIVISÃO DE AMBIENTE -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0335-2021 - TARIFÁRIO DE FAMÍLIAS NUMEROSAS: PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2817/2021, datada de 28 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão do Ambiente, na qual consta a proposta de alteração do tarifário das 

famílias numerosas, tendo em conta, que as mesmas se encontram de acordo com as 

Recomendações emitidas pela ERSAR. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com as recomendações da ERSAR, no tarifário das famílias numerosas, 

deverá haver uma adequação das tarifas de água de abastecimento, saneamento de águas 

residuais e de resíduos, sustentada nos seguintes prossupostos: ---------------------------------------  

 ----------- 1 - O tarifário familiar, deve ser aplicado a famílias compostas por 5 ou mais 

elementos e não a partir de 6 pessoas como se encontra definido no presente Regulamento; --  

 ----------- 2 - O ajustamento dos escalões de consumo deverá ser em função da dimensão do 

agregado familiar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - Tarifário específico (não por redução). ---------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta de alteração na estrutura 

tarifária das famílias numerosas, mantendo-se a redução de 50%, traduzida num tarifário 

específico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais se propõe a consequente alteração ao Regulamento das Taxas, Preços e Outras 
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Receitas do Município de Odemira, bem como a sua remessa à Assembleia Municipal para 

idênticos efeitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3.7. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0314-2021 - COLOCAÇÃO DE UM PÓRTICO E REFORÇO DA 

SINALIZAÇÃO NO CV-18 DE ACESSO À PRAIA DE ODECEIXE NORTE --------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2559-2021, datada de 14 de maio de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, bem 

como a proposta de reforço da sinalização a proibir o acesso de caravanas e autocaravanas à 

Praia de Odeceixe Norte, e que consiste na colocação de um pórtico, a meia faixa, no acesso à 

Praia de Odeceixe Norte (CV-18), assim como a aplicação de dois sinais de proibição tipo C9- 

Trânsito proibido a veículos de altura superior a 2,2 m, ambos com um painel adicional 

modelo 10a- com a inscrição “Exceto CMO e Residentes”, sendo que um é para aplicar junto 

do pórtico e outro no entroncamento do CV-18 com a EN 120. ------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto e conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de 

Procedimento da Sinalização, propõe-se a aprovação da proposta em apreço. ----------------------  

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

termos propostos, devendo-se garantir a passagem de viaturas de RSU, de veículos da 

Proteção Civil e de Bombeiros, face à dimensão da via no local. -----------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0315-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE MARCAS REGULADORAS DE 

ESTACIONAMENTO NO BAIRRO DO MONTE VISTOSO, EM VILA NOVA DE MILFONTES -------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2431-2021, datada de 07 de maio d 2021, proveniente 

do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando 

conhecimento da solicitação efetuada pelo Senhor Rui Manuel Lourenço da Cruz Brito, para 
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que sejam aplicadas marcas reguladoras de estacionamento em frente ao portão da sua 

habitação, localizada no Bairro do Monte Vistoso, em Vila Nova de Milfontes, uma vez que o 

estacionamento de veículos na faixa contrária da via, impede as manobras para entrar e sair 

da sua habitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais refere a supra informação que embora subsistam dúvidas quanto à alegação do 

requerente, verificou-se no entanto que quando estão veículos estacionados no arruamento, 

o mesmo passa a não obedecer às diretrizes estabelecidas nas Normas Técnicas do 

Estacionamento Perpendicular, nomeadamente, quanto à existência de um espaço mínimo de 

4,50 m de largura para acesso a garagens. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste sentido, propõe-se a implementação no pavimento de uma marca reguladora 

de estacionamento do tipo M14-Linha em ziguezague em frente do portão da garagem do 

requerente (do outro lado da rua). ------------------------------------------------------------------------------  

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

n.º75/2013, de 12 de setembro, a sua aprovação. ----------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0318-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ZONA DE CARGAS E DESCARGAS 

