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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 14 

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

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

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

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

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

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

tendo comparecido para o efeito, os Senhores Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros 

Cardoso, Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luis, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, 

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

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

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

 ----------- Faltaram à reunião: José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Câmara 

Municipal de Odemira, por se encontrar numa reunião do Conselho Intermunicipal da 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL); e Sara Cristina Ramos Marcelino, 

Vereadora da Câmara Municipal eleita pela Coligação Democrática Unitária, por se encontrar 

de apoio à família. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, relevar as referidas 

faltas. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

a reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 13, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

09-06-2021: 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. 
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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 a 

Senhora Raquel Domingos, Vereadora eleita pelo Partido Socialista, por não ter estado 

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

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

 ---------- Previamente ao início dos trabalhos da presente reunião foi efetuada uma 

apresentação, por videoconferência, da Plataforma OdeTE Educa pela empresa “Lusoinfo”, na 

pessoa da Senhora Rita Duarte. A referida Plataforma online promovida pelo Município de 

Odemira é direcionada para a comunidade escolar, mas também em contexto familiar e tem 

como missão promover a igualdade de acesso a uma educação de qualidade a todas as 

crianças, assente em tecnologias digitais impulsionadora de uma aprendizagem mais 

motivadora, desafiante e interativa. Juntamente com a entrega dos quinhentos computadores 

e duzentos e trinta routers aos Agrupamentos, o OdeTE – Odemira Território Educativo deu 

mais este contributo no âmbito de uma escola mais digital.  ---------------------------------------------  

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

pela empresa “Lusoinfo”, bem como pelo trabalho desenvolvido quer pela empresa quer 

pelos respetivos serviços do Município de Odemira.--------------------------------------------------------  

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

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

 ----------  - Dia um de junho - Reuniu com a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Odemira para articulação conjunta da implementação de uma "linha verde" da 

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

 ----------  - Dia oito de junho - Acompanhou a visita a Odemira da Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, e do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento 

Regional, Carlos Miguel. Numa primeira fase decorreu uma reunião interna para análise da 
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situação da pandemia Covid-19 no território, seguindo-se depois uma reunião com os 

representantes dos Setores do Turismo, Comércio e Serviços, designadamente da Associação 

Rota Vicentina, Associação Casas Brancas e NERBE/ AEBAL – Associação Empresarial do Baixo 

Alentejo e Litoral, respetivamente, sobre a mesma temática. As referidas reuniões contaram 

ainda com a participação de Filipe Palma, Vogal Executivo da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo, e Hélder Guerreiro, Vogal Executivo do Programa 

Alentejo 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia quinze de junho - Esteve presente, acompanhado pelas Vereadoras Deolinda 

Seno Luís e Raquel Domingos, na Cerimónia Oficial do primeiro Hastear da Bandeira Azul em 

águas interiores, realizada na Praia Fluvial da Albufeira de Santa Clara, cuja data assinalou 

também o início oficial da época balnear no concelho de Odemira. O Júri Nacional do 

Programa Bandeira Azul promove, anualmente, uma Cerimónia Oficial do hastear da Primeira 

Bandeira Azul, elegendo uma região e um promotor que se destacam pelo desempenho na 

gestão sustentável ao longo dos vários anos de candidatura ao galardão, e veio assim 

reconhecer o trabalho desenvolvido pelo Município de Odemira na melhoria das condições e 

gestão ambiental das suas praias. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste dia, à tarde, reuniu ainda com a Secretária de Estado do Turismo, Rita 

Marques, sobre questões relacionadas com o impacto da pandemia Covid-19 nas atividades 

relacionadas com o Turismo no concelho de Odemira. ----------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dezasseis de junho - Participou, em substituição do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, na reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do 

Alentejo Litoral (CIMAL). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia dezassete de junho - Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal e 

a Vereadora Raquel Domingos numa reunião com os representantes da AgdA - Águas Públicas 

do Alentejo, na qual foi efetuado o ponto de situação dos investimentos em curso e das 
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preocupações relativamente a alguns sistemas de abastecimento e de saneamento do 

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

 ---------- Neste dia, esteve ainda presente no assinalar da abertura da Praia de Uso Balnear 

Canino, localizada na Freguesia de Longueira/ Almograve, a montante da Praia de Furnas Rio, 

cujo momento contou também com a presença do Patrão Mor da Capitania do Porto de Sines, 

Rito Martins, da Autoridade de Saúde, Alda João, da Presidente da respetiva Junta de 

Freguesia, Glória Pacheco, e da Agência Portuguesa do Ambiente, Joaquim Cunha. ---------------  

 ----------  - Dia dezoito de junho - Participou numa reunião entre os técnicos do Serviço 

Municipal da Proteção Civil de Odemira e do Gabinete Técnico Florestal, com os 

representantes da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) e os Presidentes das Juntas de Freguesia 

de Luzianes-Gare e de Santa Clara-a-Velha, sobre a criação da ZIF de Luzianes-Gare. --------------  

 ---------- Por último, informou que durante este período tem participado nas reuniões Task 

Force de Odemira e, bem assim, efetuou o ponto de situação da pandemia Covid-19 no 

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

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

 ----------  - Dia um de junho - Participou na ação desenvolvida pelo Município de Odemira 

conjuntamente com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Odemira, 

representada pela respetiva Presidente, Ana Correia, para assinalar o Dia Mundial da Criança 

(um de junho), a qual decorreu simbolicamente na Escola do Primeiro Ciclo de Sabóia, com a 

oferta de livros sobre os Direitos das Crianças a todos os alunos do concelho de Odemira que 

frequentam o primeiro ciclo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia, à tarde, participou ainda numa reunião, por videoconferência, entre a 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo e a EAPN Portugal 

(Rede Europeia Anti-Pobreza/ Portugal) sobre transferência de competências para os 

municípios na área de Ação Social. ------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Dia sete de junho - Esteve presente na primeira reunião com os representantes dos 

pais e encarregados de educação dos alunos de São Luís e o respetivo Presidente da Junta de 

Freguesia, na qual foi efetuado o ponto de situação da empreitada do Centro Escolar de São 

Luís, bem como da permanência dos alunos no espaço alternativo na Sociedade Recreativa 

Musical e Sanluizense e, bem assim, foram solicitados os contributos no sentido de se 

encontrar uma solução mais adequada para os alunos, até à finalização do referido Centro, 

atendendo ao prolongar do período de obras não esperado inicialmente. Na referida reunião 

concluiu-se pela implementação, em local a designar, de um conjunto de estruturas 

modelares temporárias para acolherem os alunos, numa concertação de vontades entre todos 

os envolvidos (Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Milfontes, Junta de Freguesia de São 

Luís, Câmara Municipal de Odemira, Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de de Vila 

Nova de Milfontes, representantes dos pais das três salas do primeiro ciclo e representantes 

dos docentes e auxiliares de ação educativa). ----------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia oito de junho - Acompanhou a visita a Odemira da Ministra da Coesão 

Territorial, Ana Abrunhosa, e do Secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento 

Regional, Carlos Miguel, durante a qual efetuaram uma reunião interna para análise da 

situação da pandemia Covid-19 no território, seguindo-se depois uma reunião com os 

representantes dos Setores do Turismo, Comércio e Serviços do concelho de Odemira sobre a 

mesma temática. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia nove de junho - Participou, por videoconferência, na Sessão Pública de 

apresentação do Projeto “Rede de Autarquias para a Igualdade”, que resulta de uma parceria 

com os Municípios de Odemira, Aljezur, Amadora, Cascais, Loulé, Mangualde, Palmela, Póvoa 

de Lanhoso e Vila Nova de Gaia, e o Centre For Gender and Equality da Universidade de 

