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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 6 

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

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

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

Odemira, Edifício dos Paços do Concelho 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: Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros 

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

Carlos Lima Cardoso, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e 

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

Municipal, tendo secretariado a reunião a Assistente Técnica, Dina Maria de Campos Candeias 

Rodrigues. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Faltou à reunião o Senhor José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara 

Municipal, por se encontrar numa reunião na Freguesia de São Martinho das Amoreiras e 

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 5, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

04-03-2021 :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. Não participou na votação o 

Senhor Luís Carlos Lima Cardoso, Vereador eleito pela Coligação Democrática Unitária, por 



-2- 
18-03-2021 

 
 

não ter estado presente na reunião a que se reporta aquela ata. ---------------------------------------  

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

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um VOTO DE PESAR pelo 

falecimento do Senhor JOSÉ DA SILVA COSTA, e, bem assim, que fossem enviadas 

condolências à sua família. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Foi apresentado pelos eleitos do Partido Socialista um Voto de Pesar pelo 

falecimento dos músicos Carlos Costa e Júlio Costa do Trio Odemira, que seguidamente se 

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

 ---------- “Voto de Pesar pelo falecimento dos músicos Carlos Costa e Júlio Costa. ----------------  

 ---------- Foi com profundo pesar que tomamos conhecimento do falecimento dos músicos 

Carlos Costa em 8 de março, aos 93 anos e, três dias depois, em 11 de março, aos 85 anos, de 

Júlio Costa, fundadores e carismáticos intérpretes do famoso Trio Odemira. ------------------------  

 ---------- Os dois irmãos partiram praticamente juntos, como sempre os vimos ao longo de 

mais de 60 anos de uma carreira musical consagrada, repleta de êxitos e de grande comunhão 

com o público. Partiu com eles o Trio Odemira e uma harmonia vocal ímpar do meio artístico 

português. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Começaram por se apresentar como Os Dois de Odemira, em 1955, no concurso 

radiofónico de novos talentos promovido pelo programa "Companheiros da Alegria", de 

Igrejas Caeiro. Tornaram-se Trio Odemira com a entrada de José Ribeiro, em 1956, que 

permaneceu no grupo durante 22 anos. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Gravaram o primeiro LP em 1957 e um ano depois fizeram a primeira digressão 

mundial. Sucederam-se os discos, os êxitos e as digressões pelo país e o mundo, marcando 

presença e revisitando mais de 40 países. Apresentaram-se em grandes salas de espectáculos 

como em festividades populares, e por diversas ocasiões atuaram no nosso concelho. -----------  
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 ----------- E se a carreira e o sucesso afastaram os irmãos de Odemira, o seu coração esteve 

para sempre ligado à terra desde que esta os recebeu em crianças quando a família se 

estabeleceu na vila, em janeiro de 1943, para instalar uma tipografia e mais tarde lançar o 

jornal “Odemirense”. Foi em Odemira que aprenderam a cantar a vozes com o grupo 

Rouxinóis do Mira e fizeram muitas amizades. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Ao longo do seu percurso o Trio Odemira contou com diferentes músicos na sua 

composição, gravou 122 discos e 1228 canções e participou em mais de duzentos momentos 

televisivos.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sucessos como Anel de Noivado, Ana Maria, ou Rio Mira permanecerão nas vidas de 

tantos de nós e perpetuarão a popularidades e talento do Carlos e do Júlio Costa.  ----------------  

 ----------- O Trio Odemira continuará a ser lembrado como um grupo incontornável do 

panorama musical nacional, como parte do imaginário coletivo de gerações de portugueses e 

também como embaixador da música portuguesa e de Odemira no Mundo.  -----------------------  

 ----------- Pela sua carreira singular o Trio Odemira foi homenageado por várias ocasiões. O 

Município de Odemira atribuiu-lhe a Medalha Municipal de Mérito na sessão comemorativa 

do 25 de Abril de 2008, pelo importante papel desempenhado ao longo de 50 anos de carreira 

artística e na divulgação do nome de Odemira no país e no mundo, numa cerimónia que 

contou com as presenças de Carlos e de Júlio Costa. -------------------------------------------------------  

 ----------- A música, a cultura portuguesa e Odemira ficam mais pobres com as suas partidas! ---  

 ----------- A Câmara Municipal de Odemira, manifesta publicamente às famílias e amigos de 

Carlos Costa e de Júlio Costa as mais sentidas condolências, que alargamos à comunidade 

odemirense que nutria pelos irmãos Costa um carinho especial. ----------------------------------------  

 ----------- OS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 18 de março de 2021.”. --------------------------------------------------------------------  

 -----------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi apresentado pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária um Voto de Pesar 

pelo falecimento dos músicos Carlos Costa e Júlio Costa do Trio Odemira, que seguidamente 

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

 ---------- “VOTO DE PESAR -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Há dias fomos surpreendidos com o desaparecimento físico de dois GRANDES 

EMBAIXADORES que a Vila de Odemira e o nosso Concelho conheceram. ----------------------------  

 ---------- Deixaram-nos mais pobres, pois estes EMBAIXADORES – O Carlos e o Júlio levaram 

aos quatro cantos do mundo as suas/nossas canções sempre em nome de Odemira, bem 

como a grande obra de Banda Desenhada da autoria do nosso Carlos. --------------------------------  

 ---------- O reconhecimento pelo seu trabalho mereceu em tempos a atribuição da Medalha 

de Mérito Municipal, mas muito mais ainda se pode e deve fazer, pois mais de 50 anos (vida 

toda) a elevar o nosso Concelho pelo mundo fora e o reconhecimento Internacional que 

tiveram, pelo que aqui deixamos uma proposta para que se atribua o nome de uma Praça ou 

Rua na nossa Vila de Odemira, deixando assim às gerações vindouras a memória destes 

grandes mensageiros de Odemira e do Alentejo. ------------------------------------------------------------  

 ---------- As suas belas vozes, constam de imensas canções, (o Rouxinol como era conhecido o 

Júlio) estão em centenas e centenas de canções e em discos que constam do seu espólio, 

recordemos algumas. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Bom dia Ti Ana Majora --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Ana Maria ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Anel de Noivado ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •No Reino do Amor --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Quando Amanhece -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Voltaremos junto ao Mar -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Amor Antigo ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- •Eu sou para Ti -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •Por Amor -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •Tempo sem Fim -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •O Emigrante ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- É infindável descrever as centenas de canções por eles cantadas (e por nós) ao seu 

querido Alentejo – Odemira, que nunca esqueceram. -----------------------------------------------------  

 ----------- À Família esta simples homenagem de todos nós com votos de pesar é um dever e 

um reconhecimento dos grandes Amigos que partiram, mas que continuam e continuarão nos 

nossos corações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- As suas músicas são eternas e continuaremos a ouvi-las no dia-a-dia. ----------------------  

 ----------- Bem Hajam. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2021.03.18 ------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar dos eleitos 

do Partido Socialista e dos eleitos pela Coligação Democrática Unitária. Mais deliberou, que 

fossem enviadas as condolências às respetivas famílias, com a elaboração de um só texto com 

a junção dos dois Votos de Pesar apresentados. -------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Foi apresentada pelos eleitos do Partido Socialista uma Proposta, que seguidamente 

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

 ----------- “PROPOSTA DE TOPÓNIMO TRIO ODEMIRA -----------------------------------------------------  

 ----------- Os irmãos Carlos Costa e Júlio Costa, fundadores e exímios intérpretes do famoso 

Trio Odemira faleceram respetivamente no dia 8 e 11 de março de 2021. Com a sua partida 

terminou o Trio Odemira e uma harmonia vocal ímpar do meio artístico português. --------------   

 ----------- A música, a cultura portuguesa e Odemira ficam mais pobres com o seu 
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desaparecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pela carreira singular e consagrada do Trio Odemira, com mais de 60 anos de 

atividade, e de uma relação de cumplicidade e de amizade que os irmãos Costa mantiveram 

com os Odemirenses e com Odemira;  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Pelo importante papel desempenhado ao longo da sua carreira na divulgação do 

nome de Odemira no país e no mundo, reconhecido pelo Município através da atribuição da 

Medalha Municipal de Mérito ao Carlos e ao Júlio Costa, na sessão comemorativa do 25 de 

Abril de 2008; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- A Câmara Municipal de Odemira propõe à consideração da Comissão Local de 

Toponímia, a atribuição de topónimo na vila de Odemira com a designação Trio Odemira. ------  

 ---------- OS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 18 de março de 2021.”. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade a presente proposta.----------------------  

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

 ---------- Foi apresentada pelos eleitos do Partido Socialista a Moção, que seguidamente se 

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

 ---------- “MOÇÃO PELA RETOMA DA PESCA LÚDICA. ------------------------------------------------------  

 ---------- A PESCA LÚDICA NO ATUAL ESTADO DE EMERGÊNCIA.  ---------------------------------------  

  --------- A pesca está enraizada na cultura e tradições portuguesas, sendo especialmente 

exercida pelas comunidades costeiras e ribeirinhas.  -------------------------------------------------------  

 ---------- Quer seja desenvolvida para fins profissionais ou lúdicos, o produto da sua atividade 

é um bem essencial justamente apreciado e valorizado pela sua qualidade ímpar.  ----------------  

 ---------- Contribui diretamente para a subsistência de muitas famílias com menos meios, que 

exploram os recursos marinhos e piscícolas de águas marinhas e interiores desde sempre 
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como suplemento alimentar. -------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Desde o início da pandemia COVID-19 e com as sucessivas renovações do Estado de 

Emergência em Portugal, gerou-se a dúvida quanto ao exercício de algumas atividades, como 

a caça ou a pesca lúdica. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Apesar do Ministério do Ambiente em articulação com as Pescas, por via do ICNF ter 

comunicado em Aviso que a pesca lúdica poderia ser praticada sob determinadas condições, 

nomeadamente em concelhos abaixo do risco elevado e onde vigoram medidas menos 

restritivas, o exercício da pesca lúdica tem estado suspenso na generalidade. ----------------------  

  ---------- São várias as Comissões e Associações de Pescadores no país contra a suspensão da 

pesca lúdica, considerando tratar-se de uma atividade que pelas suas características pode ser 

desenvolvida em perfeito cumprimento com as orientações da autoridade de saúde, quer ao 

nível do distanciamento social, quer no respeito às restantes regras gerais de prevenção e 

mitigação da COVID-19, como o recolher obrigatório geral, quando imposto. -----------------------  

  ---------- Concordamos que possa haver uma retoma gradual e moderada da atividade, 

começando por permiti-la aos residentes nos próprios concelhos, lembrando que Odemira é 

um território de baixa densidade populacional, com 1.720Km2 de área e representa toda a 

faixa costeira do distrito de Beja, com os seus 55km de costa. Em matéria de águas interiores, 

é atravessado pelo rio Mira e servido pela Albufeira de Santa Clara, recursos hídricos 

igualmente com potencial para a pesca. -----------------------------------------------------------------------  

  ---------- Assim, o Município de Odemira solicita que esta matéria seja devidamente analisada 

e, em consequência, defende que a pesca enquanto atividade essencial para a subsistência de 

famílias locais, que sempre tiveram nesta atividade e também na mariscagem um importante 

suporte alimentar, passe a ser permitida no presente contexto, em territórios como os de 

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

  ---------- Para as nossas gentes o mar, muitas vezes é a sua horta, sendo por isso com surpresa 
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que no conjunto das medidas incluídas no Decreto 4/2021 que regulamenta a renovação do 

estado de Emergência, não se vislumbre claramente a possibilidade de retoma da pesca 

lúdica. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesse sentido, o Município de Odemira apela diretamente ao Governo para que 

proceda ao levantamento da suspensão da pesca lúdica e a considere no conjunto de 

atividades possíveis de realizar, fundamentando este pedido nas razões atrás mencionadas. ---  

  --------- O presente comunicado deverá ser enviado para: -----------------------------------------------  

 ---------- . Sua Excelência o Sr.º Primeiro-Ministro -----------------------------------------------------------  

 ---------- . Sua Excelência o Sr.ª Ministro das Pescas ---------------------------------------------------------  

 ---------- . Sua Excelência o Sr.ª Ministro do Ambiente -----------------------------------------------------  

 ---------- . Sua Excelência o Sr.ª Secretária de Estado das Pescas -----------------------------------------  

 ---------- . Diretor Geral da Direcção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  --------- OS ELEITOS DO PARTIDO SOCIALISTA ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 18 de março de 2021.”. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a presente Moção. -----------------------  

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

 ---------- Foi apresentada pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária a Moção, que 

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

 ---------- “M O Ç Ã O  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A pesca lúdica na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina – 

abrangendo os Concelhos de Sines – Odemira – Aljezur e Vila do Bispo, é uma tradição secular 

dos cidadãos destes concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em 15 de março terminou o “defeso” de algumas espécies de peixe, nomeadamente 

o mais notável desta área “o sargo”, medida de suspensão de captura, com a qual 
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concordamos pois é uma altura da desova deste fabuloso peixe. ---------------------------------------  

 ----------- O pescador lúdico geralmente exerce essa pesca sozinho ou com um companheiro, 

aproveitando o descanso, o ambiente, a maresia, o confinamento natural e até colaborando 

fortemente no bem-estar mental dos cidadãos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Parece-nos inconcebível, que uma TRADIÇÃO SECULAR e um DIREITO, QUE 