NA RUA LIGA DOS AMIGOS, EM SÃO LUÍS ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2609-2021, datada de 18 de maio de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, na qual consta 

que a gerência da empresa D’Oliveira e Silva Escritórios, veio solicitar que seja implementada 

na Rua Liga dos Amigos, em São Luís, três lugares de estacionamento destinados a operações 

de cargas e descargas, justificando o pedido com a pretensão de irem abrir naquele 

arruamento um supermercado, pelo que necessitam desse modo de uma zona para 

efetuarem as referidas operações de cargas e descargas. -------------------------------------------------  
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 ---------- Em face do exposto e considerando que a pretensão enquadra-se no n.º 1 do artigo 

11.º do Regulamento de Estacionamento do Município de Odemira, que determina a 

atribuição de áreas reservadas a "cargas/descargas", verifica-se que a criação de uma zona de 

cargas e descargas vai contribuir não só para a atividade económica da empresa requerente, 

como também, para os outros comércios sediados nas proximidades. --------------------------------  

 ---------- Neste sentido, propõe-se nos termos da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a criação de uma zona de cargas e descargas com 8 metros de 

comprimento a implementar perto da bifurcação da Rua Liga dos Amigos com a Rua Furriel 

Farias Graça, em São Luís, assim como a aplicação de um sinal de informação tipo H1a-

Estacionamento autorizado, com um painel adicional modelo 10 b “cargas e descargas”, e um 

painel adicional modelo 7d com a inscrição “Dias úteis das 8 às 20h”. ---------------------------------  

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

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

 ---------- 3.8. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0305-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO "ODEMIRA EMPREENDE": APROVAÇÃO DE CANDIDATURA ---------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2517-2021, datada de 13 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que dando 

cumprimento ao exposto no artigo 13.º do Regulamento do Programa Municipal de 

Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende», o Gabinete de Apoio ao 

Empreendedor (G.A.E.) procedeu à análise da candidatura da promotora Tânia Filipa Martins 

da Silva, enquanto empresa de Apicultura. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que após avaliação da coerência da 

candidatura, da elegibilidade das despesas apresentadas, bem como da respetiva taxa de 

apoio, o G.A.E. emitiu uma proposta de parecer favorável, apurando como valor a 
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comparticipar pela Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - 10.000,00€ sob a forma de apoio financeiro ao investimento. -----------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se de acordo com o n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento do 

Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende» a apreciação e 

deliberação da candidatura e da concessão do referido apoio. ------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0306-2021 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: NOVOS PEDIDOS, NOVA 

DOCUMENTAÇÃO E REANÁLISES ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 2489-2021, datado de 12 de maio de 2021, 

proveniente, da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que no âmbito da 

Ação Social Escolar foram remetidos aos Serviços de Educação 36 novos processos, 19 

referentes ao Jardim de Infância e 17 referentes ao 1º Ciclo do Ensino Básico. Deram também 

entrada 14 pedidos de reanálise, 9 referentes ao Jardim de Infância e 5 referentes ao 1º Ciclo 

do Ensino Básico. Após a análise dos processos e dos pedidos de reapreciações, propõe-se a 

atribuição de:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - No Ensino Pré-Escolar para a refeição: 16 pedidos sem escalão atribuído, 5 pedidos 

de escalão A e 7 pedidos de escalão B; -------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - No Ensino Pré-Escolar para prolongamento de horário até às 17.30h: 7 pedidos sem 

escalão atribuído, 2 pedidos de escalão A e 1 pedidos de escalão B; -----------------------------------  

 -----------  - No Ensino Pré-Escolar para prolongamento de horário até às 19h: 1 pedidos sem 

escalão atribuído e 1 pedidos de escalão B; -------------------------------------------------------------------  

 -----------  - No 1º Ciclo de Ensino Básico para a refeição: 12 pedidos sem escalão atribuído, 6 

pedidos de escalão A e 4 pedidos de escalão B; --------------------------------------------------------------  

 ----------- As novas atribuições não acarretam mais encargos, uma vez que os valores 
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encontram-se cobertos no cabimento para o efeito.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se de harmonia com os n.ºs 5 e 6 Regulamento da Ação 