Adger, na Noruega, e tem por objetivo geral promover o trabalho em rede, estimulando o 

diálogo acerca da Igualdade entre Mulheres e Homens e da Conciliação entre a Vida 
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Profissional, Familiar e Pessoa. A referida apresentação contou ainda com a participação de 

Rosa Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, de Tove Bruvik Westberg, 

Embaixadora da Noruega em Portugal, de Sandra Ribeiro, Presidente da Comissão para a 

Cidadania e Igualdade de Género – CIG e da Coordenadora da Unidade Nacional de Gestão 

dos EEA Grants Portugal, Susana Ramos. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia catorze de junho - Esteve presente na segunda reunião com os representantes 

dos pais e encarregados de educação dos alunos de São Luís e o respetivo Presidente da Junta 

de Freguesia, a qual também contou com a presença do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, na qual foi detalhada a solução encontrada para acolher os alunos da Escola do 

Primeiro Ciclo de São Luís, enquanto decorrer a empreitada do Centro Escolar de São Luís, que 

consistirá na instalação na zona do parque de estacionamento, recentemente adquirido pelo 

Município de Odemira, de um conjunto de estruturas modelares amovíveis. ------------------------  

 ----------  - Dia quinze de junho - Acompanhou o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

na Cerimónia Oficial do primeiro Hastear da Bandeira Azul em águas interiores, realizada na 

Praia Fluvial da Albufeira de Santa Clara, cuja data assinalou também o início oficial da época 

balnear no concelho de Odemira. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia, participou ainda num Webinário sobre Recursos Humanos e quais as 

tendências para o futuro naquela área. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, a Senhora Vereadora Deolinda Seno Luís informou que durante este 

período tem participado nas reuniões Task Force de Odemira, devido às questões 

relacionadas com a Ação Social, e tem acompanhado as ações que têm decorrido no âmbito 

do alojamento e realojamento de trabalhadores migrantes e respetiva gestão do espaço de 

acolhimento no empreendimento Zmar. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Informou ainda que no dia dezanove de maio participou na primeira reunião de 

arranque da Rede a Integrar Valoriza, tratando-se de uma experiência piloto, na qual 
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participou a Senhora Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira, e 

um conjunto de Municípios que foram convidados a apresentar as boas-práticas 

desenvolvidas nesta área. A referida Rede tem por objetivo divulgar as políticas 

governamentais sobre acolhimento de migrantes e promover a partilha de políticas 

municipais tendentes ao bom acolhimento e integração de populações migrantes. ---------------  

 ----------- Deu também nota da implementação no concelho do Gabinete de Inserção 

Profissional Imigrante (GIP Imigrante), uma iniciativa do Município de Odemira em parceria 

com a Alto Comissariado para as Migrações (ACM), a TAIPA - Organização Cooperativa para o 

Desenvolvimento Integrado e o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com o 

objetivo de ajudar jovens e adultos desempregados na definição e desenvolvimento do seu 

percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. --------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda nota das reuniões realizadas entre a Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano (ULSLA) e as Juntas e Freguesia de São Luís e de São Martinho das Amoreiras para 

apresentação dos projetos de intervenção para requalificação dos Polos de Saúde daquelas 

Freguesias, numa parceria com as respetivas Casas do Povo. Informou ainda sobre esta 

temática que estão previstos investimentos no Dispensário de Sabóia, na Extensão de Saúde 

de Vila Nova de Milfontes e no edifício do Serviço de Urgências do Centro de Saúde de 

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

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

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

 -----------  - Dia cinco de junho - Participou na ação de remoção de plantas invasoras (no 

presente caso, do chorão) que decorreu no Centro de Interpretação dos Charcos Temporários 

Mediterrânicos do Sudoeste Alentejano, junto à Praia do Malhão, na Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes, promovida pelo Município de Odemira, subordinada ao tema “Nativas, sim! 

Invasoras, não!”, inserida no programa de atividades de educação ambiental da Bandeira Azul 
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2021. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia doze de junho - Acompanhou a ação de sensibilização para a cidadania 

ambiental denominada "A Rua é Tua! Tu decides!", promovida pelo Município de Odemira em 

parcerias com as Juntas de Freguesia e a Associação Zero P. A iniciativa irá percorrer todas as 

Freguesia, durante os próximo fins de semana, sendo que neste dia decorreu nas Freguesias 

de São Luís e de Longueira/ Almograve. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia treze de junho - Acompanhou a ação de sensibilização para a cidadania 

ambiental denominada "A Rua é Tua! Tu decides!" nas Freguesias de Luzianes-Gare e de São 

Martinho das Amoreiras.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste dia, participou ainda no workshop promovido pelo Município de Odemira, 

sobre “Plantas medicinais, ervas silvestres e flores comestíveis” que teve início na Zona 

Ribeirinha de Odemira, com um passeio junto ao rio Mira, terminando no Parque das Águas, 

junto á localidade de Boavista dos Pinheiros. A iniciativa contou com a participação de 

Fernanda Botelho (que estudou plantas medicinais na Scottish School of Herbal Medicine) e 

teve por objetivo a partilha de conhecimentos sobre a identificação, uso correto e a 

possibilidade de degustação das plantas que se encontram no campo. --------------------------------  

 ----------  - Dia quinze de junho - Acompanhou o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 

e a Vereadora Deolinda Seno Luís, na Cerimónia Oficial do primeiro Hastear da Bandeira Azul 

em águas interiores, realizada na Praia Fluvial da Albufeira de Santa Clara, cuja data assinalou 

também o início oficial da época balnear no concelho de Odemira. ------------------------------------  

 ----------  - Dia dezassete de junho - Acompanhou o Senhor Presidente da Câmara Municipal e 

o Vice-Presidente da Câmara Municipal numa reunião com os representantes da AgdA - Águas 

Públicas do Alentejo. Na referida reunião foi efetuado o ponto de situação dos investimentos 

em curso, bem assim, reiteraram a preocupação junta daquela entidade relativamente aos 

sistemas de abastecimento de água em São Teotónio, em Santa Clara-a-Velha e na Boavista 
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dos Pinheiros, bem como em relação ao saneamento, designadamente nas Estações de 

Tratamento de Águas Residuais de São Luís, de Colos e de Sabóia. -------------------------------------  

 -----------  - Dia dezanove de junho - Acompanhou a ação de sensibilização para a cidadania 

ambiental denominada "A Rua é Tua! Tu decides!" que decorreu na Freguesia de Vila Nova de 

Milfontes, enquanto que a ação prevista neste dia para a Freguesia de Boavista dos Pinheiros 

ficou adiada para o próximo dia três de julho, devidos às condições climatéricas. ------------------  

 -----------  - Dia vinte de junho - Acompanhou a ação de sensibilização para a cidadania 

ambiental denominada "A Rua é Tua! Tu decides!" nas Freguesias de Santa Clara-a-Velha e de 

Sabóia. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Ainda neste ponto da Ordem de Trabalhos foi deliberado, por unanimidade, pela 

Câmara Municipal, aprovar a TOMADA DE POSIÇÃO que se transcreve: -------------------------------  

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

 ------------------ DESTRUIÇÃO DE CHARCOS TEMPORÁRIOS MEDITERRÂNICOS ------------------------  

 ----------- Em 2013 a Comissão Europeia aprovou o Projeto LIFE+ "Conservação de Charcos 

Temporários na Costa Sudoeste de Portugal" (LIFE12NAT/PT/997), coordenado pela Liga para 

a Proteção da Natureza (LPN) e que contava com a parceria de diversas instituições públicas e 

privadas, designadamente a Universidade de Évora (UÉvora), a Universidade do Algarve 

(UAlg), a Câmara Municipal de Odemira (CMO) e a Associação de Beneficiários do Mira (ABM).  