CONSIDERAMOS CONSTITUCIONAL, queiram retirar a estes cidadãos todos esses valores, pois 

somo nós que aqui vivemos e aqui queremos continuar a viver e que têm ao longo de 

gerações temos sabido preservar e viver em harmonia com a Natureza, no respeito, 

valorização e preservação. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Este é um património muito valioso desta Área Protegida, pertence a todos os 

cidadãos Nacionais e Europeus, mas tal como já o afirmámos várias vezes queremos continuar 

a ter direito de aqui viver em liberdade. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Só a má fé, o desconhecimento, o fundamentalismo pode ter prioridade sobre uma 

TRADIÇÃO E UM DIRETO SECULAR. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Exigimos que o Governo e quem tutela esta área de imediato acabe com esta 

proibição violadora dos DIREITOS CONSTITUCIONAIS dos cidadãos. ------------------------------------  

 ----------- Apoiamos o apelo do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Aljezur, bem como 

apoiaremos todas as tomadas de decisão que tenham por objetivo a revogação imediata 

desta atitude proibitiva de uma TRADIÇÃO E DIREITO CONSTITUCIONAL. --------------------------  

 ----------- A Moção após aprovação deverá ser enviada para: --------------------------------------------  

 ----------- Senhor Primeiro Ministro ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Ministro do Ambiente-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Senhor Provedor de Justiça ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A todos os Grupos Parlamentares da Assembleia da República ------------------------------  

 ----------- Senhor Presidente da CCDR – Évora -----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Odemira ------------------------------------  

 ---------- Senhores(as). Presidentes das Assembleias Municipais de Sines – Aljezur e Vila do 

Bispo ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Senhores Presidentes das Câmaras de Sines – Aljezur e Vila do Bispo ----------------------  

 ---------- Órgãos de comunicação social ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 18 de março de 2021 -----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a presente Moção. -----------------------  

 ---------- 1.1. - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO ------------------------------  

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

 ---------- - Dia cinco de março – Esteve presente no processo de vacinação contra a COVID-19, 

no Centro de Vacinação em Colos, instalado no Pavilhão da respetiva Junta de Freguesia, 

coordenado pelo Centro de Saúde de Odemira, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção 

Civil de Odemira, dos Bombeiros Voluntários de Odemira e de Vila Nova de Milfontes e das 

Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia oito de março – Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal numa 

visita aos Bombeiros Voluntários de Odemira, na qual foram discutidos alguns problemas 

existentes nesta corporação. Esta visita ficou ainda assinalada com a entrega de uma viatura 

de comando e a atribuição de um apoio financeiro. --------------------------------------------------------  

 ---------- O senhor Presidente da Câmara, à tarde, visitou os Bombeiros Voluntários de Vila 

Nova de Milfontes, no mesmo sentido, na qual também foi entregue uma viatura e a 

atribuição de um apoio financeiro. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia nove de março – Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal numa 

visita às futuras instalações do Centro Operacional Municipal, sitas no antigo Centro de Dia 

junto ao Cineteatro Camacho Costa, acompanhados pelos funcionários afetos ao Serviço 
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Municipal de Proteção Civil e dos Comandantes de Bombeiros das Corporações de Odemira e 

de Vila Nova de Milfontes. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Dia onze de março – Dinamizou duas sessões, por videoconferência, com os 

empresários e associações do setor do turismo, realizadas com o tema “Os Novos Desafios do 

Turismo em Odemira”, as quais tiveram por objetivo ouvir os agentes locais do setor turístico 

sobre os impactos provocados pela pandemia que o país atravessa nas suas atividades e quais 

as medidas possíveis de adoptar, para resolução dos problemas existentes. -------------------------  

 ----------- - Dia doze de março – Esteve presente na reunião do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Económico, por videoconferência, na qual foram apresentadas algumas 

ações em curso no Setor de Desenvolvimento Económico e designado o júri para o Prémio 

Espírito Empreendedor 2021, tendo sido designado um júri com novos elementos. Foi 

analisada a situação de disponibilidade e gestão de água da Barragem de Santa Clara, e a 

Sustentabilidade do aproveitamento hidroagrícola do Mira a médio e longo prazo. Na mesma 

reunião foi ainda discutida e analisada a Resolução da Assembleia da República n.º 43/2021 e 

a Estratégia Europeia do Prado ao Prato. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Dia quinze de março – Esteve em reunião com os parceiros que integram a rede 

para a constituição da Estação Náutica de Odemira, coordenada pela Município de Odemira, 

na qual foi discutido o processo de certificação da Estação Náutica de Odemira submetido à 

Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar, que abrange três polos no curso do Rio 

Mira, o Pólo de Vila Nova de Milfontes, o Pólo de Odemira e o Pólo da Albufeira de Santa 

Clara. Referiu ainda que a empreitada de “Beneficiação do Cais da Casa Branca” já está em 

curso, e que se encontra em fase de lançamento de concurso a empreitada que engloba a 

colocação de três novos cais públicos na Praia da Franquia em Vila Nova de Milfontes, na Casa 

Branca e na Casa do Meio - Herdade das Moitas. -----------------------------------------------------------  

 ----------- - Dia dezasseis de março – Participou numa sessão de esclarecimento online sobre as 
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medidas extraordinárias municipais e nacionais de apoio ao tecido empresarial do concelho, 

promovida pelo Município de Odemira e a ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do 

Alentejo, dirigida a todos os empresários do concelho de Odemira, e teve por objetivo dar a 

conhecer os apoios disponíveis para minimizar os efeitos da pandemia COVID-19 na economia 

local, os temas mais debatidos foram o Fundo de Emergência Municipal - Odemira Empreende 

+, o Programa Ativar: Ativar Incentivos e Ativar Estágios e as Medidas de Apoio ao Turismo. ----  

 ---------- - Dia dezassete de março – Informou da realização de mais uma reunião da 

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

Proteção Civil (CMPC), onde foram debatidos vários assuntos, nomeadamente o ponto de 

situação da pandemia Covid-19 na região, constatando-se um aumento do número de casos 

ativos na comunidade de migrantes. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia dezoito de março - Esteve presente no processo de vacinação contra a COVID-

19, no Centro de Vacinação em Vila Nova de Milfontes, instalado no Pavilhão Desportivo Raúl 

Vicente.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente informou ainda que a Associação Portuguesa de Criadores 

da Raça Bovina Limousine – ACL, se mostrou interessado em concretizar o concurso nacional 

de limousine 2021 como habitualmente no nosso concelho em São Teotónio, realizando a 

inauguração da sua nova sede nessas mesmas datas. ------------------------------------------------------  

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

 ---------- - Dia cinco de março – Esteve presente na abertura Centro de Vacinação contra a 

COVID-19 em Colos, instalado no Pavilhão da respetiva Junta de Freguesia, coordenado pelo 

Centro de Saúde de Odemira, com o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil de Odemira, 

dos Bombeiros Voluntários de Odemira e de Vila Nova de Milfontes e das Juntas de Freguesia. 

Acompanhou o Senhor Presidente e o Senhor Vice-Presidente, na qualidade de Vereadora do 

Pelouro da Saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   



-13- 
18-03-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

 ----------- - No mesmo dia à tarde, esteve presente numa reunião do Conselho de Coordenação 

da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, na qual foi apresentado o plano de 

Atividades para 2021, bem como o Orçamento. Igualmente comunicou que este ano não se 

realizaria o Congresso Nacional das Cidades Educadoras, sendo que a verba a ele destinada 

será entregue ao Município de Torres Vedras para a realização de um Encontro em Maio. ------  

 ----------- - Ainda no mesmo dia, à noite – Esteve presente na segunda reunião da sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de Odemira. -------------------------------------------------------------  

 ----------- - Dia dez de março – Esteve presente na Reunião da Comissão Local para 

Interculturalidade, na qual foi apreciado e aprovado o III Plano Municipal para a Integração 

dos Migrantes 2020-2022, Odemira Integra_3G, o qual continua com o propósito da 

integração das comunidades migrantes tendo em vista a coesão social no território, resultado 

da submissão e aprovação da candidatura ao Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 

(FAMI). O referido Plano, através da sua dimensão operacional, tenta atenuar as dificuldades 

e os impactos sentidos na área social derivados à presença tão expressiva de populações 

migrantes, em treze áreas de intervenção distintas, favorecendo a integração destas 

comunidades estrangeiras, mas também as capacitando para o respeito e cumprimento dos 

costumes e regras do nosso território. A senhora Vereadora destacou ainda o diagnóstico 

incluído no documento que, feito a partir de dados fornecidos pelas entidades locais e 

regionais, publicas e privadas, que trabalham na área da migração no concelho de Odemira 

reunidas na Comissão Local para a Interculturalidade, se assume como o retrato mais 

fidedigno a nível nacional do que é o fenómeno migratório neste território, com indicadores 

também em treze áreas, constituindo um importante documento de trabalho para técnicos, 

bem como para decisores políticos. Finalmente, a autarca deixou um especial reconhecimento 

e agradecimento à sua colaboradora Ana Paula Correia, Coordenadora do Plano Municipal 

para a Integração de Migrantes, pelo excelente trabalho realizado em torno do documento 
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agora apresentado que contou com a colaboração do setor da Ação social, mas recaindo 

sobre a mesma a maioria da tarefa na sua realização. ------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia onze de março – Esteve presente na reunião do Conselho Diretivo Local dos 

Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas, na qual foi elaborado o balanço do Ensino 

à Distância, tendo os Diretores demonstrado o seu reconhecimento à Câmara Municipal de 

Odemira pela colaboração da mesma neste processo pela cedência dos 500 computadores e 

dos 280 routers, o que permitiu nesta segunda fase de ensino não presencial, que todos os 

alunos acompanhassem as atividades letivas em casa. Foi ainda debatida a questão da 

elaboração e implementação do Plano de Ação para a Transição Digital, o qual visa a 

disponibilização de equipamento individual a alunos e professores, o acesso a recursos 

educativos digitais como os manuais digitais, tendo os Diretores demonstrado alguma 

preocupação pelo mesmo não estar a ser articulado com o Município de Odemira. Foi ainda 

referido que o Plano de Atividades presencial do Programa ODETE - Odemira Território 

Educativo foi suspenso na sua maioria, dada a conjuntura atual, existindo alguns projetos que 

permanecem via digital.--------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - No mesmo dia, assistiu a uma das duas sessões, por videoconferência, com os 

empresários e associações do setor do turismo, realizadas com o tema “Os Novos Desafios do 

Turismo em Odemira”, dinamizada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Ricardo 

Cardoso, a qual considerou bastante esclarecedora e produtiva. ----------------------------------------  

 ---------- - Dia doze de março – Esteve presente na reunião do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Económico, que se realizou por videoconferência, na qualidade de 

Presidente do Conselho Local de Ação Social – CLASO, onde teve a oportunidade de transmitir 

alguns indicadores socioeconómicos relativos ao período pandémico. --------------------------------  

 ---------- - Dia quinze de março – Participou no processo de audição com os representantes e 

delegados sindicais do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e 
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Regional – STAL e do Sindicato da Administração Pública – SINTAP, referente ao processo 

preparatório de atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores 

na carreira geral de assistente operacional, o qual contempla as áreas de recolha e 

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

procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas 

funções que aumentem a probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial 

agravado de degradação do estado de saúde. Em regra, as entidades sindicais, lamentam que 

alguns serviços de algumas áreas não tenham sido contemplados, que seja feita uma proposta 

pelo Executivo o mais abrangente possível de forma a incluir o maior número de 

trabalhadores e que sejam considerados os níveis de risco mais elevados. ---------------------------  

 ----------- - Dia dezassete de março – Esteve presente na reunião do Conselho Geral do 

Agrupamento de Colos, na qual foi discutido a abertura da Educação Pré-escolar e Primeiros 

Ciclos e feito um balanço do ensino à Distância. Mais informou que os funcionários dos 

Jardins-de-infância e das Creches do concelho, estão a ser alvo de um processo de testagens 

sob a alçada da Segurança Social, tentando assim que o processo educativo volte à 

normalidade, sem percalços. -------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- - Dia vinte e cinco de fevereiro – Esteve presente na entrega do galardão de 

Município Amigo do Desporto, pelo 3º ano consecutivo, no Pavilhão Desportivo Municipal, em 

Odemira, a qual foi formalizada com a entrega da bandeira e diploma ao Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, pelo responsável do Programa Município Amigo do Desporto, Pedro 

Mortágua Soares. Este galardão vem reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Município de 

Odemira na promoção e dinamização da prática desportiva no concelho, que se reflete no 

apoio aos clubes locais através dos Prémios de Atividade Desportiva, nos projetos 

desenvolvidos ao nível da promoção do desporto na infância (Infância Ativa), do Programa de 
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Desporto Escolar e desporto sénior (Viver Ativo), bem como nos eventos regionais e nacionais 

em várias modalidades organizados ou apoiados pelo Município. Referiu ainda que se trata 

igualmente de um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por todo o associativismo 

desportivo concelhio. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - No dia quatro de março – Participou na abertura da segunda ação de formação com 

o tema “Saúde Mental no Desporto”, inserida no Ciclo de Formação Desportiva, promovido 

online pelo Município de Odemira. A sessão de abertura contou igualmente com a 

participação de Telma Guerreiro, Deputada na Assembleia da República e coordenadora do 

Grupo de Trabalho para a Saúde Mental. Relembrou que este ciclo de formações decorre 

durante todo o ano de 2021, é dirigido a todos os treinadores, técnicos de exercício físico e 

diretores técnicos do concelho, e até ao momento tem sido bastante participado, com uma 

média de 80 inscrições por sessão. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia dez de março – Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal e o 