Social Escolar do Município de Odemira, conjugado com o exposto na alínea h) do n.º 1 do 

art.º 33º da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a aprovação das novas atribuições de auxílios 

económicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0307-2021 - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO NO 

TURISMO DE AR LIVRE ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2663-2021, datada de 20 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, bem como a minuta de Protocolo 

de Cooperação no Turismo de Ar Livre, cuja proposta foi enviada ao Município de Odemira 

pelo ACP-Automóvel Clube de Portugal e tem por objetivo estabelecer uma colaboração para 

a divulgação e promoção de Odemira junto dos seus associados ligados ao caravanismo. A 

proposta visa a celebração de um protocolo entre as entidades, como forma de potenciar o 

turismo em autocaravana de forma organizada, dando a conhecer os pontos de interesse, os 

estacionamentos, os locais de pernoita, as festividades e eventos diversificados que se 

realizam localmente. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o documento, os Deveres do Município de Odemira são a 

disponibilização ao ACP de uma listagem anual de eventos que se realizam no território 

odemirense, promovidos ou não pela autarquia; Aa disponibilização de uma listagem de todas 

as localizações onde é permitido o estacionamento e pernoita de autocaravanas, de forma 

temporária ou permanente, onde conste as coordenadas geográficas, horários de utilização e 

preços praticados, e a especificação da natureza dos locais. Os Deveres do ACP são a 

divulgação, junto dos sócios que pertençam ao “Clube ACP Autocaravanismo”, dos eventos  
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transmitidos pela Câmara Municipal, através dos meios de comunicação, designadamente 

através do envio de emails, publicitação dos eventos na Revista mensal do ACP e na Revista 

semestral do “Clube ACP Autocaravanismo”, nas newsletters periódicas, nas redes sociais, e 

no website do ACP; A divulgação referida no número anterior será realizada com uma 

antecedência razoável e adequada à data de ocorrência do evento a publicitar, e incluirá a 

divulgação do programa e demais condições de parqueamento de autocaravanas, bem como 

as vantagens que a Câmara Municipal venha a conceder aos Sócios ACP, designadamente a 

entrada gratuita em equipamentos municipais, acesso a miradouros, parques de merendas, 

percursos de ciclovias ou caminhadas sinalizadas.  ---------------------------------------------------------  

 ----------- A execução do Protocolo não implica a assunção de encargos e/ou de custos 

específicos para qualquer das partes, e na eventualidade de virem a ocorrer encontros 

especiais de autocaravanistas no município, a respetiva programação e encargos subjacentes 

serão definidos previamente.  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta que:------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a Costa Alentejana é um destino muito frequentado pelos autocaravanistas;  ---------  

 -----------  - o perfil indicativo do autocaravanista são maioritariamente turistas com poder de 

compra, que optam por esta modalidade em detrimento da hotelaria tradicional; -----------------  

 -----------  - a diversidade de despesas que realizam é maior do que outro tipo de turista, em 

virtude do tempo que passam ausente de casa, sobretudo, os estrangeiros; ------------------------  

 -----------  - além das normais despesas em restauração e produtos regionais (podem 

transportar volumes maiores que um turista que se desloca de avião para o país), efetuam 

outro tipo de despesas como a manutenção e equipamentos da autocaravana, nos mercados 

municipais, em vestuário;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - é um segmento em franco crescimento, que valoriza as experiências de 

proximidade à natureza e distanciamentos social, sobretudo na actualidade, devido à 
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pandemia; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - o autocaravanismo é um fenómeno encarado como uma potencial ameaça, pelo 

que importa transformá-lo numa oportunidade de desenvolvimento local.  -------------------------  

 ---------- Em face do exposto e considerando que o estabelecimento de uma parceria como a 

que se apresenta contribui para organizar a oferta e disciplinar a procura, propõe-se a 

aprovação da proposta de Protocolo de Cooperação supra, a celebrar entre o Município de 

Odemira e o ACP- Automóvel Clube de Portugal e, bem assim, que sejam concedidos plenos 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em 

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

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0311-2021 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO - CORPO EUROPEU DE 