 ----------- Com a duração de 5 anos, entre julho de 2013 e setembro de 2018, foi financiado a 

75%, com um orçamento global de cerca de 2 milhões de euros, tendo o Município de 

Odemira cofinanciado cerca de 50.000€, através de assinatura de convenção de parceria, a 29 

de abril de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O Projeto LIFE Charcos foi implementado no Sítio de Importância Comunitária (SIC) 

da Rede Natura 2000 (parcialmente coincidente com o Parque Natural do Sudoeste 
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Alentejano e Costa Vicentina), por aí se encontrarem alguns dos principais núcleos de Charcos 

Temporários Mediterrânicos (CTM) a nível nacional. -------------------------------------------------------  

 ----------  Existentes na costa sudoeste foram considerados como um património natural 

extraordinário, vitais para muitas espécies raras e ameaçadas. ------------------------------------------  

 ---------- No passado dia 31 de maio de 2021, foi o Município de Odemira confrontado com a 

denúncia da Liga para a Proteção da Natureza (LPN) à Comissão Europeia, devido à 

“destruição total” de cinco charcos no concelho de Odemira. -------------------------------------------  

 ---------- Considerando que ao longo dos anos, grande parte já tinham sido destruídos, sendo 

estes os últimos sobreviventes de uma das mais importantes concentrações de charcos no 

país; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que no âmbito do projeto foi elaborada cartografia georreferenciada 

dos charcos e da biodiversidade associada, que foi disponibilizada a todos os parceiros e ao 

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV), permitindo a todos saber 

a localização exata dos charcos;----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que também o Instituto de Conservação Natureza e Florestas (ICNF) 

assinou a atestar o interesse do projeto e a comprometer-se a acompanhar participando 

ativamente no Grupo de Trabalho específico, previsto na Comissão Executiva do projeto e na 

Comissão Científica, zelando pela manutenção do bom estado de conservação dos habitats 

em questão, nomeadamente os intervencionados no âmbito deste projeto. -------------------------  

 ---------- Considerando que em áreas protegidas não é aceitável que habitats prioritários 

sejam destruídos, sobretudo quando existem obrigações claras na sua preservação e gestão, e 

são assumidos compromissos perante a sociedade e a União Europeia. -------------------------------  

 ---------- Considera a Câmara Municipal de Odemira que face a esta perda inigualável de 

biodiversidade no território, deverão ser apuradas as devidas responsabilidades relativamente 

à destruição dos Charcos Temporários Mediterrânicos, bem como atendida a pretensão da 
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LPN, no que concerne ao pedido de reunião conjunta com o Ministério da Agricultura e o 

Ministério do Ambiente. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 21 de junho 2021 ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 -----------  - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) -------------------------------  

 -----------  - Liga para a Proteção da Natureza (LPN) ----------------------------------------------------------  

 -----------  - Associação de Beneficiários do Mira (ABM)”. ---------------------------------------------------  

 ----------- 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 0359-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ----------- 1 - Mail, datado de 08/06/2021, proveniente do Gabinete da Senhora Ministra da 

Agricultura, a remeter o ofício nº 580/2021, onde conta a informação tida por pertinente de 

modo a prestar esclarecimentos às questões colocadas na Posição Politica da Câmara 

Municipal de Odemira, sobre "Gestão de água com origem na Albufeira de Santa Clara". --------  

 ----------- 2 - Ofício com a referência 87/ACL/21, datado de 28/05/2021, proveniente do A.C.L. - 

Associação Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine, a remeter o convite para a 

inauguração do Centro Interpretativo da Raça Limousine, que se realiza no próximo dia 

23/07/2021, pelas 11 horas, na Avenida Teófilo da Trindade, em Odemira. --------------------------  

 ----------- 3 - Ofício nº 164, datado de 09/06/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter fotocópia das Minutas das Atas das duas reuniões ordinárias de abril 
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(adiada para maio), do referido Órgão, que se realizaram nos dias 28/05/2021 e 04/06/2021, 

respetivamente.------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 - Ofício nº 167, datado de 09/06/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar do Edital nº 07/2021, onde constam as deliberações 

tomadas na Sessão ordinária de abril (adiada para maio) de 2021. -------------------------------------  

 ---------- 5 - Ofício nº 168, datado de 09/06/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter fotocópia das Atas da primeira e segunda reuniões, da Sessão Ordinária 

do referido Órgão, realizadas em 26/02/2021 e 05/03/2021, respetivamente. ----------------------  

 ---------- 6 - Ofício nº 183, datado de 15/06/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar do Edital nº 08/2021, relativamente à realização da Sessão 

Ordinária de junho, do referido Órgão.-------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7 - Ofício nº 171, datado de 09/06/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter a Moção "Resiliência dos Setores do Turismo, Restauração, Comércio e 

Serviços no Concelho de Odemira", aprovada por unanimidade na segunda reunião da sessão 

ordinária de abril (adiada para maio), realizada em 04/06/2021. ----------------------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0370-2021 - PROPOSTA N.º 10/2021 P - REDE DE ESPAÇOS DE 

TELETRABALHO E COWORKING NO INTERIOR E ASSINATURA DO NOVO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 10/2021 P, datada de 16/06/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 10/2021 P - Rede de Espaços de Teletrabalho e Coworking no Interior e 

Assinatura do Novo Acordo de Cooperação -------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) 

remeteu a este Município uma proposta de criação de Rede de Espaços de Teletrabalho e 
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Coworking no Interior, com a consequente assinatura dos respetivos Acordos de Cooperação, 

que serão outorgados pela referida CCDRA, o Instituto de Emprego e Formação Profissional, IP 

(IEFP), a Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) e pelos Municípios 

que pretendam aderir à Rede. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, considerando que: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, que aprovou o 

Programa de Estabilização Económica e Social, refere que o “Apoio à criação de espaços de 

coworking/teletrabalho, no interior, com o envolvimento dos municípios ou infraestruturas 

tecnológicas” se consubstancia em apoios financeiros à implementação/melhoria de 

condições de trabalho através da criação (com envolvimento contínuo dos municípios e 

infraestruturas tecnológicas) de espaços especialmente desenhados para a prática de 

teletrabalho, designadamente em sistema de coworking; ------------------------------------------------  

 ----------- • Tal como se refere na Resolução do Conselho de Ministros acima identificada, os 

espaços de coworking/teletrabalho visam reduzir as desvantagens do teletrabalho, 

nomeadamente o isolamento, fator frequente de desmotivação e, por outro lado, estimulam 

a partilha de experiências, ideias, bem como constituem fator de estímulo à economia local, 

sendo por facto eleitos como beneficiários os municípios e infraestruturas tecnológicas de 

territórios do interior. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- • A administração Central prevê ainda que a implementação destes espaços tenha 

elevado potencial de captação dos novos nómadas digitais e de millennials, entre outros, 

promovendo a prática do teletrabalho, em especial no Interior.  ---------------------------------------  

 ----------- • A pandemia originada pela COVID-19, apesar dos constrangimentos diversos a que 

nos obrigou, acabou por acelerar os processos de digitalização que já estavam em curso e a 

necessidade de adaptação dos regimes laborais a novas realidades do trabalho. -------------------  