Senhor Vice-Presidente da Câmara, numa visita às obras de reabilitação do Edifício Municipal 

confinante com a Praça da República e as escadinhas de S. Salvador em Odemira, no qual tem 

sido efetuado acompanhamento arqueológico. Já foram encontradas alguns registos de 

interesse, pelo que em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, serão 

efetuados alguns ajustes ao projeto, de modo a preservar achados arqueológicos. ----------------  

 ---------- - Dia dezasseis de março – Visitou o Complexo Desportivo da Boavista dos Pinheiros, 

acompanhado pela Senhora Vereadora Raquel Domingos, no qual ainda estão a decorrer 

algumas obras de melhoramento, como a colocação do depósito de rega associado ao relvado 

sintético recentemente implantado, a plantação de sebe arbustiva junto ao limite norte do 

campo de futebol e a preparação do terreno, com vista à instalação de um circuito de 

manutenção ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- - Dia cinco de março – Esteve presente numa reunião com a empresa Submerci, 

responsável pela empreitada da Águas Públicas do Alentejo – AgdA na adução de Vila de Nova 

de Milfontes a São Luís e de São Luís a Vale Bejinha e Castelão, juntamente com a Divisão de 

Infraestruturas e Logística e a Juntas de Freguesia, para aferir os constrangimentos existentes 

nos caminhos devido à passagem de condutas. --------------------------------------------------------------  

 ----------- - De nove a doze de março - Participou numa formação de Programa avançado de 

Gestão Municipal de Resíduos Urbanos, promovido pela Fundação FEFAL – Fundação para os 

Estudos e Formação nas Autarquias Locais, a qual pretendia oferecer uma formação e 

capacitação adequada às especificidades do sector, atualizada, pragmática e com visão 

centrada em grandes desafios, como é o caso da gestão dos bioresíduos. ----------------------------  

 ----------- - Dia quinze de março – Participou a convite da Senhora Vereadora Deolinda Seno 

Luís, no processo de audição com os delegados sindicais do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e Regional – STAL e do Sindicato da Administração 

Pública – SINTAP, referente à atribuição de um Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

aos trabalhadores na carreira geral de assistente operacional. ------------------------------------------  

 ----------- - Dia dezasseis de março – Acompanhou o Senhor Vereador Pedro Ramos numa visita 

ao Complexo Desportivo da Boavista dos Pinheiros, no qual ainda estão a decorrer algumas 

obras de melhoramento. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - No mesmo dia, participou numa Palestra no âmbito do Programa Bandeira Azul 

2021, cujo tema foi “Recuperação do Ecossistema Montado de Sobro, em contexto de 

Alterações Climáticas”, a mesma foi apresentada pelo Eng.º André Vizinho, no âmbito da sua 

tese de doutoramento na adaptação do montado às alterações climáticas, estiveram 

presentes no referido seminário trinta e três participantes. ----------------------------------------------  

 ----------- - Dia dezassete de março – Esteve presente numa reunião com o Senhor Presidente 
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da Junta de Freguesia de São Luís, para articular a comemoração do Dia da Árvore, no 

próximo dia vinte e um de março, onde se irá dinamizar uma pequena acção de plantação de 

árvores autóctones, em parceria com a Junta de Freguesia de São Luís e a Associação de vale 

Bejinha, sendo que esta acção será reduzida em termos de participantes devido à pandemia, 

no entanto permitirá assinalar este dia comemorativo. A Senhora Vereadora Raquel Domingos 

convidou o restante executivo a estar presente nesta acção comemorativa. -------------------------  

 ---------- Foi ainda debatido na reunião a continuidade do projecto AQUA – Proteger, Reduzir e 

Poupar, que tem a Junta de Freguesia de São Luís como promotora, tendo o Município de 

Odemira e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes/ EB1 de São Luís como 

parceiros, programando-se os próximos passos do mesmo, que visa a sensibilização para o 

consumo sustentável da água da torneira, permitindo através da monotorização dos 

consumos de algumas famílias, avaliar o impacto que a sensibilização tem na efetiva 

poupança de água. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia dezoito de março – Esteve presente numa reunião com a Junta de Freguesia de 

São Martinho das Amoreiras e o Vice-Presidente da Associação para o Desenvolvimento de 

Amoreiras-Gare - ADA, Ricardo Silva, no âmbito das comunidades de energia renovável, sendo 

como objetivos da ADA e da Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras a criação de uma 

associação para criação de uma comunidade de energia renovável, já havendo comunidades a 

desenvolver projetos neste área. --------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- - A Senhora Vereadora Sara Marcelino questionou qual o ponto de situação dos 

contributos dados pelos eleitos da Coligação Democrática Unitária às medidas municipais de 

apoio na resposta ao Estado de Emergência devido à COVID-19. ----------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente que informou que o Município está a 

regulamentar um conjunto de medidas e que os contributos dados pela Coligação 
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Democrática Unitária seriam tidos em conta. Mais informou que relativamente à isenção da 

cobrança da água aos estabelecimentos comerciais, esta iria criar grandes constrangimentos a 

nível interno e operacional, como aconteceu em 2020, pelo que a opção foi aumentar o valor 

dos apoios financeiros às empresas. ----------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- - O Senhor Vereador Luís Cardoso referiu que tem existido várias queixas dos 

comerciantes relativamente ao estado em que se encontra a rua Avenida Teófilo da Trindade, 

em Odemira, uma vez que, devido a uma grande rotura de água, a mesma ficou bastante 

degradada, tendo sido colocado pó de pedra para permitir a circulação de veículos, até ao 

arranjo da mesma, no entanto o pó entra nos referidos estabelecimentos, o que provoca 

grandes constrangimentos e possíveis danos, vendo-se assim os comerciantes obrigados a 

regar a rua todos os dias, pelo que o Senhor Vereador solicitou que, tendo em conta da 

existência de uma boca de rega nessa mesma rua, que fosse o Município de Odemira a 

proceder à rega da respetiva rua.   ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara que informou ter ocorrido uma grande 

rotura na referida rua a qual provocou bastantes danos e que será lançada uma empreitada, 

no entanto o Município pretendia primeiro concluir as obras de reabilitação do Edifício 

Municipal confinante com a Praça da República e as escadinhas de S. Salvador em Odemira 

(antigo Edifício do CDS), tendo em conta a movimentação de veículos pesados de apoio à 

respectiva obra, no entanto solicitou à Vereadora Raquel Domingos que verificasse junto dos 

respetivos serviços a melhor solução para resolução deste problema. ---------------------------------  

 ----------- - O Senhor Vereador Luís Cardoso, referiu que a calha metálica existente na Rua 

Cândido dos Reis, sempre que passam os veículos, provocam bastante barulho, facto este que 

incomoda os moradores da referida rua, solicitando que fosse analisada esta situação da 

melhor forma possível. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Interveio a Senhora Vereadora Raquel Domingos que informou já terem sido 

colocados vários produtos nesse local, bem como nas tampas de esgoto para resolver essa 

situação, no entanto apesar das várias intervenções efetuadas, ainda não se conseguiu 

solucionar o problema. Informou ainda que recentemente foi adquirido um novo produto, o 

qual foi aplicado em alguns locais, no sentido de verificar a sua eficácia. -----------------------------  

 ---------- - O Senhor Vereador Luís Cardoso solicitou o ponto de situação do Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Odemira e o Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira. ------  

 ---------- Interveio o Senhor Vereador Pedro Ramos que informou já ter sido realizada reunião 

com a Direção do Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, bem como várias reuniões 

técnicas, ficando definido a elaboração de uma adenda ao protocolo a ser presente à reunião 

da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - O Senhor Vereador Luís Cardoso solicitou informação relativamente à situação do 

funcionário do Município, Luís Gonçalinho, uma vez que o mesmo se viu obrigado a solicitar a 

rescisão do contrato, tendo em conta que nenhuma das suas solicitações foi autorizada, 

nomeadamente o pedido de transferência de setor, devido à sua situação psicológica, tendo 

em conta esta situação e os problemas financeiros solicitou uma licença sem vencimento a 

qual também foi indeferida, facto este, que por norma, não acontece relativamente a 

funcionários que já o solicitaram, pelo que pediu esclarecimentos sobre o assunto. ---------------  

 ---------- Interveio o Senhor Vice-Presidente que informou não ser a primeira vez que o 

funcionário pedia a rescisão do contrato para trabalhar noutra empresa, referindo que o 

pedido de licença sem vencimento foi indeferido tendo em conta que o mesmo é um bom 

funcionário e essencial no serviço dado a falta de operadores de máquinas no Município, 

inclusive está a decorrer a abertura de um concurso para o efeito, pelo que não fazia sentido 

dar licença sem vencimento a um dos únicos dois funcionários nesta área. --------------------------  

 ---------- Interveio a Vereadora Raquel Domingos que informou que sempre foi reconhecido o 
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trabalho efetuado pelo funcionário e que reuniu três vezes com o mesmo para tentarem 

entrar num acordo, no entanto o mesmo estava decidido a trabalhar para a empresa que lhe 

fez a oferta de emprego, uma vez que iria ser melhor remunerado. ------------------------------------  

 ----------- Interveio a Vereadora Sara Marcelino que quis deixar um reconhecimento pelos 

eleitos da Coligação Democrática Unitária, ao trabalho realizado pelo funcionário Luís 

Gonçalinho no Município de Odemira. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - O Senhor Vereador Luís Cardoso alertou para o cheiro intenso que já se prolonga há 

vários dias, possivelmente proveniente do Lagar da Herdade do Vale da Casca, na freguesia de 

São Luís.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente que confirmou o cheiro intenso que se faz sentir 

há já vários dias, sem ser capaz de confirmar ou identificar a proveniência, pelo que solicitou à 

Vereadora Raquel Domingos que fosse verificada a situação. --------------------------------------------  

 ----------- - Por fim, o Senhor Vereador Luís Cardoso referiu que, tendo em conta que a 

Biblioteca Municipal José Saramago em Odemira se encontra encerrada, dada à pandemia, 

era importante existir a biblioteca móvel, a qual era fundamental para a população do 

concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Vice-Presidente que informou que a Biblioteca Municipal está a 

desenvolver a criação de um catálogo digital para consulta dos munícipes, ferramenta 

essencial à disponibilização do serviço de entrega domiciliária de livros ------------------------------  

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

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

 ----------- 2.1.1. - GABINETE DE APOIO AO PRESIDENTE ----------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0152-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO. --------------------------  

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

 ----------- 1- Mail, datado de 02/03/2021, proveniente da ANMP - Associação Nacional de 
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Municípios Portugueses, a dar conhecimento dos contributos da Associação em apreço, no 

âmbito do processo de consulta pública relativamente ao PRR - Plano de Recuperação e 

Resiliência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Mail nº 154/2021, datado de 03/03/2021, proveniente da Guarda Nacional 

Republicana - Posto Territorial de Odemira, a dar conhecimento que por Despacho do Exmº. 

Comandante do Comando Territorial de Beja, o 1º Sargento de Cav.ª Fernando Joaquim 

Carvalho, assumiu o Comando do Posto Territorial de Odemira em acumulação de funções 

com a Chefia do Núcleo de Proteção Ambiental, bem como a apresentar os seus sinceros 

cumprimentos e demonstrar a sua total disponibilidade na cooperação institucional. -------------  

 ---------- 3 - Mail, datado de 05/03/2021, proveniente do Município de Aljezur, a dar 

conhecimento da Nota de Imprensa onde apela ao Senhor Primeiro Ministro, um 

desconfinamento gradual da Pesca Lúdica. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - Mail, datado de 09/03/2021, proveniente do Senhor João Viegas do Movimento 

Cívico "Desconfinar Já", a dar conhecimento do Comunicado de Imprensa relativamente ao 

requerimento dirigido à Provedoria de Justiça sobre "Solicitação de divulgação de direito 

liberdade e garantias de acção política". -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - Mail, datado de 11/03/2021, proveniente do Coordenador da Task Force para o 

Plano de Vacinação contra a COVID-19, Vice-almirante Gouveia e Melo, a dar conhecimento 

dos requisitos necessários para o início de uma nova fase na implementação do Plano de 

Vacinação, bem como as respetivas orientações técnicas. ------------------------------------------------  

 ---------- 6 - Ofício nº 41, datado de 08/03/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter fotocópia da Ata da sessão ordinária, do referido Órgão, realizada em 

07/12/2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7 - Ofício nº 39, datado de 08/03/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter fotocópia das Minutas das Atas das duas reuniões da sessão ordinária de 
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fevereiro, que se realizaram nos dias 26/02/2021 e 05/03/2021, respetivamente. -----------------  

 ----------- 8 - Ofício nº 43, datado de 08/03/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar do Edital nºs 02/2021 e 03/2021, relativamente às 

deliberações tomadas na sessão ordinária de fevereiro, que se realizaram nos dias 

26/02/2021 e 05/03/2021, respetivamente. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- 9 - Ofício nº 46, datado de 10/03/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar dos documentos apresentados no Ponto referente aos 

"Assuntos de Interesse para o Concelho", os quais foram aprovados na segunda reunião da 

sessão ordinária de fevereiro, realizada em 05/03/2021. -------------------------------------------------  

 ----------- 10 - Ofício nº 53, datado de 10/03/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter a Recomendação sobre "Sistemas semafóricos de administração do 

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

 ----------- 11 - Ofício n.º 45, datado de 10/03/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter a "Denúncia apresentada no período de intervenção do público na 

primeira reunião da sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal, realizada no dia 

26/02/2021". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomar conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0184-2021 - PROPOSTA N.º 3/2021 P - REALIZAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO ADICIONAL DE CAPITAL SOCIAL – SOCIEDADE POLIS LITORAL SUDOESTE – 