SOLIDARIEDADE - "REGENERAR ODEMIRA" -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2393/2021, datada de 06 de maio de 2021, elaborada 

pela Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que o Projeto "Regenerar 

Odemira" aprovado no Programa do Corpo Europeu de Solidariedade, pressupõe que o 

Município de Odemira, como entidade coordenadora, estabeleça a transferência de verbas 

referentes às parcerias estabelecidas no acolhimento de voluntários, prevista nos Protocolos 

de Colaboração a serem assinados com a Rota Vicentina - Associação para a Promoção do 

Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, o Gaia Alentejo - Grupo de Ação e 

Intervenção Ambiental e a Project Earth - Associação para a Valorização Sustentável de 

Regiões de Convergência. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face ao exposto, propõe-se de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a aprovação das Minutas dos Protocolos de 

Colaboração referentes ao projeto "Regenerar Odemira", no âmbito do Corpo Europeu de 
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Solidariedade, que traduzem a transferência de um valor total de 90.199,00€ (noventa mil, 

cento e noventa e nove euros) às referidas Associações, sendo uma primeira transferência 

efetuada no valor de 80% da verba respetiva, e que se entende como pré-financiamento do 

projeto, neste caso concreto para o ano de 2021, será necessário efetuar uma transferência 

total de 72.159,20€ (setenta e dois mil, cento e cinquenta e nove euros e vinte cêntimos), e 

para o ano de 2022, os restantes 20%, no valor de 18.039,80€ (dezoito mil, trinta e nove euros 

e oitenta cêntimos), que suportarão a conclusão dos projetos de voluntariado. --------------------  

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

Câmara Municipal para outorgar os documentos em representação do Município de Odemira.  

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0313-2021 - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 

2019/2020 - PRÉMIO DE DESEMPENHO: SOCIEDADE COLUMBÓFILA ASAS LITORAL 

ALENTEJANO E CLUBE NÁUTICO LITORAL ALENTEJANO ----------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2144, datada de 22 de abril de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, na qual consta que tanto a Sociedade Columbófila 

Asas do Litoral Alentejano, como o Clube Náutico Litoral Alentejano, vêm solicitar a atribuição 

de um apoio no âmbito do Prémio de Atividade Desportiva, tendo em conta o desempenho 

relevante dos seus atletas. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando os resultados alcançados pela dupla Nelson e Valter da Sociedade 

Columbófila Asas do Litoral Alentejano através da vitória a nível distrital na categoria de Sport 

Maratonas; considerando os resultados alcançados pela atleta Micaela Silvestre, que é a atual 

campeã nacional de canoagem mar e obteve o 2.º lugar júnior na taça do Mundo em 2020 e 

9.º lugar júnior no campeonato do mundo, entre outros resultados de relevo a nível nacional; 

e considerando que o Regulamento de Prémio de Atividade Desportiva no seu artigo 18.º do 
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Capítulo III prevê um apoio considerando o desempenho relevante por parte do clube/atletas, 

propõe-se ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a atribuição de um subsídio para no valor de 500,00€ (quinhentos euros) à 

Sociedade Columbófila Asas do Litoral Alentejano e de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros) 

ao Clube Náutico Litoral Alentejano. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0316-2021 - MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO À CULTURA: 

ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO AOS AGENTES CULTURAIS -----------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2351- 2021, datada de 04 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em reposta ao estado de emergência devido ao Covid-19, 

determinou a criação de um apoio financeiro extraordinário aos agentes culturais sediados no 

concelho, por Despacho n.º 20/2021P, exarado em 30 de março de 2021. ---------------------------  

 ---------- Consta ainda na informação supracitada que, analisadas as candidaturas 

apresentadas verificou-se que, algumas delas, apesar de apresentaram todos os documentos 

previstos no art.º 7.º das normas de apoio, não cumprem, cumulativamente, com os critérios 

e/ ou condições de elegibilidade determinadas nas normas, a saber:  ---------------------------------  

 ----------  - Marco Filipe Guerreiro de Jesus; Vânia Isabel Guerreiro da Silva; Filipe da Silva 