 ----------- • Assim, o teletrabalho e o coworking representam uma evolução sequencial lógica 
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das atuais dinâmicas laborais, em consonância com a remotização de serviços ou a 

desmaterialização de processos administrativos e laborais. ----------------------------------------------  

 ---------- • A prática da atividade laboral em regime de teletrabalho ou coworking representa 

uma alternativa que se pode constituir como grande vantagem do ponto de vista da redução 

da assimetria geográfica de ofertas profissionais, democratizando as oportunidades entre as 

regiões de elevada densidade populacional e as de menor densidade, como é o caso do 

Alentejo, pelo que esta nova modalidade de trabalho, poderá constituir-se como uma mais-

valia para a região e para o concelho. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • O Município encontra vantagens diretas e imediatas na pronta adesão à rede de 

espaços coworking/teletrabalho, designadamente nesta fase inicial, em que o próprio Estado 

reconhece que os Municípios são os principais interventores. -------------------------------------------  

 ---------- Neste contexto, tenho a honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal, nos termos do 

disposto na alínea r) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 

que esta delibere aprovar a adesão à Rede de Espaços de Teletrabalho e Coworking no 

Interior e Assinatura do Novo Acordo de Cooperação, o qual se regerá pelo modelo Anexo à 

presente proposta. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 16 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos, bem como que sejam concedidos 

plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara para outorgar em representação do 

Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0371-2021 - PROPOSTA N.º 11/2021 P - MEDIDAS MUNICIPAIS DE 
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APOIO NA RESPOSTA AO ESTADO DE EMERGÊNCIA DEVIDO À COVID-19 -PRORROGAÇÃO DE 

PRAZO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E 

APOIO ÀS FAMÍLIAS (AAAF) ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 11/2021 P, datada de 16/06/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 11/2021 P - Medidas Municipais de Apoio na resposta ao Estado de 

Emergência devido à Covid-19 -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Prorrogação de prazo de isenção do pagamento da frequência das Atividades de 

Animação e Apoio às Famílias (AAAF) --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Desde o início da “Pandemia” resultante do surto do novo coronavírus - Covid-19, 

que o Município de Odemira tem tomado uma série de medidas para mitigar os efeitos da 

mesma, quer no tecido empresarial afetado, quer no seio das famílias que perderam 

rendimentos significativos como consequência de toda esta situação. --------------------------------  

 ----------- De facto, como consequência imediata da pandemia, muitas famílias viram reduzido 

o seu rendimento e as suas despesas em casa crescerem, situação acompanhada de um 

constante receio pela não manutenção do seu emprego e/ou da sua empresa, e do facto das 

instituições humanitárias e sociais enfrentarem novas dificuldades e carências. --------------------  

 ----------- Assim, perante a iminência previsível de um período de crise económica e social cujos 

contornos urgia minimizar, com medidas de exceção, algumas já anunciadas pelo Governo e 

outras que se entendeu dever ser tomadas localmente, à imagem do que sucedeu em 2020, o 

Município de Odemira, em resposta ao Estado de Emergência devido ao Covid-19, aprovou 

um conjunto de medidas municipais de apoio, na sua reunião ordinária de 4 de fevereiro de 

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

 ----------- Aquando da aprovação deste conjunto de medidas, determinou-se desde logo que as 

mesmas seriam objeto de avaliação contínua, podendo até vir a ser adicionadas outras 
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consideradas adequadas, em cada momento, ao efetivo apoio às empresas e ao emprego, às 

instituições e aos agentes culturais e às famílias em resposta ao Estado de Emergência devido 

ao Covid-19. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Uma dessas medidas consiste na isenção do pagamento da frequência das Atividades 

de Animação e Apoio às Famílias (AAAF), no pré-escolar, entre 1 de janeiro e 30 de junho que, 

aquando da tomada de decisão, ultrapassava inclusive os limites do ano letivo estabelecidos 

no calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de 

ensino em vigor à data. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Entretanto, devido à suspensão das atividades letivas a partir de 22 de janeiro de 

2021, o calendário de funcionamento das atividades educativas e letivas dos 

estabelecimentos de ensino foi alterado pelo Despacho n.º 1689-A/2021, de 12 de fevereiro, 

com as sequentes alterações do términus do ano escolar para mais tarde, designadamente no 

que concerne à educação pré-escolar, cujo termo passou para o dia 8 de julho. --------------------  

 ---------- Nestes termos e, tendo em conta que o espírito que esteve presente na concessão 

desta isenção era o de ser aplicável durante o restante do ano letivo 2020/2021, tenho a 

honra de propor à Exm.ª Câmara Municipal a prorrogação do prazo de isenção do pagamento 

da frequência das Atividades de Animação e Apoio às Famílias, até ao dia 31 de julho de 2021.  

 ---------- Odemira, 16 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0372-2021 - DESPACHO - MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO ÀS 

EMPRESAS - APOIO FINANCEIRO À INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESPLANADAS E À CRIAÇÃO 

DE LOJAS ON-LINE - ODEMIRA EMPREENDE 4.0 --------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente o Despacho - Medidas Municipais de Apoio às Empresas - Apoio 

Financeiro à Instalação e Adaptação de Esplanadas e à Criação de Lojas On-line - Odemira 

Empreende 4.0, proveniente do Gabinete do senhor Presidente, que seguidamente, se 

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

 ----------- "Medidas Municipais de Apoio às Empresas Apoio Financeiro à Instalação e 

Adaptação de Esplanadas e à Criação de Lojas On-line - Odemira Empreende 4.0 ------------------  

 ----------- A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou de Pandemia o surto do novo 

coronavírus - Covid-19, surgido na China em 2019 e que alastrou à generalidade dos países, 

incluindo Portugal. Perante a situação pandémica de crescimento exponencial, foi decretado 

novamente o Estado de Emergência, com recomendação a todos para permanecerem em 

casa, evitando o contacto social e a reforçar as medidas de higiene pessoal. ------------------------  

 ----------- Foi igualmente determinado, mais uma vez, o encerramento de comércios e serviços 

não essenciais à garantia dos serviços mínimos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que este quadro, iniciado em 2020, nunca foi antes imaginado e/ou 

vivido nos nossos tempos, apanhou a todos de surpresa, encerrando escolas, cafés, 

restaurantes, venda a retalho, alojamentos turísticos, entre muitos outros negócios, 

condicionando e reduzindo ao mínimo o funcionamento dos serviços públicos, a mobilidade 

dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas aldeias e vilas, prevendo as autoridades que estas 

medidas perdurem, durante os próximos meses. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, como consequência cada vez mais persistente, muitas das famílias 

e empresas perderam rendimento a níveis nunca antes atingidos, sendo já evidente a crise 

económica e social de contornos ainda imprevisíveis que urge minimizar, mobilizando todas as 

energias nacionais, regionais e locais, com medidas de exceção, algumas já implementadas, 

outras anunciadas pelo Governo e também pela própria Autarquia. -----------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira não pode, pelo exposto, excluir-se do esforço nacional que 
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está a ser levado a efeito para contrariar os efeitos desta crise, criando medidas de apoio, a 

aplicar neste ano, que garantam, dentro do possível, a manutenção do emprego e do poder 

de compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, considerando a situação pandémica e suas consequências económicas e 

sociais, que estamos a viver, o Município de Odemira, de uma forma responsável, ampla e 

participada entre os diversos órgãos autárquicos do concelho aprovou para 2021 um conjunto 

de medidas extraordinárias de resposta à pandemia provocada pelo Covid-19, em reunião de 