SOCIEDADE PARA REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO LITORAL DO SUDOESTE ALENTEJANO 

E COSTA VICENTINA -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 3/2021 P, datada de 16/03/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 3/2021 P ---------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Realização de Financiamento Adicional de Capital Social – Sociedade Polis Litoral 

Sudoeste – Sociedade Para Requalificação e Valorização do Litoral do Sudoeste Alentejano e 

Costa Vicentina -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Programa Polis do Litoral Sudoeste foi considerado pelo Governo de Portugal e 

Autarquias de Odemira, Aljezur, Vila do Bispo e Sines um importante instrumento na 

requalificação e valorização do território abrangido pelo conjunto de intervenções propostas 

no Plano Estratégico previsto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, em 23/07/2009 a Câmara Municipal de Odemira aprovou por maioria a 

proposta do Plano Estratégico e a minuta de Protocolo de Acordo relativo à Sociedade “Polis 

do Litoral Sudoeste S.A.” a criar, tendo a Assembleia Municipal aprovado por maioria, em 

29/07/2009, a entrada do Município na Sociedade. --------------------------------------------------------  

 ---------- Ao longo dos últimos anos a “Polis do Litoral Sudoeste S.A.” executou uma séria de 

empreitadas com vista a proteger e requalificar a zona costeira e defender pessoas e bens de 

riscos naturais, bem como para promover a proteção do litoral e a erosão costeiras. -------------  

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

 ---------- •Com a publicação do Decreto-Lei n.º 244/2009, de 22 de setembro, foi criada a 

Sociedade Polis Litoral Sudoeste – Sociedade para a Requalificação e Valorização do Sudoeste 

Alentejano e Costa Vicentina, S.A.; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •Com a aprovação do protocolo, pelo Município de Odemira, que antecedeu a 

criação da sociedade, foi por este assumido o compromisso de subscrição 3.763.200,00 € (três 

milhões, setecentos e sessenta e três mil e duzentos euros), a ser realizado em seis prestações 

semestrais iguais e sucessivas;  -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •De acordo com o plano estratégico, será realizado pela sociedade Polis Litoral 

Sudoeste, um investimento global no Município de Odemira, superior a 10.500.00,00€ (dez 

milhões e quinhentos mil euros); --------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- •Nos anos antecedentes, face ao relevante interesse público das ações em curso à 

data, foram efetuados reforços de capital social mas o compromisso assumido aquando da 

entrada para a Sociedade ainda se encontra totalmente realizado; ------------------------------------  

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

 ----------- •A sociedade Polis encontra-se em fase de liquidação, pelo que todas as suas obras 

se encontram em fase de conclusão e fecho de contas; ---------------------------------------------------  

 ----------- •A fase de encerramento da atividade da sociedade condiciona a sua disponibilidade 

de liquidez, pelo que urge realizar o capital social inicialmente assumido para lhe evitar 

dificuldades de tesouraria; ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

reforço da constituição pelo Município de Odemira de capital social da Sociedade Polis Litoral 

Sudoeste, S.A. em 44.883,00€, (quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e três euros) face 

aos investimentos em conclusão, perfazendo no total uma participação do Município de 

Odemira no valor de 3.644.046,00€ (três milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e 

quarenta e seis euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 16 de março de 2021 -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

propostos, com os votos a favor dos eleitos pelo Partido Socialista e a abstenção dos eleitos 

pela Coligação Democrática Unitária. Os eleitos pela Coligação Democrática Unitária 

apresentaram uma Declaração de Voto escrita, que seguidamente se transcreve: -----------------  

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

 ----------- Em 23 de Julho de 2009, os representantes da CDU abstiveram-se no Executivo 
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Municipal e na Assembleia Municipal de 29 do mesmo mês, quanto à apreciação e aprovação 

do Plano Estratégico para o POLIS -Litoral Alentejano e Costa Vicentina. ------------------------------  

 ---------- Invocaram os eleitos da CDU nessa data imensas razões, recordemos algumas: ---------  

  --------- “Consideramos que qualquer tipo de obras ou intervenção na área do Parque 

Natural, são necessárias e, algumas muito urgentes. -------------------------------------------------------  

 ---------- Todos os investimentos que se realizem na área do Parque Natural, a nosso ver, têm 

de valorizar esta grande área protegida, em prol das populações e no respeito que merecem 

todos os Autarcas que passaram ao longo de anos pelo Poder Local e que sempre souberam 

preservar esta grande riqueza natural que tem o nosso Concelho. Sendo que esta área está 

considerada como a mais natural da Europa, não se compreende que o “Interesse Nacional” 

não seja reconhecido pelo Governo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Onde está a verdadeira discriminação positiva, tão propalada, que devia ser assumida 

pela Administração Central (Governo)?  -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Porque razão se exige um esforço financeiro à Autarquia no valor de 3.814.144,00 €, 

quando a grande maioria dessas obras são da inteira responsabilidade do Ministério do 

Ambiente – ICNB (Instituto de Conservação da Natureza) e, que há muito deviam preocupar-

se com a degradação de dunas, falésias, caminhos, etc, etc. ---------------------------------------------  

 ---------- Por outro lado, esta requalificação da orla costeira, no valor previsto de 47 milhões 

de euros, não tem à partida qualquer garantia. --------------------------------------------------------------   

 ---------- A nosso ver, estamos perante uma promessa, onde cerca de 6,4 milhões de euros são 

para despesas de gestão de uma entidade em colaboração com o Parque Expo, cuja proposta 

não nos deixa tranquilos. Existiam a nosso ver outras soluções. ----------------------------------------- 

 ---------- Outras interrogações se nos colocam – como por exemplo, relativas a projetos que 

não existem e só os custos de elaboração dos mesmos são inventariados. Quem vai assumir 

financeiramente no futuro as obras? ---------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Que fique bem claro que este Plano Estratégico é necessário. Que as intervenções 

são necessárias. Mas, apresentá-lo nesta altura, no final do mandato do Governo e do 

Executivo Municipal, que garantias temos de que ele vai ser cumprido? ------------------------------ 

 ----------- Pelas razões referidas, a nossa abstenção vai no sentido de acautelar os interesses do 

Município, pelas dúvidas e interrogações apresentadas. “ ------------------------------------------------  

 ----------- Afinal os eleitos da CDU tinham razão, O Plano estratégico foi reduzido nos 

investimentos, obras ficaram incompletas do inicialmente previsto, outras não se realizaram e 

pasme-se a conservação e manutenção do que fica e que exige verbas significativas 

anualmente ficam a cargo do Município ou são para degradar até apodrecer, pois não foram 

acautelados esses interesses e imputados a quem compete defender um bem tão precioso 

que a toda a Humanidade pertence. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Esperamos que a extinção da Sociedade Polis apresente um balanço com rigor e 

transparência, do que foi feito, do que inicialmente se propuseram fazer e quais as 

verdadeiras razões porque não executaram o prometido, além de que devem apresentar a 

prestação de contas durante toda a vigência do Plano. ----------------------------------------------------  

 ----------- Estas são as razões porque nos abstemos. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 2021.03.18 ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os eleitos da CDU, ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Sara Cristina Ramos Marcelino. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Luís Carlos Lima Cardoso. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0185-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA A DINAMIZAÇÃO 

DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIOLA CAMPANIÇA E DO CANTE DE IMPROVISO ----------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 1396/2021, datada de 16/03/2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Presidente, onde consta que a música tradicional é um elemento 

identitário do património cultural imaterial do concelho de Odemira, com especial enfoque 
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nas sonoridades instrumentais – viola campaniça - e na singularidade própria dos elementos 

afetos à mesma – cante de improviso - o cante ao baldão e o cante ao despique, com enorme 

ligação à tradição do nosso interior. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Constitui o CVVCCI - Centro de Valorização da Viola Campaniça e do Cante de 

Improviso, com sede em São Martinho das Amoreiras, elemento fundamental na promoção, 

divulgação e recuperação de uma das “marcas” identificativas do concelho, que contempla 

um programa próprio. Sendo três os eixos que orientam a sua criação, a saber: o programa 

formativo, o programa cultural e o programa museológico, funcionando como espaço de 

excelência na formação e captação de novos públicos quer seja no ensino, no estudo, e na 

divulgação da viola campaniça, bem como na salvaguarda do cante de improviso e da poesia 

popular com incidência nesta região, reavivando e preservando a nossa autenticidade. ----------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que o Município de Odemira pratica uma 

política de apoio ao património musical do concelho e aos próprios agentes musicais, no 

âmbito das suas competências de administração e dinamização cultural da área concelhia, 

como componente elementar do bem-estar e florescimento social das populações, garantindo 

a preservação e a promoção das tradições genuínas e património cultural do concelho. ---------  

 ---------- O projeto concretizou a intervenção em contexto educativo, a vertente cultural, a 

construção de violas campaniças e a formação em horário pós-laboral e que exige agora a 

consolidação dessa estratégia, incrementando a oferta disponibilizada e a possibilidade de 

abranger mais população que se mostra interessada em aprofundar conhecimentos e 

capacidades nestas tradições, sendo bom exemplo a abertura da oficina de construção de 

violas campaniças – Mestre Daniel Luz, em S. Teotónio, que solicita a contribuição do CVVCCI, 

torna-se necessário proceder à atualização do valor do presente protocolo, de forma ainda a 

adquirir alguns materiais e equipamentos para o seu bom funcionamento. --------------------------  

 ---------- Considerando a vontade reiterada das quatro entidades envolvidas no projeto 



-29- 
18-03-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

(Município de Odemira, Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras, ADA – Associação 

para o Desenvolvimento de Amoreiras-Gare e Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras) 

em dar continuidade e potenciar o projeto, pelo seu valor cultural e social e pelo interesse 

estratégico para aquele território, promotor da região em termos turísticos, mas também do 

reforço identitário daquelas populações com o seu património. ----------------------------------------  

 ----------- Tendo em conta o referido acima, propõe-se, ao abrigo das alíneas t) e u) do nº 1, do 

artigo 33º, da Lei 75/2013, de 12 Setembro, a aprovação da atualização do valor e respetivas 

alterações constantes no Protocolo de Colaboração com as entidades acima mencionadas e 

que receberam a sua concordância (Cláusula primeira, ponto 3.3 e Cláusula terceira, pontos 3 

e 6), contemplando a atribuição de um apoio financeiro no valor de 51.390,00€ (cinquenta e 

um mil, trezentos e noventa Euros) à ADA – Associação para o Desenvolvimento de 

Amoreiras-Gare para a concretização do programa do Centro de Valorização da Viola 

Campaniça e do Cante de Improviso, conforme proposta de Protocolo de Colaboração, e, bem 

assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para 

outorgar o documento em nome do Município. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0155-2021 - BALANÇO SOCIAL DE 2020 --------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1330 - 2021, datada de 12 de março de 2021, 

elaborada pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, bem como o Balanço Social relativo 

ao ano de 2020 que decorre do Decreto-Lei n.º 190/96, de 9 de outubro, a obrigatoriedade de 

elaboração do Balanço Social para todos os serviços da Administração Pública Central, 

Regional e Local. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- O diploma que regulamenta a elaboração do Balanço Social define que este deverá 

ser feito anualmente, com referência a 31 de dezembro do ano anterior e remetido para as 

entidades competentes designadamente a DGAL, através do SIIAL, a DGAEP e a CCDRA até ao 

dia 31 de março. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Esta análise fornece um conjunto de informações essenciais sobre a situação social 

do Município, pondo em evidência pontos fortes e pontos fracos da Gestão dos Recursos 

Humanos, o grau de eficiência dos investimentos sociais e os programas de ação que visam a 

realização profissional e pessoal dos trabalhadores, a sua identificação com a organização e a 

melhoria da sua própria vida; o Balanço Social serve assim, para contabilizar “quantos somos” 

e o “que somos”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A análise e avaliação dos dados facultados por este instrumento de gestão permitem 

uma reflexão sobre a estratégia a adotar relativamente à gestão de recursos humanos do 

Município de Odemira, de forma a contribuir para a consolidação do seu capital humano, o 

aumento da sua tecnicidade, o desenvolvimento das competências dos seus efetivos, o 

aumento da sua motivação, a diminuição do absentismo e a melhoria do clima organizacional, 

fatores essenciais para o aumento da eficiência e da eficácia desta Autarquia face às suas 

competências no contexto do desenvolvimento da administração pública. --------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se o envio do Balanço Social do Município de Odemira 

para as entidades competentes dentro das datas estabelecidas pelo diploma que o 

regulamenta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal para efeitos de tomada de conhecimento. ------------------------------------------------------  

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

por unanimidade, remeter o documento para as entidades competentes. ---------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0161-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 
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MAPAS DE PESSOAL – RECURSO A RESERVAS DE RECRUTAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL (DIL) E NA CARREIRA E 

CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR (LIC. EM GEOGRAFIA OU ENG. GEOGRÁFICA OU ENG. 