Costa; Volodymyr Drabovskyy; Oksana Drabovska; Marco Telmo Ribeiro Quintino; Ana Luísa 

Dias Baleia; Nuno Miguel Candeias Salvado; David Guilherme dos Reis Campos; Rui Alexandre 

da Costa Soares; Associação Terra Batida; Ateneu do Catorze, Eurico Manuel Ramos da Silva e 

Maria Helena Macedo dos Santos Silva. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face ao exposto, propõe-se a não atribuição de qualquer apoio no âmbito das 

"Medidas Municipais de Apoio à Cultura - Apoio Financeiro Extraordinário aos agentes 
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culturais" aos candidatos acima mencionados por não cumprirem cumulativamente com os 

critérios e/ ou condições de elegibilidade determinadas nas normas de apoio financeiro 

extraordinário aos agentes culturais. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0320-2021 - DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE 

ODEMIRA NA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ) DE ODEMIRA -------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2577-2021, datada de 15 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta que de acordo com 

o disposto no Artigo 17.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP), com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 142/2015, de 8 de setembro, a Comissão Alargada é 

composta por representantes de várias entidades, nomeadamente, na alínea a) por “um 

representante do município, a indicar pela Câmara Municipal, de entre pessoas com especial 

interesse ou aptidão na área das crianças e jovens em perigo”.  ----------------------------------------  

 ----------- Neste sentido e nos termos do Artigo 26.º da LPCJP, o qual define que os membros 

da Comissão de Proteção são designados por um período de três anos, renovável por duas 

vezes, e dado que se aproxima o final do mandato (maio de 2018/ 2021) da representante do 

Município, propõe-se que seja designada como representante do Município na Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Odemira, a Técnica Superior da Divisão de Desenvolvimento 

Sócio Cultural, Ana Paula Correia, uma vez que cumpre com os requisitos definidos na 

legislação em vigor sobre a matéria.  ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Mais consta na informação supra que, de acordo com o n.º 2, do Artigo 20.º da 

LPCJP, o representante do Município é, por inerência, membro da Comissão Restrita. ------------  

 ----------- Face à urgência de uma tomada de posição sobre este assunto, uma vez que cessava 

o mandato da atual representante e ao agendamento de uma reunião da Comissão Alargada 

para o dia 26 de maio de 2021, foi a presente proposta de designação aprovada pelo Senhor 
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Presidente da Câmara Municipal, através do seu Despacho exarado no dia 21 de maio de 

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

 ---------- Propõe-se ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de 

setembro, a ratificação do ato praticado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------  

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

termos propostos o ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

considerando-se as respetivas funções em regime de tempo inteiro. ----------------------------------  

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0321-2021 - PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E 

RECREATIVAS DO CONCELHO DE ODEMIRA/2021: LISTA DEFINITIVA -----------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2760, datada de 26 de maio de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que na sequência da análise das 

candidaturas apresentadas no âmbito do Programa de Apoio às Atividades Culturais e 

Recreativas do Concelho de Odemira, a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no 

dia 06 de maio de 2021, deliberou aprovar a Lista Provisória dos apoios a atribuir para o ano 

de 2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o Regulamento de Apoio às Atividades Culturais e Recreativas, a Lista 

Provisória dos apoios a atribuir foi publicitada através do Edital n.º 65/2021, para efeitos de 

audiência prévia, que decorreu entre os dias 10 e 21 de maio de 2021, sem que se tivesse 

registado qualquer reclamação. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o Regulamento de Apoio às 

Atividades Culturais e Recreativas, a aprovação da Lista Definitiva dos apoios a conceder para 

o ano de 2021, às associações/entidades do Concelho de Odemira, cujo valor total importa 

em 132.431,60€ (cento e trinta e dois mil quatrocentos e trinta e um euros e sessenta 

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

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

 ----------- 9 - ASSUNTO N.º 0323-2021 - PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 2021/2022: AVISO 