Câmara Municipal realizada em 4 de fevereiro de 2021, dando uma dessas medidas lugar à 

criação destas respostas. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Importará por isso, novamente olhar para a economia do concelho especialmente 

para as centenas de micro e pequenas empresas, cujos estabelecimentos foram 

obrigatoriamente encerrados por força da lei ou de decisões administrativas tomadas no 

âmbito desta Pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o enorme impacto que a economia local já está a sofrer e como tal, a 

imperativa necessidade de apoiar as empresas que sustentam as atividades e o emprego local, 

pois caso contrário, correr-se-á o sério risco da situação se agravar, com o encerramento de 

muitas delas e o consequente agravamento do contexto social local, gerando vulnerabilidades 

em muitas famílias locais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim sendo, cumprirá complementar os apoios já previstos pelo Governo para as 

micro e pequenas empresas e adaptá-los à realidade económica e social do nosso concelho, 

numa perspetiva preventiva de vulnerabilidades pessoais emergentes, tendo em conta a 

situação excecional vivida neste estado de emergência, tendo sido determinado o 

encerramento de inúmeras atividades, o confinamento obrigatório da população e a incerteza 

do futuro próximo, cujo desconfinamento faseado e progressivo em curso, com imposição de 

inúmeras restrições e medidas obrigatórias de segurança e higienização definidas pelo 
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Governo e pela DGS, carece minimizar e apoiar.-------------------------------------------------------------  

 ----------- Merecem particular atenção pela gravidade dos prejuízos que estão a sofrer, 

restrições e exigências quanto ao futuro próximo, designadamente na manutenção dos postos 

de trabalho e em exigentes medidas de proteção e higienização, os setores da restauração e 

similares, do comércio e serviços, e de entre estes os que foram forçados a encerrar a sua 

atividade, ou diminuir consideravelmente a sua atividade. -----------------------------------------------  

 ----------- Este apoio tem uma dupla natureza, desde logo fomentar o uso adequado dos 

espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e similares, permitindo o usufruto 

dos mesmos pelos seus clientes, em cumprimento de todas as regras nos domínios da 

segurança e higienização para reabertura dos espaços, acrescidas da qualidade que esta 

região/destino deve oferecer, bem como incentivar a criação de lojas on-line por parte do 

nosso tecido empresarial, proporcionando ao comércio, serviços, produtores locais e artesãos 

novas formas inovadoras de escoamento de produtos, cujos novos hábitos de consumo 

vieram potenciar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Estas medidas não resolvem tudo, mas constituem o que dentro das possibilidades 

do Município de Odemira consideramos exequível e de urgente aplicação, nesta fase de 

desconfinamento progressivo. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Após a sua execução, procederemos à análise da situação económica e social do 

concelho, avaliaremos o impacto dos apoios concedidos e, desenvolveremos outras iniciativas 

e decisões, que se venham a considerar possíveis e indispensáveis. ------------------------------------  

 ----------- Assim, e considerando que, todas as matérias que envolvem a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das populações constituem atribuições das respetivas 

autarquias locais, em função da natureza abrangente do regime contido nos art.º 2º e 23º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

com destaque para a saúde, a ação social, a proteção civil e o desenvolvimento local, 
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atendendo à inerente realização individual e coletiva dos munícipes.----------------------------------  

 ---------- Ao abrigo do disposto nas alíneas g), h), j) e m) do n.º 2 do art.º 23º, no art.º 32º, na 

alínea v) e ff) do n.º 1 do art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação e do disposto no art.º 4º da Lei n.º 

6/2020, de 10 de Abril, que atribui ao Presidente da Câmara Municipal a competência para a 

adoção de medidas de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade motivada pela 

Pandemia Covid-19; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determino a criação em 2021, de um Fundo de Emergência Municipal - Odemira 

Empreende +, com a dotação de cem mil euros (€ 100.000,00), subordinado aos princípios, 

critérios e regras, anexas ao presente Despacho e que dele fazem parte integrante. --------------  

 ---------- Mais determino que o presente Despacho produza efeitos imediatos e que quaisquer 

dúvidas decorrentes da sua aplicação serão resolvidas por Despacho do Presidente da Câmara 

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

 ---------- Odemira, 21 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Foi questionado pelo Vereador Luís Cardoso qual o número de candidaturas 

recebidas relativas à presente medida e qual o resultado das mesmas, tendo sido informado 

que a resposta seria enviada posteriormente após solicitação do ponto de situação junto dos 

serviços.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

com o proposto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0373-2021 - DESPACHO - MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO ÀS 

EMPRESAS FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL - ODEMIRA EMPREENDE + (V.2) ------------------  
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 ----------- Foi presente o Despacho - Medidas Municipais de Apoio às Empresas ---------------------  

 ----------- Fundo de Emergência Municipal - Odemira Empreende + (V.2), proveniente do 

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

 ----------- "Medidas Municipais de Apoio às Empresas Fundo de Emergência Municipal - 

Odemira Empreende + (V.2) --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou de Pandemia o surto do novo 

coronavírus - Covid-19, surgido na China em 2019 e que alastrou à generalidade dos países, 

incluindo Portugal. Perante a situação pandémica de crescimento exponencial, foi decretado 

novamente o Estado de Emergência, com recomendação a todos para permanecerem em 

casa, evitando o contacto social e a reforçar as medidas de higiene pessoal. ------------------------  

 ----------- Foi igualmente determinado, mais uma vez, o encerramento de comércios e serviços 

não essenciais à garantia dos serviços mínimos. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que este quadro, iniciado em 2020, nunca foi antes imaginado e/ou 

vivido nos nossos tempos, apanhou a todos de surpresa, encerrando escolas, cafés, 

restaurantes, venda a retalho, alojamentos turísticos, entre muitos outros negócios, 

condicionando e reduzindo ao mínimo o funcionamento dos serviços públicos, a mobilidade 

dos cidadãos, esvaziando a vida das nossas aldeias e vilas, prevendo as autoridades que estas 

medidas perdurem, durante os próximos meses. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, como consequência cada vez mais persistente, muitas das famílias 

e empresas perderam rendimento a níveis nunca antes atingidos, sendo já evidente a crise 

económica e social de contornos ainda imprevisíveis que urge minimizar, mobilizando todas as 

energias nacionais, regionais e locais, com medidas de exceção, algumas já implementadas, 

outras anunciadas pelo Governo e também pela própria Autarquia. -----------------------------------  

 ----------- O Município de Odemira não pode, pelo exposto, excluir-se do esforço nacional que 

está a ser levado a efeito para contrariar os efeitos desta crise, criando medidas de apoio, a 
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aplicar neste ano, que garantam, dentro do possível, a manutenção do emprego e do poder 

de compra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, considerando a situação pandémica e suas consequências económicas e 

sociais, que estamos a viver, o Município de Odemira, de uma forma responsável, ampla e 

participada entre os diversos órgãos autárquicos do concelho aprovou para 2021 um conjunto 

de medidas extraordinárias de resposta à pandemia provocada pelo Covid-19, em reunião de 

Câmara Municipal realizada em 4 de fevereiro de 2021, dando uma dessas medidas lugar à 

criação deste Fundo de Emergência Municipal - Odemira Empreende +. ------------------------------  

 ---------- Importará por isso, novamente olhar para a economia do concelho especialmente 

para as centenas de micro e pequenas empresas, cujos estabelecimentos foram 

obrigatoriamente encerrados por força da lei ou de decisões administrativas tomadas no 