GEOESPACIAL OU ENG. DO TERRITÓRIO OU PLANEAMENTO REGIONAL E URBANO) - DLGT ------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1315, datada de 11.03.2021, elaborada pela Divisão de 

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

recurso às reservas de recrutamento de um Técnico Superior para a DLGT e dois 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 três trabalhadores para constituição de Relação Jurídica de Emprego 

Público por Tempo Indeterminado, cujos postos de trabalho se encontram previstos na 1.ª 

alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal 

de 18.02.2021 e na segunda reunião da sessão ordinária de fevereiro da Assembleia Municipal 

realizada no dia 05.03.2021, para ocupação de um posto de trabalho na carreira e categoria 
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Técnica Superior e de dois postos de trabalho na carreira e categoria de Assistente 

Operacional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os encargos encontram-se previstos nas informações n.º 1258-2021 e 1305-2021 de 

09.03.2021 e 11.03.2021, respetivamente, 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 dois Assistentes 

Operacionais para a DIL e de um Técnico Superior (Lic. em Geografia ou Eng.ª Geográfica ou 

Eng.ª Geoespacial ou Eng.ª do Território ou Planeamento Regional e Urbano) para a DLGT, 

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

n.º161/2020, de 19/08 (Ref.ª B e C) e n.º198/2019, de 15/10 (Ref.ª B), com as listas de 

ordenação final, homologadas em 28.01.2021 e 01.07.2020, respetivamente, contendo 

candidatos aprovados em número superior ao pretendido, para efeitos de apreciação e 

aprovação pela Exm.ª Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0162-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA TÉCNICA SUPERIOR (DRHJ, DDSC) ----------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação n.º 1323, datada de 12.03.2021, elaborada pela Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica, 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 Técnica Superior. --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

inerente 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, os recrutamentos para os postos de trabalho 

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

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

como consta na 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal para 2021, aprovado na reunião ordinária 

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

Assembleia Municipal realizada no dia 05.03.2021, fundamentado no disposto no nº 2 do artº 

30º da LTFP. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os encargos a suportar com os recrutamentos em causa encontram-se previstos na 
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informação n.º1261-2021, datada de 09.03.2021, conforme exigência obrigatória nos termos 

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

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

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

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

em matéria de gestão de recursos humanos em função dos Mapas de Pessoal aprovados, 

submete-se o assunto referente à abertura do Procedimento Concursal para recrutamento de 

um Técnico Superior (Lic. Direito), para a DRHJ e de dois Técnicos Superiores (Lic. Ciências da 

Educação e Serviço Social), para a DDSC, na modalidade de vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado, para aprovação da Exmª. Câmara Municipal. -----------------------------------  

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

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

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

 ---------- 2.3. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0153-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 

DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE NO LOTEAMENTO 

MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - CANDIDATOS A ADMITIR PROVISORIAMENTE ------------------------------  

 ---------- Foi novamente presente o processo referente à alienação de lotes de terreno 

destinados a construção de habitação própria e permanente no Loteamento Municipal de São 

Luís, cuja abertura do procedimento foi deliberada na reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada no dia 15 de outubro de 2020 e publicitada através do Edital n.º 92/2020, bem como 

a informação n.º 1205-2021, datada de 8 de março de 2021, elaborada pelo Setor de Gestão 

Orçamental e Patrimonial, da Divisão de Gestão Interna, relativa à lista de candidatos a 

admitir provisoriamente na alienação dos Lotes n.ºs 70, 71 e 72, do Loteamento supracitado, 

a qual de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 17.º do respetivo Regulamento, ficou do 
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seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1.Lenia Maria da Silva …………………………………………………………………… 3,99 pontos; -------  

 ----------- 2.Janete Alexandra Matos Encarnação ………………………………………. 3,91 pontos. ---------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se a aprovação da lista de candidatos a admitir 

provisoriamente no Concurso de classificação de alienação dos Lotes de terreno n.ºs 70, 71 e 

72 do Loteamento Municipal de São Luís. ---------------------------------------------------------------------   

 ----------- Propõe-se para apreciação de deliberação. -------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0154-2021 - PROCEDIMENTO CONCURSAL, NA MODALIDADE POR 

CLASSIFICAÇÃO, PARA ALIENAÇÃO DE DOIS LOTES DE TERRENO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL 

DE RELÍQUIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação nº 1141-2021, datada de 4 de março de 2021, proveniente 

do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, na Divisão de Gestão Interna, na qual consta 

que no período compreendido entre 27 de janeiro de 2021 e 25 de fevereiro de 2021, esteve 

a decorrer a receção de Candidaturas ao Procedimento Concursal, na modalidade por 

classificação, para Alienação de dois lotes de terreno, no Loteamento Municipal de Relíquias, 

destinados a construção de habitação própria e permanente, aprovado na reunião ordinária 

da Câmara Municipal, realizada em 21 de janeiro de 2021, não tendo sido rececionadas 

quaisquer Candidaturas para a compra dos referidos lotes. ----------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para o devido conhecimento. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0165-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 25/02/2021 A 10/03/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1317-2021, datada de 2021/03/10, 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 826.751,10€ (oitocentos e vinte 

e seis mil, setecentos e cinquenta e um euros e dez cêntimos), cujos pagamentos foram 

efetuados no período de 25/02/2021 a 10/03/2021. -------------------------------------------------------  

 ---------- Tomar conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0166-2021 - AQUISIÇÃO DE ELECTRICIDADE PARA AS INSTALAÇÕES 

DO MUNICÍPIO DE ODEMIRA ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL E ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA CC-CIMAL: ADJUDICAÇÃO --------  

 ---------- Foi novamente presente o processo referente à aquisição de electricidade para as 

instalações do Município de Odemira alimentadas em baixa tensão normal e para iluminação 

pública, ao abrigo de acordo quadro celebrado pela CC-CIMAL, e, bem assim, cópia de parte 

da minuta da ata da segunda reunião da sessão ordinária de fevereiro da Assembleia 

Municipal, realizada no dia cinco de março do ano dois mil e vinte e um, no qual consta a 

aprovação/autorização do compromisso plurianual. Foi igualmente presente o Relatório Final 

elaborado pelo júri do procedimento, no qual é proposto a adjudicação da aquisição supra à 

empresa EDP Comercial, Comercialização de Energia, S.A pela importância de € 1.323.702,20, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, sendo o contrato válido por 24 meses, dispensando o 

contrato escrito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para adjudicação nos termos propostos. ---------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA: Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria, 
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respeitante ao décimo sétimo dia do mês de março do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 8.498.567,74€ (oito milhões, quatrocentos e noventa e 

oito mil, quinhentos e sessenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos), dos quais 

7.600.079,56€ (sete milhões, seiscentos mil, setenta e nove euros cinquenta e seis cêntimos) 

são “Dotações Orçamentais” e 898.488,18€ (oitocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e 

oitenta e oito euros e dezoito cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara 

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0150-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA OS 

ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO DO BOM SÍTIO, EM SABÓIA ------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 1144-2021, datada de 04 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, elaborada no seguimento dos 

pedidos de certificação de toponímia e numeração de polícia, registados com os NIPG’s: 

1460/20 e 1944/20, referentes a prédios urbanos, situados em arruamentos no Loteamento 

do Bom Sítio na freguesia de Sabóia. Verificou-se que nenhuma rua do loteamento tinha 

numeração de polícia atribuída. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto propõe-se, conforme estipulado no nº1 do art.º 21º do Regulamento 

de Toponímia e Numeração de Polícia, a aprovação do estudo de numeração de polícia para a 

Rua do Bom Sítio, Rua das Palmeiras, Rua da Muralha, Rua do Emigrante, Rua do Comércio, 

Rua do Jardim, Rua Estreita e Travessa do Bom Sítio do Loteamento do Bom Sítio, em Sabóia. 

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

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0151-2021 - ESTUDO DE NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA 10 RUAS 

EM VILA NOVA DE MILFONTES -----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Foi presente a informação nº 1146-2021, datada de 04 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, elaborada no seguimento de 

treze pedidos de certificação de toponímia e numeração de polícia, referentes a prédios 

urbanos, situados em dez arruamentos de Vila Nova de Milfontes da freguesia de Vila Nova de 

Milfontes. Verificou-se que nenhum dos arruamentos tinha numeração de polícia atribuída. ---  

 ---------- Face ao exposto propõe-se, conforme estipulado no nº1 do art.º 21º do Regulamento 

de Toponímia e Numeração de Polícia, a aprovação do estudo de numeração de polícia para 

Azinhaga da Estrada, Beco da Escola, Rua Arneiro do Gregório, Rua de Macau, Rua do Arado, 

Rua do Mira, Rua do Rio, Travessa Almada Negreiros, Travessa de Santa Maria e Travessa 1º 

de Maio da localidade de Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0157-2021 - 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 26/02/2021 E 13/03/2021, NOS TERMOS DA 

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

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

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  

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

Formosa e Montalvo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Urgente - 1/2015 LAL. ------  

 ---------- Proc. Nº 49 - Ano - 2021 - Req. F.C.G.M. – Sociedade de Mediação Imobiliária, S.A. - 

Local da obra - Rua dos Medos - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido de 
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consulta e/ou fotocopias de processo. -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 452 - Ano - 2020 - Req. Otília Costa Guerreiro Jesus - Local da obra - Várzea 

das Pedras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 452/2020-

LOU. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 14 - Ano - 2021 - Req. Nuno Ângelo Bento Sousa - Local da obra - Corgo da 

Guarita - Freguesia - Relíquias - Assunto - Entrega de junção de elementos ao processo 

nº14/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 226 - Ano - 2010 - Req. MSGT - Promoção Imobiliária Lda. - Local da obra – 

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

Envio de relatório de serviço. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 270 - Ano - 2020 - Req. Ana Karin Manuela Leithead - Local da obra - Monte 

Novo da Barreira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto -Junção de elementos ao 

processo 270/2020 LOU. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 380 - Ano - 2019 - Req. Saúl Mestre de Oliveira - Local da obra - Rua 25 de 

Abril, n.º10, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de 

elementos - Processo 380/2019 LOU. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 623 - Ano - 2020 - Req. ZAMBIAGEST, GESTÃO HOTELEIRA LDA - Local da 

obra - Alpenduradas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alteração da habitação para 

turismo.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 300 - Ano - 2017 - Req. Isabel Abaitua Odriozola - Local da obra - Caneja-

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos - 

Processo 300/217 – LAO. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 616 - Ano - 2020 - Req. Eugénia da Silva Lourenço Joaquim - Local da obra - 

Salamoa, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto -Junção de elementos - Processo 

616/2020 CERT. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 606 - Ano - 2020 - Req. Paula Cristina Martins Pereira - Local da obra - 

Urbanização Alagoachos, Lote 258 B - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Licença 

Administrativa - Urbanização Alagoachos, Lote 258 B – Vila Nova de Milfontes. --------------------  

 ---------- Proc. Nº 53 - Ano - 2021 - Req. Carlos Manuel Vicente do Souto - Local da obra - 

Pedido de cópias - Assunto -Pedido de consulta e/ou fotocopias de processo. ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 271 - Ano - 2019 - Req. Viriato Manuel Nunes Rodrigues - Local da obra - Rua 

das Flores, 1 - Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição. ---------------------------  

 ---------- Proc. Nº 35 - Ano - 2020 - Req. Henrique Manuel Silva Tomé - Local da obra - 

Caçapeira, Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto -Certidão de 

dispensa de autorização de utilização /antiguidade do edifício. -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 666 - Ano - 2020 - Req. CONGREGAÇÃO DAS OBLATAS DIVINO CORAÇÃO - 

Local da obra - Rua Dr. Manuel Arriaga, 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Junção de elementos - Processo 666/2020 LOU. -------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 52 - Ano - 2021 - Req. Paula Susana Venâncio Carvalho - Local da obra - 

Pinhal da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de 

consulta e/ou fotocópias de processos. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 526 - Ano - 2020 - Req. Tomás Manuel Lampreia Grou - Local da obra - Lote 

11, Algoceira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição. -----------------------  

 ---------- Proc. Nº 452 - Ano - 2020 - Req. Otília Costa Guerreiro Jesus - Local da obra - Várzea 

das Pedras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Construção de um turismo em espaço rural- 

casas de campo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 768 - Ano - 2019 - Req. Suzanna Josephine Blach - Local da obra - Castelo - 

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

referente ao processo nº768/2019. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 479 - Ano - 2019 - Req. José Maria Afonso Rosa - Local da obra - Seiceiras, 
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Travessa do Comércio, 1 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de junção de elementos 

ao processo nº479/2019-LOU. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 97 - Ano - 2021 - Req. José António Guerreiro - Local da obra - Afeiteira da 

Amarela - Freguesia - Sabóia - Assunto - Certidão de dispensa de autorização de utilização / 

antiguidade do edifício. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 588 - Ano - 2020 - Req. Lia Alexandra Ferreira da Cunha - Local da obra - 

Corte Sevilha de Cima - Freguesia - Sabóia - Assunto - Licença administrativa - obras de 

reconstrução- Corte Sevilha – Sabóia. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 55 - Ano - 2021 - Req. Maria dos Santos da Silva Guerreiro - Local da obra - 

Casinha do Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 

55/2021 – CERT. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 320 - Ano - 2006 - Req. Pedro Bragança, Lda. - Local da obra - Praia do 

Carvalhal - Freguesia – São Teotónio - Assunto - Processo 320/2006 LAO. ----------------------------  

 ----------- Proc. Nº 570 - Ano - 2020 - Req. Gil Manuel Brites de Oliveira - Local da obra – 

Cabecinho, Lote 103 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Alteração a loteamento -

processo n.º10/2000-LAL. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 31 - Ano - 2021 - Req. Maria Eduarda Gonçalves da Cruz - Local da obra - 

Sabóia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Declaração sob compromisso de honra. ---------------------  

 ----------- Proc. Nº 96 - Ano - 2021 - Req. Marrachinho Supermercados S.A. - Local da obra - 

Loteamento Bemposta, Lote 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de comunicação 

prévia. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

elementos - Processo 677/2019 LOU. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 533 - Ano - 2020 - Req. Francisco Guerreiro Duarte - Local da obra - Vale da 
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Brasinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - processo 533/2020 

CERT. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 55 - Ano - 2021 - Req. André Alexandre Portela Martins - Local da obra - 