DE ABERTURA DE CANDIDATURAS ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2791, datada de 27 de maio de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que o Regulamento de Atribuição 

de Prémios de Atividade Desportiva, publicado a 07 de junho de 2013 no Diário da República, 

visa apoiar financeiramente os clubes desportivos do concelho, de forma a incrementar o 

desporto neste território.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim e considerando o disposto nos artigos 22.º e 23.º do Regulamento acima 

mencionado, propõe-se a abertura de candidaturas aos Prémios de Atividade Desportiva para 

a época 2021/ 2022, nos termos do Aviso constante na informação acima referida, que 

decorrerá entre os dias 01 e 31 de julho do corrente ano. ------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 10 - ASSUNTO N.º 0327-2021 - PROPOSTA DE MEDIDAS MUNICIPAIS PARA A ÉPOCA 

BALNEAR 2021, NAS “MELHORES PRAIAS DE PORTUGAL” -------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 2800/2021, datada de 27 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, bem como a proposta de Medidas 

Municipais para a Época Balnear 2021, nas “Melhores Praias de Portugal”, elaborada na 

sequência da publicação do Decreto de Lei n.º 35-A/2021, de 18 de maio, que estabelece o 

regime excecional e temporário aplicável à ocupação e utilização das praias, no contexto da 

pandemia da doença COVID-19 para a época balnear 2021.  ---------------------------------------------  

 ----------- Mais consta na supracitada informação que face à Pandemia Covid-19, a preparação 

da época balnear de 2021 obriga à tomada de medidas adicionais, por forma a apoiar as 
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atividades económicas e a garantir a segurança e informação dos utilizadores das praias de 

Odemira, “As Melhores Praias de Portugal". ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta de Medidas Municipais para 

a Época Balnear de 2021, nas “Melhores Praias de Portugal”. --------------------------------------------  

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

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

 ---------- 11 - ASSUNTO N.º 0332-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA E A SEAGULL RESCUE - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE 

GRÂNDOLA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2900-2021, datada de 01 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, bem como a minuta de Protocolo 

de Colaboração a celebrar entre o Município de Odemira e a Seagull Rescue - Associação de 

Nadadores Salvadores de Grândola, no âmbito da preparação da época balnear 2021. -----------  

 ---------- Consta na supracitada informação que em face à pandemia COVID-19, a preparação 

da época balnear de 2021 obriga à tomada de medidas adicionais e num contexto de 

valorização contínua do destino, de necessidade de fazer a diferença, de reforçar a qualidade 

da oferta e de manter o nível elevado da experiência neste território, entendeu-se premente a 

antecipação da vigilância e assistência a banhistas face ao início da época balnear, 

assegurando-se este serviço em todas as águas balneares nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho e em 

contínuo, de 10 de junho a 15 de setembro, nas praias sob a responsabilidade do Município 

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

 ---------- Em face ao exposto e harmonia com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propõe-se para aprovação a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar com a Seagull Rescue - Associação de Nadadores Salvadores de 

Grândola, que prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor de 162.891,11€ (cento e 



-75- 
09-06-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

sessenta e dois mil oitocentos e noventa e um euros e onze cêntimos), bem como que sejam 

concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 

referido documento em representação do Município de Odemira. -------------------------------------  

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

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

 ----------- 12 - ASSUNTO N.º 0334-2021 - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE FORNECIMENTO DE 

REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR EM REFEITÓRIOS 

ADJUDICADOS PELA DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES (DGESTE) ------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2716, datada de 24 de maio de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, bem como a proposta de aditamento ao 

Protocolo celebrado entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE) e o 

Município de Odemira, referente ao fornecimento do serviço de refeições aos alunos do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar, nos refeitórios adjudicados pela DGESTE, em escolas dos 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico, para o ano letivo 2020/ 2021. -------------------------------------------  

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

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

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

para outorgar o documento em representação do Município de Odemira. ---------------------------  

 ----------- 13 - ASSUNTO N.º 0336-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 

DE ODEMIRA E A GUARDIÃO – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE ODEMIRA --------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2930-2021, datada de 31 de maio de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-Cultural, bem como a minuta de Protocolo 

de Colaboração a celebrar entre o Município e Odemira e a Guardião - Associação de 