âmbito desta Pandemia. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o enorme impacto que a economia local já está a sofrer e como tal, a 

imperativa necessidade de apoiar as empresas que sustentam as atividades e o emprego local, 

pois caso contrário, correr-se-á o sério risco da situação se agravar, com o encerramento de 

muitas delas e o consequente agravamento do contexto social local, gerando vulnerabilidades 

em muitas famílias locais. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim sendo, cumprirá complementar os apoios já previstos pelo Governo para as 

micro e pequenas empresas e adaptá-los à realidade económica e social do nosso concelho, 

numa perspetiva preventiva de vulnerabilidades pessoais emergentes, tendo em conta a 

situação excecional vivida neste estado de emergência, tendo sido determinado o 

encerramento de inúmeras atividades, o confinamento obrigatório da população e a incerteza 

do futuro próximo, ainda que se perspetive um novo desconfinamento faseado e progressivo, 

com imposição de inúmeras restrições e medidas obrigatórias de segurança e higienização, 

definidas pelo Governo e pela DGS, que acrescentam despesas a todas as outras que se 
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mantiveram durante os últimos meses. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Merecem particular atenção pela gravidade dos prejuízos que estão a sofrer, 

restrições e exigências quanto ao futuro próximo, designadamente na manutenção dos postos 

de trabalho e em exigentes medidas de proteção e higienização, os setores da restauração e 

similares, do comércio e serviços, e de entre estes os que foram forçados a encerrar a sua 

atividade, ou diminuir consideravelmente a sua atividade merecerão o apoio previsto no 

presente Despacho, uma vez cumpridos os requisitos nele exigidos. -----------------------------------  

 ----------- Este apoio tem uma dupla natureza, desde logo social, uma vez que se destina a 

acorrer a cidadãos em especial vulnerabilidade (empregadores e empregados), e económica, 

porque pretende contribuir para minimizar os efeitos de encerramento ou diminuição 

acentuada de atividades económicas, que neste período mantiveram despesas com origem 

em contratos geradores de despesa (energia, água, rendas...) assumidos para o normal 

funcionamento, sem a necessária geração de receita ou a sua diminuição significativa, por 

motivos alheios à vontade dos promotores, agravado pelo novo quadro de despesas a 

empreender nos domínios da segurança e higienização para reabertura dos espaços, que 

acrescem por obrigações legais estabelecidas para resposta à Pandemia de Covid-19, tudo isto 

no compromisso de cumprimento das medidas de proteção e higienização exigidas e a 

manutenção do estabelecimento aberto até 31 de Dezembro de 2021. -------------------------------  

 ----------- Este conjunto de medidas não resolve tudo, mas constitui o que dentro das 

possibilidades do Município de Odemira consideramos exequível e de urgente aplicação. -------  

 ----------- Após a sua execução, procederemos à análise da situação económica e social do 

concelho, avaliaremos o impacto dos apoios concedidos e, desenvolveremos outras iniciativas 

e decisões, que se venham a considerar possíveis e indispensáveis. ------------------------------------  

 ----------- Assim, e considerando que, todas as matérias que envolvem a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das populações constituem atribuições das respetivas 
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autarquias locais, em função da natureza abrangente do regime contido nos art.º 2º, 7º e 23º 

do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

com destaque para a saúde, a ação social, a proteção civil e o desenvolvimento local, 

atendendo à inerente realização individual e coletiva dos munícipes.----------------------------------  

 ---------- Ao abrigo do disposto nas alíneas g), h), j) e m) do n.º 2 do art.º 23º, no art.º 32º, na 

alínea v) e ff) do n.º 1. e no art.º 33º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação e do disposto no art.º 4º da Lei n.º 

6/2020, de 10 de Abril, que vigora até 31 de dezembro de 2021 por força da alteração 

introduzida no n.º 3 do artigo 10.º desta lei pelo decreto-lei n.º 6-D/2021 de 15 de janeiro, 

que atribui ao Presidente da Câmara Municipal a competência para a adoção de medidas de 

apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade motivada pela Pandemia Covid-19; --------------  

 ---------- Tendo sido ouvidos previamente o coletivo da Câmara Municipal e a Presidente da 

Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Determino a reabertura deste Fundo de Emergência Municipal - Odemira 

Empreende+, mantendo a dotação de trezentos mil euros (€ 300.000,00), subordinado aos 

novos princípios, critérios e regras, anexas ao presente Despacho e que dele fazem parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais determino que o presente Despacho produza efeitos imediatos e que quaisquer 

dúvidas decorrentes da sua aplicação serão resolvidas por Despacho do Presidente da Câmara 

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

 ---------- Odemira, 21 de Junho de 2021 -----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a concordância 
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com o proposto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0374-2021 - PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO COM AS JUNTAS DE 

FREGUESIA PARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA INICIATIVA "ANIMAR O VERÃO 2021" ---------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3130, datada de 17 de junho de 2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio do Senhor Presidente, onde consta que o Município de Odemira 

desenvolve há vários anos um vasto conjunto de atividades de promoção e apoio à cultura no 

concelho, com o objetivo de incentivar a criação artística e a preservação e divulgação de 

práticas culturais identitárias do nosso território, contribuindo igualmente quer para a 

integração dos agentes culturais, quer para a satisfação da sua população. --------------------------  

 ----------- Considerando que a programação cultural promovida pelo Município tem conhecido 

um grande incremento nos últimos anos durante os meses de verão nas localidades do litoral, 

por se concentrarem aí milhares de veraneantes que elegem o nosso concelho para 

usufruírem das suas férias, o que levou à implementação do programa municipal “Animar o 

Verão”; considerando o quadro epidemiológico que se vive no país relacionado com o 

coronavírus COVID-19, que tem afetado e condicionado um vasto conjunto de setores da 

sociedade portuguesa, bem como de atividades em todo o mundo, continuando a cultura a 

ser um dos setores mais prejudicados; considerando, como consequência, as dificuldades por 

que passam muitos agentes culturais do nosso concelho e a possibilidade que se oferece para 

dinamizar algumas atividades artísticas dentro de um apertado conjunto de medidas de 

segurança e de contingência, que têm vindo a ser anunciadas de forma gradual pela Direção 

Geral de Saúde e pelo Governo em articulação com a ministério da cultura; considerando, que 

é objetivo estratégico do Município de Odemira efetuar parcerias com entidades locais, de 

forma a dotá-las de melhores capacidades e competências para a persecução dos seus 

objetivos e que as juntas de freguesia cumprem esse mesmo desígnio, de apoiar e incentivar 

as manifestações culturais e as atividades recreativas e de cariz artísticas no seu território, 
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procurando a satisfação das suas populações; e, bem assim, após auscultação de agentes 

culturais do nosso concelho e em sintonia com as medidas de desconfinamento anunciadas 

para o Setor da Cultura em Portugal, de uma forma consciente e responsável, pretende o 

Município de Odemira apoiar a comunidade artística local a título extraordinário através da 

implementação de medidas específicas que permitem alguma retoma de atividades artísticas 

de pequena dimensão materializadas no Programa “Animar o Verão 2021”. Este programa 

cultural foi apresentado a todas as freguesias do concelho as quais manifestaram interesse 

em aderir ao mesmo, e será apoiado financeiramente pelo Município de Odemira e executado 

pelas juntas de freguesia do concelho, com o objetivo de apoiar muito especialmente a 

comunidade artística local. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aderem ao Protocolo nos termos propostos para a realização de quatro a cinco 

eventos culturais, beneficiando do apoio financeiro no valor de 5.000,00 euros (cinco mil 

euros), todas as Juntas de Freguesia do Concelho de Odemira. ------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração a 

celebrar entre os Município de Odemira e as Juntas de Freguesia, para organização e 

execução da iniciativa "Animar o Verão 2021". --------------------------------------------------------------  