Boavista dos Pinheiros - Fiais - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Cópia de Licença 

de utilização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 38 - Ano - 2021 - Req. RUI & CANDEIAS - ELETRICIDADE, INSTRUMENTAÇÃO 

E CONSTRUÇÃO - Local da obra - Comenda ou Cerca da Comenda, Lote 25 - Freguesia – Vila 

Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao processo 38/2021. ---------------------------  

 ---------- Proc. Nº 56 - Ano - 2021 - Req. Silvia Isabel da Silva Barbas - Local da obra - Barranco 

da Alcaria - Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ou fotocópias 

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

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

obra - Bemparece, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de 

junção de elementos ao processo nº677/2019. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 280 - Ano - 2017 - Req. Manuel Alves Martins - Local da obra - "Lagoinha" - 

Lote 35 – Loteamento Municipal de Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de 

Milfontes - Assunto - Junção de elementos - Processo 280/2017 LAO. ---------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 25 - Ano - 2021 - Req. MIRURBE-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO SUL, 

S.A. - Local da obra - Monte da Rosa - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Operação 

de loteamento com obras de urbanização - Zonas de expansão ZE2 e ZE3. ---------------------------  

 ---------- Proc. Nº 721 - Ano - 2019 - Req. Rafael Guerreiro Conceição Marreiros - Local da obra 

- Barranquinho, Bairro Azul - Freguesia - São Luís - Assunto - Habitação São Luís processos 

721/2019 e 17945/20. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 596 - Ano - 2020 - Req. Francisco Branquinho da Fonseca Soares de Oliveira - 

Local da obra - Eira de Baixo - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Pedido de junção de 
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elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

elementos - Processo 677/2019 LOU. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 740 - Ano - 2019 - Req. Archaic Village, Lda. - Local da obra - Baldios, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Exposição. ----------------- P 

 ----------- Proc. Nº 405 - Ano - 2020 - Req. Agrobrejão Unipessoal, Lda. - Local da obra - Monte 

das Palmeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 405/2020 

PIP. ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 424 - Ano - 2020 - Req. Ana Duarte Ramos do Rosário Batista Duarte - Local 

da obra - Travessa da Igreja Nova, nº 33 – Rua do Pinhal - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - 

Assunto - Juncão de elementos - Processo 424/2020 - CERT. ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 57 - Ano - 2021 - Req. Rui José Alves Neto Farinha - Local da obra - Vila 

Magali - Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Envio de requerimento - 

Departamento de Obras Particulares. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 624 - Ano - 2020 - Req. ZAMBIAGEST, GESTÃO HOTELEIRA LDA - Local da 

obra - Alpendurada - Freguesia - São Teotónio - Assunto - ZAMBIAGEST, LDA.- Resposta V/ 

Ofício GDOBP-2433 / 19-02-2021. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 601 - Ano - 2020 - Req. Hugo Tornelo - Local da obra - Pexoira - Freguesia - 

Relíquias - Assunto - Junção de elementos. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 2 - Ano - 2021 - Req. Diamantino José Correia - Local da obra – São Martinho 

das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção elementos CIAU- 

2/2021. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 65 - Ano - 2021 - Req. Virgínia Maria José Arsénio - Local da obra - 

Amoreiras-Gare - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Certidão de dispensa de 
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autorização de utilização/antiguidade do edifício. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 37 - Ano - 2020 - Req. Manuel Pereira Domingos, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Rua do Cabecinho, n.º3, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

resposta oficio 1456/21 NIPG: 5709/21 (nª refª 484/18). --------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 107 - Ano - 2021 - Req. Virgolino Campos José - Local da obra - Loteamento 

Monte Vistoso, Lote 29, Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto 

- Legalização de alterações ocorridas durante a execução da obra. -------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - Ano - 2012 - Req. Olímpio José dos Santos - Local da obra - Fornalha 

Nova - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos - Processo 112/2012 – 

LAO. ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 404 - Ano - 2019 - Req. Dionilde Correia dos Reis Mestre - Local da obra - 

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

Legalização de muro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 647 - Ano - 2020 - Req. Aj Glória Construções Lda. - Local da obra - Quinta da 

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

trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 7 - Ano - 2021 - Req. Paulo José Gonçalves Batista - Local da obra - Cerca das 

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

Processo 7/2021-CP. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 108 - Ano - 2020 - Req. Maria José Ramos Freire Aleixo Filipe - Local da obra 

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

 ---------- Proc. Nº 208 - Ano - 2020 - Req. Cláudio José de Deus Guilherme - Local da obra - 

Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Lote 109 - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - CP-208/2020 - Início dos trabalhos. -------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 404 - Ano - 2019 - Req. Dionilde Correia dos Reis Mestre - Local da obra - 
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Quinta da Vistosa, Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Legalização de muro. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 404 - Ano - 2019 - Req. Dionilde Correia dos Reis Mestre - Local da obra - 

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

Autoliquidação de taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 515 - Ano - 2019 - Req. Toby Brooke Howes - Local da obra - Rua do Moinho 

de Vento, n.º 75, Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Pedido de informação. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 320 - Ano - 2006 - Req. Pedro Bragança, Lda. - Local da obra - Praia do 

Carvalhal - Freguesia – S. Teotónio - Assunto -Processo 320/2006 LAO. -------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 420 - Ano - 2020 - Req. Georgina Joana Maria Pereira - Local da obra - Vale 

Fojo - S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição. ------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 271 - Ano - 2020 - Req. Rogério Manuel Bernardo Maria - Local da obra - 

Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros, Lote 152 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros 

- Assunto - Ampliação de um armazém.------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 144 - Ano - 2020 - Req. Central Solar Fotovoltaica de São Teotónio, Lda. - 

Local da obra - Corgo da Zorra e Choça - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 643 - Ano - 2020 - Req. Luis Alberto Mau Cordeiro - Local da obra – 

Alagoachos, Lote 146 – Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Legalização de alterações. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 135 - Ano - 2020 - Req. Maria Helena da Conceição Nobre Cardoso - Local da 

obra - Vela de Estais-Estrada do Canal - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção 

de elementos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 306 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra – Cabecinho, Lote n.º 8 - 
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Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 306/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 305 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra - Lote n.º 9 Cabecinho, 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 305/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 298 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra – Cabecinho, Lote n.º 1, 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 298/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 597 - Ano - 2020 - Req. Martin Meinrad Benedikt Trueb - Local da obra - 

Foros da Pereira - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Licença administrativa - 

Legalização e ampliação - Foros da Pereira- Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 43 - Ano - 2021 - Req. Moritz Dulies - Local da obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto – Exposição. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 142 - Ano - 2020 - Req. Adega da Costa Atlântica, Lda. - Local da obra - 

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

Processo 142/2020-PIP. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 299 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra - Lote n.º 4 do Cabecinho - 

Almograve - freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 299/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 303 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra – Cabecinho, Lote n.º 3 - 

Almograve - freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 303/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 302 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra - Lote nº 6 do Cabecinho - 

Almograve - freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 302/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 420 - Ano - 2020 - Req. Georgina Joana Maria Pereira - Local da obra - Vale 

Fojo - S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 

420/2020 - CERT AUGI. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 31 - Ano - 2021 - Req. Maria Eduarda Gonçalves da Cruz - Local da obra - 

Sabóia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Declaração sob compromisso de honra. ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 262 - Ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da obra - Bairro Maria da Graça, 
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Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Comunicação 

de início de trabalhos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 6 - Ano - 2010 - Req. Amaro e Gonçalves S.A. - Local da obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar - Assunto - Exposição - Redução de caução. ------------------  

 ----------- Proc. Nº 237 - Ano - 2018 - Req. Fonte de Chryseia, S.A. - Local da obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – Requerimento. ----------------------  

 ----------- Proc. Nº 42 - Ano - 2021 - Req. Luis Miguel Abreu Cruz - Local da obra - Zambujeira do 

Mar, Lote 22 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos. ---------------------------  

 ----------- Proc. Nº 267 - Ano - 2020 - Req. Christian Walter Morchen - Local da obra - Choeiro 

Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença administrativa. ----------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 304 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra – Cabecinho, Lote n.º 7 - 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 304/2010. ------------  

 ----------- Proc. Nº 91 - Ano - 2004 - Req. Ilídio Duarte Fragoso - Local da obra - Loteamento 

Municipal - Zona Industrial, Lote 4 I - Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos 

Pinheiros - Assunto - Exposição - Alvará nº 373/2004 - Pº 91/2004. ------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 271 - Ano - 2020 - Req. Rogério Manuel Bernardo Maria - Local da obra - 

Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros, Lote 152 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros 

- Assunto - Ampliação de um armazém.------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 262 - Ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da obra - Bairro Maria da Graça, 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos - Processo 262/2020 – CP. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 65 - Ano - 2020 - Req. Hermenegildo Dos Santos Miguel - Local da obra - Rua 

de Santa Isabel, nº 2-A- S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

prorrogação de prazo Processo 65/2020 – LOU. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 246 - Ano - 2016 - Req. Tsbc - The Summer Berry Company Portugal, Lda. - 
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Local da obra - Herdade dos Almeidans, Longueira/Almograve - Freguesia - 

Longueira/Almograve - Assunto - Audiência Prévia REN – Comunicação prévia relativa à 

regularização da instalação de alojamento temporário (IATA) – Herdade de Almeidans Req.: 

TSBC - The Summer Berry Company Portugal, SABEJA / Odemira. ---------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 66 - Ano - 2020 - Req. CCDR - Comissão Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo - Local da obra - Portinho do Canal - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - 

Assunto - REN - Comunicação prévia relativa á reconstrução de edificação - Portinho do Canal.  

 ---------- Proc. Nº 300 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra - Lote n.º 5 Cabecinho - 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 300/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 301 - Ano - 2010 - Req. ATPX, Lda. - Local da obra - Lote n.º 2 Cabecinho, 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Villas do Pinhal - 301/2010. ------------  

 ---------- Proc. Nº 544 - Ano - 2019 - Req. Miguel José Neumann Viegas Gonçalves - Local da 

obra - Quinta dos Moinhos Juntos, Quinta da Bemposta - S. Teotónio - Freguesia - São 

Teotónio - Assunto - Pº544/2019 LOU. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 51 - Ano - 2015 - Req. Maria Oliveira Fino Viegas Rosa - Local da obra - 

CONQUEIRA - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de prazos - Apresentar 

elementos solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 201 - Ano - 2018 - Req. Jaime Ricardo Iturmendi Mac Lellan - Local da obra - 

Corte Pinheiro - S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Prorrogação de prazos - Apresentar 

elementos solicitados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 58 - Ano - 2021 - Req. Sandra Isabel Antunes da Silva - Local da obra - 

Urbanização Pinhal do Moinho, nº. 11 - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido 

de fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 245 - Ano - 2020 - Req. Jardins de Inverno – Soc. Inv. Imob. Lda. - Local da 

obra - Herdade do Zambujeiro - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Processo 
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245/2020 - Resposta ao ofício 000289.-------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 387 - Ano - 2006 - Req. Ana Paula Campos de Araújo - Local da obra - 

Malhada Velha - Relva Grande - Freguesia - S. Teotónio - Assunto Processo 22.13-LAO-

387/2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 183 - Ano - 2017 - Req. Exotikasphalt Lda. - Local da obra - Casa Nova do 

Choeiro - S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao processo 

183/2017 LAO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 11 - Ano - 2020 - Req. Ariana Paulino Alexandre - Local da obra – 

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

dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos - Processo 11/2020 – CP. -----------------------------  

 ----------- Proc. Nº 409 - Ano - 2020 - Req. Agustina Covian Nougues - Local da obra - Rua 

Alexandre Herculano, n.º8 - Freguesia - São Luis - Assunto - Pº.22.13 - CERT-409/2020 - Planos 

escala 1:25000 e 1:2000. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 585 - Ano - 2019 - Req. Marcelina Maria Silva Santos Gonçalves - Local da 

obra - Bica da Areia - Coitos – Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - 

Assunto - Exposição - Resposta ao ofício GDOBP- 520 datado de 07/08/2020 - Processo 

585/2019 LOU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 705 - Ano - 2019 - Req. Virgínia Maria Dos Santos da Conceição - Local da 

obra - Porto Cercal, Aldeia Nova - Freguesia - São Luis - Assunto - Reagendamento de pedido 

de vistoria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 28 - Ano - 2021 - Req. Viveiro Amigo Plantas Portugal, Lda. - Local da obra - 

Arneirinhos - S. Teotonio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de dispensa de 

autorização de utilização casa I.----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 113 - Ano - 2021 - Req. Lars Van Der Veen - Local da obra - Rua das Águas 

Ferrenhas, Lote 4-D - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Comunicação Prévia. ------  
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 ---------- Proc. Nº 67 - Ano - 2020 - Req. Farmácia Sra. de Aparecida, Unipessoal Lda. - Local da 

obra - Rua da Felicidade, nº 14 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - 

Processo 67/2020-LOU. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 314 - Ano - 2019 - Req. Bee & Me, Lda. - Local da obra - Barranquinho, São 

Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos. ----------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 118 - Ano - 2021 - Req. João Filipe Reis Batista Guerreiro - Local da obra - 

Rua dos Sobreiros de Trás, n.º 32, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Construção de um edifício de habitação, comércio e serviços. -------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 376 - Ano - 2019 - Req. Maria Manuela Ferreira Macedo Franco - Local da 

obra - Bairro do Montinho, Lote 57 – Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de 

Milfontes - Assunto - Emissão de certidão - Processo 376/2019 LOU – Exposição. ------------------  

 ---------- Proc. Nº 87 - Ano - 2020 - Req. Nuno Miguel Pereira da Silva da Encarnação - Local da 

obra - Eira da Pedra - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido de junção de 

elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 59 - Ano - 2021 - Req. Nuno Alexandre Nicha Rebocho - Local da obra - 

Avenida das Águas, Lote 7A - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido de 

documentos - NIPG 6698/21. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 474 - Ano - 2019 - Req. Manuel Maria António - Local da obra - Rua do 

Carvalhal, 7- Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – 

especialidades - Processo n.º474/2019-LOU. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 179 - Ano - 2020 - Req. Hans-Jurden Benedikt - Local da obra - Mancosa - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao processo 179/2020 

LOU. ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 224 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 
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instalação de unidades de pequena produção Solar (1706UPP). -----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 228 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 

instalação de Unidades de pequena produção Solar (1702UPP). ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 227 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda.- Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 

instalação de Unidades de pequena produção Solar (1701UPP). ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 225 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 

instalação de Unidades de pequena produção Solar (1704UPP). ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 229 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 

instalação de Unidades de pequena produção Solar (1703UPP). ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 226 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 

instalação de Unidades de pequena produção Solar (588UPP). ------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 230 - Ano - 2020 - Req. António Coelho Camacho, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra - Caldeira - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Envio de pedido de autorização de 

instalação de Unidades de pequena produção Solar (587UPP). ------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 290 - Ano - 2019 - Req. Joaquim Matos Lança - Local da obra - Cerca do 

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

elementos - Processo 290/2019. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 668 - Ano - 2019 - Req. Paulo Renato da Silva Costa S Oliveira - Local da obra 

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

REF.002433 04.06.2020. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 700 - Ano - 2019 - Req. Celso Filipe Gonçalves da Vinha - Local da obra - Rua 

25 de Abril, 27 - Fornalhas Velhas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção elementos.   