Nadadores Salvadores de Odemira, no âmbito da preparação da época balnear 2021. -----------  

 ----------- Consta na supracitada informação que em face à pandemia COVID-19, a preparação 
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da época balnear de 2021 obriga à tomada de medidas adicionais e num contexto de 

valorização contínua do destino, de necessidade de fazer a diferença, de reforçar a qualidade 

da oferta e de manter o nível elevado da experiência neste território, entendeu-se premente a 

antecipação da vigilância e assistência a banhistas face ao início da época balnear, 

assegurando-se este serviço em todas as águas balneares nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho e em 

contínuo, de 10 de junho a 15 de setembro, nas praias sob a responsabilidade do Município 

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

 ---------- Em face ao exposto e harmonia com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, propõe-se para aprovação a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar com a Guardião - Associação de Nadadores Salvadores de Odemira, 

que prevê a atribuição de um apoio financeiro no valor de 46.259,33€ (quarenta e seis mil 

duzentos e cinquenta e nove euros e trinta e três cêntimos), bem como que sejam concedidos 

plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o referido 

documento em representação do Município de Odemira. ------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 14 - ASSUNTO N.º 0338-2021 - CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE ODEMIRA: 

ATAS DE REUNIÕES --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 2845/21, datada de 31 de maio de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, a remeter para conhecimento no âmbito do 

funcionamento do Conselho Local de Ação Social de Odemira, as atas das reuniões daquele 

Órgão, realizadas nos dias 12 de fevereiro de 2020, 13 de novembro de 2020, 10 de fevereiro 

de 2021 e 22 de abril de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 15 - ASSUNTO N.º 0339-2021 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À 
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DA FREGUESIA DE S. TEOTÓNIO, 

PARA APOIO NA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA DE S. 

TEOTÓNIO 2021 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 2847/2021, datada de 31 de maio, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que as Comissões Sociais de 

Freguesia e Interfreguesias (CSF/CSIF), constituídas em 2008, vêm dinamizando os territórios 

que as constituem e, ao longo destes últimos anos, o Município de Odemira tem apoiado as 

referidas Comissões através da atribuição de um apoio financeiro para apoio à execução dos 

respetivos Plano de Ação.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este ano e à semelhança do ano transato, na sequência do aumento do número de 

famílias em situação de carência socioeconómica decorrente ou agravada pelo quadro 

nacional de Pandemia pelo COVID-19, as Comissões Socias de Freguesia têm vindo a 

desenvolver um trabalho importante no apoio alimentar a estas famílias. Com o objetivo de 

prestar apoio alimentar às famílias carenciadas do território da Freguesia de São Teotónio, 

decorrente da crescente situação de carência resultante da Pandemia COVID-19, foram 

distribuídos cabazes alimentares, de acordo com o Relatório de Execução do Plano de 

Atividades de 2020 anexo à informação supra. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

Artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro no valor 

de 1.000,00€ (mil euros) à Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de S. 

Teotónio, com vista à execução do referido Plano de Atividades. ---------------------------------------  

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

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

 ----------- 16 - ASSUNTO N.º 0341-2021 - CESSAÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO ---------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2784-2021, datada de 27 de maio de 2021, 
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proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito do 

Regulamento Municipal para Atribuição de Apoio ao Arrendamento, foi remetido ao 

Município um pedido de cessação de apoio ao arrendamento. ------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos nos termos do artigo 11.º do 

referido Regulamento, foi elaborado o respetivo relatório, da qual resulta a seguinte 

proposta: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Sofia Alexandra Gonçalves de Brito Chanoca - Cessação do apoio. ------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que a aprovação da cessação do subsídio atribuído à 

munícipe, nos termos do artigo 11.º do referido Regulamento, bem como que seja efetuado 

pela Divisão Financeira e de Aprovisionamento o estorno do cabimento n.º 275 de 

19/01/2021 – RED.229, relativo aos meses de maio e junho de 2021 e do cabimento n.º 575 

de 01/03/2021 - RED. 618, relativo à medida de apoio extraordinário de apoio ao 

arrendamento referente aos meses de julho a dezembro de 2021. -------------------------------------  