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

termos propostos, bem como a remessa do documento à Assembleia Municipal para os 

mesmos efeitos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 7 - ASSUNTO N.º 0375-2021 - PROPOSTA Nº 12/2021 P - CONTRATOS 

INTERADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS -----------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 12/2021 P, datada de 17/06/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 12/2021 P - Contratos interadministrativos do Município para as 
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Freguesias -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A relação de colaboração protocolada anualmente entre a Câmara Municipal e todas 

as Freguesias do Concelho de Odemira, teve início em 2001, pelo que o processo não é novo, 

sendo agora proposto o reforço da sua transparência, com novos critérios e objetivos, bem 

como o acréscimo global de recursos financeiros a todas as Freguesias. ------------------------------  

 ----------- Em 2013, a publicação da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, veio definir o modelo 

de relação contratual entre as entidades públicas que pretendam estabelecer formas de 

delegação e/ou colaboração no exercício de competências de uma das entidades ou de 

ambas, tendo determinado a revisão dos Protocolos em vigor até então entre a Câmara 

Municipal e as Juntas de Freguesia, e em consequência a formalização dos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de algumas Competências da Câmara nas Juntas de 

Freguesia previstas na Lei 75/2013, e os Contratos de Colaboração entre as mesmas entidades 

em outras competências que a lei não previu, tais como os transportes escolares ou a 

cobrança dos serviços de água, saneamento e resíduos, entre outros. --------------------------------  

 ----------- Ainda neste âmbito, a partir de 2018, foram publicadas a Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que definem respetivamente a Lei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, e o Decreto-Lei concretiza a transferência de competências dos municípios 

para os órgãos das freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas sectoriais e 

de entre eles o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de Abril, que concretiza o quadro de 

transferência de competências dos Municípios para os órgãos das freguesias em vários 

domínios, determinando 90 dias como prazo de “negociação” entre o Município e as 
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freguesias e comunicação à DGAL, caso se efetivasse em 2019. -----------------------------------------  

 ---------- Neste quadro, e tendo em conta, --------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Que a lei propõe uma ampla negociação de quais as competências a transferir, e 

respetivos recursos financeiros (bem como a sua justificação); ------------------------------------------  

 ----------  - Que para além das competências previstas na lei as freguesias já exercem outras 

estabelecidas por acordos de colaboração bilaterais; ------------------------------------------------------  

 ---------- Considerou-se que o prazo de 30 de Junho de 2019 não permitia a conclusão do 

processo de transferência de competências previsto no DL 57/2019 de forma eficaz e 

aprofundada como o processo exige, tendo a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

decidido pelo adiamento deste processo, e comunicado a decisão à Direção Geral das 

Autarquias Locais, em tempo útil. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda em 2019, teve início no Município de Odemira a revisão dos atuais contratos 

interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia e dos contratos interadministrativos de colaboração em competências da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, com o objetivo de adaptação ao novo quadro legal, 

sendo que, os primeiros constituem a base para a transferência de competências da Câmara 

Municipal para as Juntas de Freguesia e os últimos não sofreram alteração de forma, mas 

foram alvo de revisão de alguns critérios, e por consequência, revistos os valores a transferir. -  

 ---------- Ainda em 2019 e 2020, foram promovidas reuniões de trabalho, discussão, 

negociação e revisão entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, que se resumem em 

duas reuniões entre o executivo da Câmara Municipal e as treze Juntas de Freguesia em 

simultâneo, e treze reuniões realizadas entre o executivo municipal e cada uma das treze 

Juntas de Freguesia, tendo sido revistos os critérios, métodos e cálculo de cada uma das 

matérias em que já existia colaboração, bem como aplicados a todas as novas competências a 

transferir e a colaborar no futuro. -------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- As propostas preliminares foram remetidas ao coletivo da Câmara tendo sido 

agendadas e apresentadas na sua reunião de 2 de Dezembro último, e distribuídas a todos os 

eleitos para recolha de contributos, tendo posteriormente, em reunião do coletivo de 17 de 

Dezembro, sido recolhidos os contributos de todos, para ponderação e preparação da 

proposta final que foi apresentada na reunião extraordinária do coletivo do dia 28 de 

Dezembro, na qual foi aprovada por maioria. ----------------------------------------------------------------  

 ----------- Após o longo período decorrido desde o início do processo, o amplo debate e recolha 

de contributos, considerou-se que havia condições para propor a aprovação à Câmara 

Municipal e a remessa a todas as 13 juntas de freguesia da presente proposta, cuja aprovação 

final compete a cada Freguesia e à Assembleia Municipal, nos termos legais. -----------------------  

 ----------- Assim, através do ofício n.º 8 de 5 de janeiro, foi dado conhecimento às 13 Juntas de 

Freguesia, para apreciação e pronúncia pelas mesmas, que tinha sido aprovada a proposta de 

revisão dos contratos interadministrativos e foi solicitada a pronúncia de todas as Freguesias, 

tendo em consideração que o acordo entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia é um 

requisito indispensável para remeter a proposta para apreciação e deliberação da Assembleia 

Municipal e da Assembleia de Freguesia -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em meados do mês de maio, tendo em consideração que 4 das Freguesias do 

Concelho ainda não se haviam pronunciado sobre a proposta de revisão dos contratos 

interadministrativos, foram enviados ofícios em 17 de maio, para esclarecer se pretendiam 

efetuar uma contraproposta, uma vez que o acordo entre a Câmara Municipal e cada uma das 

Juntas de Freguesias é um requisito indispensável para remeter a proposta a apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia, nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. ---------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, e uma vez que apenas na presente data obtivemos a pronuncia de 

todas as Juntas de Freguesia, tenho a honra de propor ao Coletivo da Câmara Municipal a 
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aprovação da proposta de revisão dos contratos interadministrativos de colaboração entre o 

Município e as Juntas de Freguesias, e bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------  

 ---------- Odemira, 17 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Propõe-se para aprovação e posterior remessa à Assembleia Municipal para 

apreciação e deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0376-2021 - PROPOSTA Nº 13/2021 P - TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO PARA AS FREGUESIAS -----------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 13/2021 P, datada de 17/06/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta nº 13/2021 P - Transferência de Competências do Município para as 

Freguesias -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A relação de colaboração protocolada anualmente entre a Câmara Municipal e todas 

as Freguesias do Concelho de Odemira, teve início em 2001, pelo que o processo não é novo, 

sendo agora proposto o reforço da sua transparência, com novos critérios e objetivos, bem 

como o acréscimo global de recursos financeiros a todas as Freguesias. ------------------------------  

 ---------- Em 2013, a publicação da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, veio definir o modelo 

de relação contratual entre as entidades públicas que pretendam estabelecer formas de 

delegação e/ou colaboração no exercício de competências de uma das entidades ou de 

ambas, tendo determinado a revisão dos Protocolos em vigor até então entre a Câmara 
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Municipal e as Juntas de Freguesia, e em consequência a formalização dos Contratos 

Interadministrativos de Delegação de algumas Competências da Câmara nas Juntas de 

Freguesia previstas na Lei 75/2013, e os Contratos de Colaboração entre as mesmas entidades 

em outras competências que a lei não previu, tais como os transportes escolares ou a 

cobrança dos serviços de água, saneamento e resíduos, entre outros. --------------------------------  