 ---------- Proc. Nº 296 - Ano - 2020 - Req. Irma Louise Maria Peelen - Local da obra - Casas 

Novas, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Legalização de um apoio agrícola. ----------------  

 ---------- Tomar conhecimento. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0167-2021 - PROPOSTA DE ATUAÇÃO NO QUE SE REFERE À 

TRANSPOSIÇÃO DO CONTEÚDO DOS PLANOS ESPECIAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

(PEOT) PARA O PDM DE ODEMIRA, E NO QUE SE REFERE À ADEQUAÇÃO DO PDM ÀS NOVAS 

REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO. ---------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação técnica n.º 1336, de 12.03.2021, proveniente dos setores 

de Ordenamento do Território e de Sistemas de Informação Geográfica, que propõe adotar o 

procedimento de alteração por adaptação, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 121.º do 

RJIGT, acrescentando os conteúdos dos PEOT ao PDM, traduzindo-se na introdução de novos 

anexos com as normas dos PEOT no regulamento e na adição das plantas dos PEOT 

complementares às atuais plantas de ordenamento do PDM, sem prejuízo de no âmbito do 

processo de revisão do PDM, que está em curso, seja repensado e devidamente reponderado 

todo o articulado e opções de ordenamento do território, nomeadamente daquelas que 

decorreram dos PEOT, para garantir uma coerência com as opções de planeamento municipal. 

É ainda apresentado um primeiro esboço das alterações a introduzir à redação do 

regulamento do PDM e dos anexos III, IV e V a adicionar, onde estão identificados os artigos 

dos respetivos PEOT que se consideram ser de ponderar a sua transposição para o PDM, 

documento esse que servirá como ponto de partida para o prévio envio às entidades 

responsáveis pelos PEOT para validação e/ou recolha de contributos. ---------------------------------  

 ---------- Mais propõe, a referida informação técnica, que o processo de adequação do PDM às 
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novas regras de classificação e qualificação do solo seja concretizado em sede de revisão do 

PDM de Odemira, cujo procedimento de contratação da equipa técnica se encontra em fase 

de conclusão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 2.5. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0160-2021 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO PARA UM SENTIDO DE 

TRÂNSITO DO CV-27: QUINTAS – S. TEOTÓNIO ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 902-2021, datada de 18 de fevereiro de 2021, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde 

consta que no seguimento da deliberação tomada em Reunião de Câmara Municipal em 07 de 

janeiro de 2021 para se proceder à alteração dos sentidos de trânsito do CV-27, de dois para 

um sentido de trânsito, uma vez que o seu talude apresenta alguns sinais de desgaste, e tendo 

em consideração as limitações da malha urbana envolvente e a necessidade de recolha dos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), foi solicitado à Divisão de Ambiente (DA) do Município de 

Odemira, parecer sobre qual o sentido de trânsito mais conveniente a implementar para que 

o veículo de recolha de RSU possa assim proceder ao circuito de recolha dos resíduos. ----------  

 ----------- Mais consta da supra informação que a DA, através da sua informação n.º 643-2021, 

descreve que como o circuito está assim definido, por norma o veículo que efetua s recolha de 

resíduos urbanos indiferenciados, naquela zona, circula no sentido das Quintas - S. Teotónio, 

no entanto indica que por vezes, quando se verifica obstrução das vias de circulação, devido a 

estacionamentos incorretos, existe a necessidade de circulação no sentido contrário, pelo que 

solicita, caso se verifique a alteração referida, a instalação de sinalização que permita que, em 

caso de necessidade, o veículo de recolha de RSU possa circular no sentido S. Teotónio – 
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Quintas.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que o sentido de trânsito a implementar no CV-27 

seja o do sentido Quintas - S. Teotónio, devendo ser reforçada a sinalização a proibir o 

estacionamento nas zonas onde os veículos estacionados impedem a passagem do veículo de 

Recolha de resíduos urbanos, uma vez que o Regulamento de Sinalização e Trânsito não 

permite a aplicação de painéis adicionais no sinal de informação H3- Sentido único, e a 

implementar vários sentidos proibidos ao longo do CV-27 para que os residentes não 

circulassem no sentido contrário, a sinalização ficaria confusa e podia por mesmo em causa a 

segurança rodoviária. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido e conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da 

Sinalização, propõe-se a aprovação da proposta acima referida. ----------------------------------------  

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

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

assunto para melhor apreciação. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0163-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

A OPERAÇÕES DE CARGAS E DESCARGAS NA AVENIDA POOLE DA COSTA NA VILA DE ODEMIRA: 

INTENÇÃO DE INDEFERIMENTO ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 988-2021, datada de 23 de fevereiro de 2021, 

elaborada pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que foi solicitado por um dos sócios gerentes da empresa GS- Origens, Lda., a 

implementação de uma zona de cargas e descargas na Avenida Poole da Costa em Odemira, 

justificando o pedido com base na recente abertura de um estabelecimento comercial que 

disponibiliza um vasto sortido de produtos para o retalho alimentar, na Avenida Teófilo da 

Trindade.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda na supra informação que o local pretendido para a criação de um 
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espaço para o estacionamento reservado a operações de cargas e descargas é onde foi 

marcado anteriormente um estacionamento para os veículos de transporte coletivo de 

passageiros do Município de Odemira realizassem o transporte das crianças do Jardim de 

Infância Beatriz Gamboa para a praia, o qual era realizado esporadicamente e apenas durante 

alguns dias nos meses de verão, e correntemente é onde normalmente os veículos pesados 

costumam curvar ao sair da ponte metálica sobre o rio mira. --------------------------------------------  

 ----------- Refere ainda que após a intervenção realizada pela Infraestruturas de Portugal na 

ponte metálica sobre o Rio Mira, a faixa de rodagem ficou mais estreita, dificultando ainda 

mais, a circulação dos veículos pesados, sendo a zona que o requerente pretende para zona 

de cargas e descargas, a mais problemática, devido ao alinhamento da Avenida Poole da Costa 

com a ponte metálica que é de sensivelmente 74°, esta condição cria diariamente 

condicionamentos no trânsito quando dois veículos pesados de cruzam nesse espaço. -----------  

 ----------- Neste sentido e conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da 

Sinalização, propõe-se a intenção de indeferir a pretensão, uma vez que sua implementação 

iria condicionar a circulação dos veículos pesados na via principal de ligação do Alentejo ao 

Algarve no Concelho de Odemira (EN 120). -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a intenção de indeferir a pretensão. --------------------------------------------------  

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

assunto para melhor apreciação. --------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0164-2021 - COMPARTICIPAÇÃO À COMUNIDADE INTERMUNICIPAL 

DO ALENTEJO LITORAL (CIMAL) NA COMPENSAÇÃO AO OPERADOR DE TRANSPORTE PÚBLICO 

RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º 14-C/2020, DE 7 DE ABRIL --  

 ----------- Foi presente a informação n.º 81-2021, datada de 06 de janeiro de 2021 elaborada 

pelo Setor de Transportes, Máquinas e Viaturas da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), no âmbito das suas 
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competências como entidade responsável pela gestão dos transportes públicos, deliberou na 

sua reunião de 16 de dezembro de 2020, solicitar à associação de municípios que compõem 

aquela Comunidade, verbas compensatórias para o operador de transportes públicos 

rodoviários de passageiros pela manutenção dos serviços mínimos de transporte de 

passageiros durante o 3.º trimestre do referente ano de 2020. ------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supra informação que esta compensação surge na conjuntura do que 

está estabelecido no Decreto-Lei nº 14-C/2020, de 7 de abril, que determina a definição de 

procedimentos de atribuição de financiamento e compensações aos operadores de 

transportes essenciais, no âmbito da pandemia COVID-19. -----------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, o valor total que o Município de Odemira tem de comparticipar 

perante a CIMAL é de 47.641,14€ (quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e um euros e 

catorze cêntimos), apurado mediante a ponderação dos veículos/km realizados no 3.º 

trimestre, pelo que se propõe a sua aprovação. -------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 2.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0156-2021 - PROGRAMA SINERGIAS SOCIAIS 2020 – RELATÓRIO 

FINAL --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 1068/2021, datada de 26 de fevereiro, proveniente da 

Divisão de desenvolvimento Sociocultural, na qual conta que no âmbito do Programa Sinergias 

Sociais 2020, foi aprovada na reunião de Câmara de 21 de maio, a atribuição de 

financiamento à APCO - Associação de Paralisa Cerebral de Odemira, o valor de 10.000,00€ 

(dez mil euros) para execução do Projeto Facilitar Mais – Centro de Apoio à Inclusão. ------------  

 ---------- Em cumprimento do n.º 1 do Artigo 15.º do Regulamento do Programa, a APCO 
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remeteu o Relatório final do projeto. Após a análise do referido relatório, constatou-se que o 

mesmo foi executado, apesar de se verificar pequenos desvios temporais em relação à 

candidatura apresentada, justificados pelo momento que se vive atualmente. ---------------------  

 ----------- Analisado o conteúdo do relatório supra, o qual se anexa para conhecimento, 

verificou-se que as metas inicialmente propostas foram atingidas, bem como alcançados os 

objetivos previstos, considerando-se que o projeto teve um forte impacto no público-alvo.-----  

 ----------- Propõe-se para tomada de conhecimento. --------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0158-2021 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – ANÁLISE DE PROCESSO DE 

ALUNO DO CENTRO ESCOLAR DA BOAVISTA DO PINHEIROS, DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

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

 ----------- Foi presente a informação n.º1231-2021, datada de 9 de março de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que foi remetido ao Município 

de Odemira um e-mail por parte da Senhora Tânia Palmeiro, mãe de Gustavo Manuel da Silva 

Guerreiro, aluno da turma do 2.º I do Centro Escolar da Boavista dos Pinheiros, do 

Agrupamento de Escolas de Odemira a expor a situação atual do agregado familiar, no sentido 

de ser apreciado o processo de Ação Social Escolar 2020/2021 referente às refeições 

escolares. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No sentido de verificar esta situação e de recolher mais informação para análise da 

mesma foi efetuado um contacto telefónico com a Senhora Tânia Palmeiro, que nos 

esclareceu que a situação do agregado familiar sofreu alteração recentemente com a morte 

do pai do Gustavo no passado mês de janeiro, sendo neste momento composto pela mãe e 

pelo filho e atualmente o único rendimento é o vencimento da mãe, no valor de 665,00€, que 

está contratada a termo no Agrupamento de Escolas de Odemira, pagando 330,00€ de renda 

de casa, mais a despesa da eletricidade e a prestação do carro. A Senhora Tânia Palmeiro 
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informou ainda que já deu entrada na Segurança Social dos processos para a Pensão de 

Sobrevivência mas até ao momento ainda não foram despachados. Também já solicitou a 

revisão da situação do escalão do abono do filho que atualmente está posicionado no escalão 

2.  -------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De acordo com o n.º 1, do artigo 5.º do Regulamento da Ação Social Escolar do 

Município de Odemira, o aluno Gustavo está posicionado no 2.º escalão do abono de família 

tendo-lhe sido atribuído, no início do ano letivo 2020/2021, o escalão B referente aos auxílios 

económicos para refeições e material escolar, implicando a necessidade de pagar 50% do 

valor da refeição (almoço) ou seja 0,73€ por dia.  -----------------------------------------------------------  

 ---------- Uma vez que a situação do abono de família ainda não foi alterada na Segurança 

Social para que o aluno possa passar para o 1.º escalão e consequentemente para o escalão A 

da Ação Social Escolar e tendo em conta que esta família se encontra atualmente numa 

situação económica frágil, considera-se que é fundamental o apoio ao nível das refeições. ------  

 ---------- Face ao exposto e de acordo com o n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento da Ação Social 

Escolar do Município de Odemira, propõe-se que seja atribuído o escalão A, ao aluno Gustavo 

Manuel da Silva Guerreiro para alimentação durante o ano letivo 2020/2021, com efeitos a 1 