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

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

 ---------- 17 - ASSUNTO N.º 0342-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO 

MEDICAMENTO: AVALIAÇÃO DE CANDIDATURAS -----------------------------------------------------------  

 ---------- Foram presentes as Informações n.º 2504/2021 e 2852/2021, datadas de 12 e de 31 

de maio de 2021, respetivamente, nas quais consta que no âmbito das Normas de Atribuição 

do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, foram remetidas quatro candidaturas ao 

Município a solicitar a atribuição do referido 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: -------  

 ----------  - Fernando Martins Silva - Novo: Arquivamento.  ------------------------------------------------  

 ----------  - Diamantino Fernandes - Novo: Aprovação. ------------------------------------------------------  
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 -----------  - Yordan Kirilov Zhivkov - 1.ª Reavaliação: Aprovação. -----------------------------------------  

 -----------  - Luís Manuel Duarte Martins - Novo: Aprovação.  ----------------------------------------------  

 ----------- Considerando a análise efetuada, propõe-se a aprovação: ------------------------------------  

 -----------  - do arquivamento do processo de atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do 

Medicamento a Fernando Martins Silva; ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - da atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a Diamantino 

Fernandes, a Yordan Kirilov Zhivkov e a Luís Manuel Duarte Martins, considerando que 

reúnem as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas de Atribuição do Cartão 

abem – Rede Solidária do Medicamento; ----------------------------------------------------------------------  

 -----------  - da transferência de 100€ (cem euros) pelos beneficiários 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 18 - ASSUNTO N.º 0343-2021 - ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO DO 

CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES (CLAIM) NO CONCELHO DE 

ODEMIRA - TRIÉNIO 2018.2021 ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2939-2021, datada de 04 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que no âmbito do 

Protocolo de Colaboração assinado no dia 10 de julho de 2018, entre a entidade promotora e 

executora, TAIPA - Organização Cooperativa para Desenvolvimento Integrado do Concelho de 

Odemira e as entidades parceiras financiadoras (Município de Odemira, Lusomorango - 

Organização de Produtores de Pequenos Frutos S.A., Multitempo - Empresa de Trabalho 

Temporário, Lda., Sudoberry S.A., Vitacress, S.A., The Summer Berry Portugal) e as entidades 

não financiadoras (Freguesia de São Teotónio, Freguesia de Longueira/Almograve e Freguesia 
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de Vila Nova de Milfontes), que à data constituíam o consórcio CLAIM, o qual tem como 

objetivo garantir a continuidade do funcionamento desta resposta primordial no acolhimento 

aos cidadãos migrantes que chegam ao concelho, existe a necessidade de proceder a uma 

atualização do mesmo, tendo em consideração que: -------------------------------------------------------  

 ---------- a) A execução orçamental apresentada na última reunião de Consórcio, realizada no 

passado dia 06 de maio, prevê um excedente orçamental à data de término do Protocolo de 

Colaboração, dia 30 de junho de 2021; -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) O consórcio sofreu um acréscimo de parceiros financeiros e não financeiros que é 

necessário formalizar e incluí-los no referido protocolo. --------------------------------------------------  

 ---------- Assim, o Aditamento propõe que o período de vigência do Protocolo se prolongue 

até dia 31 de dezembro de 2021 e que seja incluída a empresa ACMR - Empresa de Trabalho 

Temporário e Formação Unipessoal, Lda., como entidade parceira financiadora e a AHSA- 

Associação de Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur, 

e a Freguesia de Boavista dos Pinheiros como entidades parceiras não financiadoras. ------------  

 ---------- Considerando o exposto, propõe-se de harmonia com a alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta do Aditamento ao 

Protocolo de Colaboração do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) no 

concelho de Odemira, o qual não prevê qualquer comparticipação adicional por parte do 

Município, uma vez que está concluída a transferência de verba para o triénio 2018.2021. ------  

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

Câmara Municipal para outorgar o documento em causa em representação do Município. ------  

 ---------- 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 
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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 quinze minutos do dia nove de junho 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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