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

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

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0159-2021 - ATUALIZAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

ESPECIFICAS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E EMPREGO «ODEMIRA 

EMPREENDE». --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 1289-2021, datada de 10 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, atendendo às 
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medidas Municipais de Apoio 2021, na resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19, 

tornadas públicas em Fevereiro de 2021, confere através da medida 10, o “Alargamento a 

todo o território das medidas do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – 

Odemira Empreende, durante o ano 2021 e potenciação da Bolsa de Emprego Municipal, por 

forma a fomentar e promover a recuperação económica e o emprego”.  -----------------------------  

 ----------- Assim torna-se necessário atualizar alguns aspetos do ponto “16- Ampliação 

extraordinária (a vigorar até final do ano 2020)", das Orientações Técnicas Específicas do 

Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende», 

nomeadamente:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1) Informação entre parênteses constante na designação do ponto 16: -------------------  

 ----------- » Redação atual: - “16- Ampliação extraordinária (a vigorar até final do ano 2020). ----  

 ----------- » Alteração: “16- Ampliação extraordinária (a vigorar até 31 de dezembro do ano 

2021).---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2) 1º Parágrafo: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- »Redação atual: De acordo com as medidas Municipais de Apoio às Famílias, às 

Instituições, às Empresas e ao Emprego, o Programa Municipal de Empreendedorismo e 

Emprego sofreu uma ampliação extraordinária do seu âmbito.  -----------------------------------------  

 ----------- »Alteração: De acordo com as medidas Municipais de Apoio 2021, na resposta ao 

Estado de Emergência devido ao Covid-19, o Programa Municipal de Empreendedorismo e 

Emprego sofreu uma ampliação extraordinária do seu âmbito ------------------------------------------  

 ----------- 3) 2º Parágrafo --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- »Redação atual: Da medida 10 das referidas medidas, consta o “reforço da 

disponibilidade orçamental, agilização, promoção e alargamento a todo o território das 

medidas do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – Odemira Empreende, 

por forma a fomentar e promover a recuperação económica, num valor global de 
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€750.000,00”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- »Alteração: Da medida 10 das referidas medidas, consta o “Alargamento a todo o 

território das Medidas do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego – Odemira 

Empreende, durante o ano de 2021 e potenciação da Bolsa de Emprego Municipal, por forma 

a fomentar e promover a recuperação económica e o emprego.”---------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação das referidas atualizações no documento 

“Orientações Técnicas Específicas” do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego 

«Odemira Empreende». --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para apreciação de deliberação. --------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0168-2021 - III PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE 

MIGRANTES (2020-2022) - ODEMIRA INTEGRA_3G ---------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação nº 1345-2021, datada de 15 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, dando conhecimento dos esforços 

desenvolvidos pelo Município de Odemira para que a presença dos migrantes fosse 

considerada uma mais-valia pela comunidade local. Neste sentido, foi necessário iniciar um 

trabalho que abrangesse tanto os cidadãos locais, como os migrantes, no sentido de existir 

uma verdadeira integração por parte da comunidade migrante e uma aceitação pelos 

conterrâneos do concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Perante esta realidade multicultural, no final de 2014, o Município decidiu iniciar o 

processo, chamando a si todas as entidades locais e regionais com responsabilidade na 

matéria (Comissão Local para a Interculturalidade), para que numa ação concertada, pautada 

pela colaboração, reflexão e esforço conjunto, se definisse uma política local para a integração 

de migrantes. Esta estratégia conjunta ficou definida no I Plano Municipal para a Integração 
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de Imigrantes, Projeto Odemira Integra, o qual esteve em vigor até dezembro de 2017, 

resultado da submissão e aprovação da uma candidatura para a sua conceção e execução ao 

Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Em 2018 iniciou-se a conceção e a 

implementação do II Plano Municipal para a Integração de Migrantes, Projeto Odemira 

Integra+, em vigor até 31 de agosto de 2020, resultado, novamente, da submissão e 

aprovação da candidatura financeira ao FAMI. ---------------------------------------------------------------  

 ----------- O presente, III Plano Municipal para a Integração de Migrantes, Projeto Odemira 

Integra_3G, em vigor até 31 de dezembro de 2022, igualmente produto da submissão e 

aprovação de uma candidatura ao mesmo Fundo, no âmbito do Objetivo Nacional “Integração 

e do Objetivo Específico “Integração e Migração Legal”, sob o patrocínio da Secretaria Geral 

do Ministério da Administração Interna (SGMAI) e do Alto Comissariado para as Migrações, IP 

(ACM), apresenta-se como uma continuidade nos propósitos e no trabalho a desenvolver 

junto da comunidade migrante e da comunidade de acolhimento.  ------------------------------------  

 ----------- Decorrente de um processo de participação tão alargado e envolvendo um extenso 

número de parceiros, a aprovação do presente Plano envolve a Comissão Local para a 

Interculturalidade e os órgãos executivo e deliberativo do Município de Odemira, dado se 

tratar de um documento estratégico municipal. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se que o III Plano Municipal para a Integração de 

Migrantes (2020-2022), seja submetido à Excelentíssima Câmara Municipal para apreciação e 

deliberação, e consequente remessa à Assembleia Municipal, à luz do nº 1, alínea a), artigo 

33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0169-2021 - PROGRAMA DE APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E 
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RECREATIVAS - PAACR 2021 - REQUISITOS PARA A APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS ----------  

 ---------- Foi presente a informação nº 1349-2021 datada de 15 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultura, na qual consta que, atendendo ao 

contexto excecional que se viveu durante o ano de 2020 devido à situação pandémica 

provocada pelo COVID-19 e em face do despacho n.º 24/2020P do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Odemira (que determina, entre outras medidas, a suspensão de todas as 

iniciativas e atividades desportivas, culturais, recreativas ou de outro âmbito organizadas, 

apoiadas e/ou licenciadas pelo Município a partir de 16/03/2020 e até ao final de junho de 

2020), algumas associações não viram as suas atividades apoiadas no PAACR/2020, ainda que 

tenham obtido pontuação para tal. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após uma primeira fase de análise, constatou-se que algumas das 35 associações que 

se candidataram ao PAACR 2021, em 2020 devido à pandemia não conseguiram desenvolver e 

concretizar os seus planos de atividade, apesar de desde sempre terem demonstrado um bom 

nível de desempenho na produção e promoção de atividades culturais e recreativas. -------------  

 ---------- Em face do exposto propõe-se que, excecionalmente, na análise do PAACR 2021 e no 

âmbito da alínea f) do art.º 21º do regulamento só seja considerado o ano 2019, em 

detrimento da atividade cultural e recreativa regular dos últimos 2 anos (2019 e 2020). ---------  

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

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

termos propostos, bem como remeter à Assembleia Municipal para tomada de conhecimento 

relativamente ao entendimento relativo à interpretação "Dos últimos 2 anos", para efeitos de 

análise do PAACR 2021. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0171-2021 - PROJETO ODEMIRA INTEGRA+ COMISSÃO LOCAL PARA 

A INTERCULTURALIDADE – ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020 ---------  

 ---------- Foi presente a informação nº 7296-2021, datada de 15 de março de 2021, 
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proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, a remeter a ata da reunião da 

Comissão Local para a Interculturalidade, realizada no dia 15 de junho de 2020, a qual foi 

aprovada por unanimidade na reunião daquele órgão, no passado dia 10 de março. --------------  

 ----------- Propõe-se a tomada de conhecimento.-------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0172-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE» - APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS ------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 1275-2021, datada de 10 de março 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 das candidaturas apresentadas pelas promotoras 

Catarina de Campos Bandola e Helena Cristina Nazário Dias Pereira.  ----------------------------------  

 ----------- 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 

comparticipar pela Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Catarina Bandola: 5.000,00€, sob a forma de apoio financeiro ao investimento, para 

remodelação de um Alojamento local; -------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Helena Cristina Dias Pereira: 3.904,30€ sob a forma de apoio financeiro ao 

investimento, para remodelação de um Snack Bar. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se de acordo com o n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento do 

Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende» a apreciação e 

deliberação das candidaturas e da concessão dos referidos apoios às promotoras em apreço. -  

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0176-2021 - ANÁLISE DAS CANDIDATURAS AO CONCURSO PARA 

ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO MUNICIPAL EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, POR 

CLASSIFICAÇÃO - LISTA PROVISÓRIA ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 1332-2021, datada de 12 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, no âmbito do 

edital do Município de Odemira n.º 32/2021 referente ao Aviso de Abertura de Candidaturas 

ao Concurso para Atribuição de Um Fogo Municipal em regime de Arrendamento Apoiado, 

por Classificação, decorreu entre o dia 01 de fevereiro e o dia 02 de março de 2021 o prazo 

para entrega de candidaturas com vista à atribuição de um fogo no Loteamento Municipal de 

Sabóia nº 26, em Sabóia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Decorrente do exposto, foram rececionadas duas candidaturas em nome das 

seguintes munícipes: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Joana Filipa Martins Dias; -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Rosana Cristina Oliveira Neto. -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz das condições definidas no ponto 1 da parte IV do 

respetivo aviso, as quais são correspondentes às condições de acesso estabelecidas no ponto 

1 do artigo 2.º do Regulamento Municipal de Gestão das Habitações, foram elaborados os 

relatórios anexos, e em conformidade com o ponto 5.1 da parte IV do supracitado Aviso de 

Abertura, que prevê a elaboração da lista provisória dos candidatos admitidos e excluídos, 

propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal aprove a admissão das candidaturas 

apresentadas pelas Senhoras Joana Filipa Martins Dias e Rosana Cristina Oliveira Neto. ----------  

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

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

 ----------- 9 - ASSUNTO N.º 0177-2021 - PROGRAMA SINERGIAS SOCIAIS 2021 – PROPOSTA 

DEFINITIVA DA ANÁLISE DE CANDIDATURAS ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 1295/2021, datada de 11 de março, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no âmbito do Programa 

Sinergias Sociais, a Câmara Municipal em reunião de 02/12/2020, deliberou a abertura de 

Candidaturas ao Programa supracitado, tendo disponibilizado 20.000,00€ (vinte mil euros), 

atribuindo-se um financiamento máximo de 10.000,00€ por projeto. ---------------------------------  

 ----------- Analisadas as candidaturas apresentadas, obteve-se a seguinte hierarquização: --------  

 ----------- - TAIPA, Crl - Projeto Co'vid(izer) Saúde Mental - Cotação: 87. --------------------------------  

 ----------- - APCO - Associação de Paralisia Cerebral de Odemira - Projeto INCLUIDIGIT2021 

(Incluir.Digital.2021) - Cotação: 86. -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Associação Arco do Tempo - Projeto Tecer Odemira - Cotação: 72.------------------------  

 ----------- Em reunião realizada em 18/02/2021 a Câmara Municipal, considerando a 

informação nº.792/2021, deliberou aprovar o financiamento dos projetos que obtiveram 

maior pontuação e bem assim proceder à audiência dos interessados nos termos dos artigos 

121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015 de 7 de janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Dando cumprimento à deliberação tomada pela Câmara Municipal em 18/02/2021, 

oficiaram-se as entidades no sentido destas se pronunciarem sobre a decisão tomada, dando-

se início ao período de audiência dos interessados, não se tendo registado qualquer 

pronúncia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se, de harmonia com o Regulamento do Programa 

Sinergias Sociais, conjugado com a alínea u) do nº.1 do artigo 33º. da Lei nº.75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação definitiva dos projetos, atribuindo-se ao projeto Co’vid(izer) 
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SaúdeMental da TAIPA, Crl e ao projeto INCLUIDIGIT2021 (Incluir.Digital.2021) da Associação 

de Paralisia Cerebral de Odemira o valor de 10.000,00€ (dez mil euros) por projeto. --------------  

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

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

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

 ---------- 10 - ASSUNTO N.º 0181-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO 

MEDICAMENTO: AVALIAÇÃO DE CANDIDATURA -------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 1319/2021, datada de 12 de março, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural na qual consta que no âmbito das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, foi remetida uma candidatura 

ao Município a solicitar a atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento. ---------  

 ---------- Em face da análise efetuada, à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 

normas, foi elaborada a Informação Social, da qual resulta a seguinte proposta: -------------------  

 ---------- - Aldina Rocha Campos - 1.ª Reavaliação: Aprovação.  ------------------------------------------  

 ---------- - José Maria da Silva - 1.ª Reavaliação: Aprovação. ----------------------------------------------  

 ---------- Considerando a análise efetuada, propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal 

aprove a atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a Aldina Rocha Campos 

e a José Maria da Silva, considerando que reúnem as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º 

das Normas de Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, bem como se 

propõe que a excelentíssima Câmara Municipal aprove a 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. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 11 - ASSUNTO N.º 0183-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO AO COLÉGIO 

NOSSA SENHORA DA GRAÇA PARA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS -------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 1290-2021, datada de 10 de março de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que, tem sido 

efetuado o fornecimento de refeições, pelo Colégio Nossa Senhora da Graça, a alunos 

carenciados que frequentam o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, o que leva 

a um acréscimo de despesas no que diz respeito à prestação do serviço por regime take-away. 

 ----------- Em face do exposto propõe-se, de harmonia com o disposto na alínea hh) do n.º 1 do 

artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro no 

valor total de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros) ao Colégio Nossa Senhora da Graça, para 

aquisição de embalagens descartáveis. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO: - A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------  

 ----------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente 

declarou encerrada a reunião eram dezoito horas do dia dezoito de março de dois mil e vinte 

e um. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Vice-Presidente. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- E por mim,                                                                                                      ,Assistente 

Técnica a subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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