 ----------- Ainda neste âmbito, a partir de 2018, foram publicadas a Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, e o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que definem respetivamente a Lei-quadro 

da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, e o Decreto-Lei concretiza a transferência de competências dos municípios 

para os órgãos das freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a publicação da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, iniciou-se um processo de 

descentralização de competências da Administração central para a Administração local e 

regional, que foram sendo concretizadas com a publicação de diversos diplomas sectoriais e 

de entre eles o Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de Abril, que concretiza o quadro de 

transferência de competências dos Municípios para os órgãos das freguesias em vários 

domínios, determinando 90 dias como prazo de “negociação” entre o Município e as 

freguesias e comunicação à DGAL, caso se efetivasse em 2019. -----------------------------------------  

 ----------- Neste quadro, e tendo em conta, --------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Que a lei propõe uma ampla negociação de quais as competências a transferir, e 

respetivos recursos financeiros (bem como a sua justificação); ------------------------------------------  

 -----------  - Que para além das competências previstas na lei as freguesias já exercem outras 

estabelecidas por acordos de colaboração bilaterais; ------------------------------------------------------  

 ----------- Considerou-se que o prazo de 30 de Junho de 2019 não permitia a conclusão do 

processo de transferência de competências previsto no DL 57/2019 de forma eficaz e 

aprofundada como o processo exige, tendo a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 



-32- 
21-06-2021 

 
 

decidido pelo adiamento deste processo, e comunicado a decisão à Direção Geral das 

Autarquias Locais, em tempo útil. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda em 2019, teve início no Município de Odemira a revisão dos atuais contratos 

interadministrativos de delegação de competências da Câmara Municipal nas Juntas de 

Freguesia e dos contratos interadministrativos de colaboração em competências da Câmara 

Municipal e das Juntas de Freguesia, com o objetivo de adaptação ao novo quadro legal, 

sendo que, os primeiros constituem a base para a transferência de competências da Câmara 

Municipal para as Juntas de Freguesia e os últimos não sofreram alteração de forma, mas 

foram alvo de revisão de alguns critérios, e por consequência, revistos os valores a transferir. -  

 ---------- O exercício destas competências pelas freguesias do concelho tem como princípio 

base a promoção e aumento da eficiência da gestão e dos ganhos de eficácia dos recursos por 

parte das autarquias locais, concretizando uma boa articulação entre o município e a 

freguesia, o que resulta numa melhoria dos serviços prestados às respetivas populações. -------  

 ---------- Os acordos a concretizar obedecem, por força do disposto no artigo 39.º da já 

mencionada Lei, aos princípios constantes do seu n.º 2, já que resultam de um processo 

negocial entre o município e todas as freguesias do concelho, que possibilitou a elaboração de 

um documento adaptado à realidade especifica de cada freguesia, dando cumprimento à 

aplicação dos princípios da universalidade e da equidade, de modo a que, em regra, todas as 

freguesias do município beneficiam das mesmas competências e, em termos proporcionais, 

de recursos equivalentes, tendo como fundamentos critérios relacionados com a 

caraterização de cada uma das freguesias do concelho, tratando assim de forma diferente 

realidades que não são iguais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A transferência de competências para as freguesias tem caráter universal, sendo 

diferenciada em função da sua natureza e dimensão, considerando a sua população e 

capacidade de execução (artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril). --------------------  
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 ----------- A promoção de estudos necessários à concretização desta transferência de 

competências, que demonstrem o cumprimento dos pressupostos estabelecidos no artigo 9.º 

do mencionado Decreto-Lei, o qual prevê que os recursos financeiros são calculados tendo 

por base as estruturas de despesas e de receitas que o município respetivo tem com o 

exercício das competências em causa, não podendo ser inferiores aos constantes de acordos 

ou contratos respeitantes, encontra-se assegurada, conforme demonstra o estudo presente 

no anexo do presente contrato. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A diferenciação necessária em função da natureza e dimensão das freguesias, 

considerando as suas características, a sua população, a sua capacidade de execução, face às 

infraestruturas/equipamentos a transferir, foi tida em consideração, resultando na 

diferenciação quanto às competências a transferir/concretizar para as freguesias rurais e 

freguesias urbanas (n.º 3 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto). -----------------------  

 ----------- A repartição de competências entre o município e as freguesias não pode determinar 

um aumento da despesa pública global prevista no ano da concretização, sendo que os 

recursos financeiros afetos não podem ser inferiores aos constantes em acordos ou contratos 

respeitantes às mesmas matérias, o que resultou que, no apuramento dos recursos a 

transferir, fossem considerados recursos aproximados aos transferidos nesta data, para o 

mesmo efeito (artigo 115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do artigo 

38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto), sendo ainda determinado que as transferências não 

sofrerão qualquer decréscimo em relação ao ano anterior. ----------------------------------------------  

 ----------- Tendo por base este quadro geral, em 2019 e 2020, foram promovidas reuniões de 

trabalho, discussão, negociação e revisão entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, 

que se resumem em duas reuniões entre o executivo da Câmara Municipal e as treze Juntas 

de Freguesia em simultâneo, e treze reuniões realizadas entre o executivo municipal e cada 

uma das treze Juntas de Freguesia, tendo sido revistos os critérios, métodos e cálculo de cada 
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uma das matérias em que já existia colaboração, bem como aplicados a todas as novas 

competências a transferir e a colaborar no futuro. ----------------------------------------------------------  

 ---------- As propostas preliminares foram remetidas ao coletivo da Câmara tendo sido 

agendadas e apresentadas na sua reunião de 2 de Dezembro último, e distribuídas a todos os 

eleitos para recolha de contributos, tendo posteriormente, em reunião do coletivo de 17 de 

Dezembro, sido recolhidos os contributos de todos, para ponderação e preparação da 

proposta final a apresentar à reunião extraordinária do coletivo agendada para 28 de 

Dezembro, para apreciação e deliberação. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Após o longo período decorrido desde o início do processo, o amplo debate e recolha 

de contributos, considerou-se que havia condições para propor à Câmara Municipal e em caso 

de aprovação, a remessa a todas as 13 juntas de freguesia da presente proposta, cuja 

aprovação final compete a cada Freguesia e à Assembleia Municipal, nos termos legais. ---------  

 ---------- Assim, através do ofício n.º 9 de 5 de janeiro, foi dado conhecimento às 13 Juntas de 

Freguesia, para apreciação e pronúncia pelas mesmas, que tinha sido aprovada a proposta de 

revisão da transferência de competências do Município para as Freguesias e foi solicitada a 

pronúncia de todas as Freguesias, tendo em consideração que o acordo entre a Câmara 

Municipal e a Junta de Freguesia é um requisito indispensável para remeter a proposta para 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia ------------------  

 ---------- Em meados do mês de maio, tendo em consideração que 6 das Freguesias do 

Concelho ainda não se haviam pronunciado sobre a proposta de transferência de 

competências, foram enviados ofícios em 17 de maio, para esclarecer se pretendiam efetuar 

uma contraproposta, uma vez que o acordo entre a Câmara Municipal e cada uma das Juntas 

de Freguesias é um requisito indispensável para remeter a proposta a apreciação e 

deliberação da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia, nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. ---------------------------------------  
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 ----------- Acresce referir que, para que esta transferência de competências do Município para 

as Freguesias possa produzir efeitos no Orçamento de Estado de 2022, é necessária a 

comunicação à Direção-Geral das Autarquias Locais até 30 de junho corrente. ---------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor ao Coletivo da Câmara Municipal a 

aprovação da proposta do Auto de Transferência de Recursos do Município para as Juntas de 

Freguesias, tendo como suporte legal o Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, o n.º 2 do 

artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e os artigos 24.º e 32.º, ambos do Anexo I à 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e bem assim, aprovar remeter o assunto para efeitos de 

apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea k) do n.º 1 do artigo 

25.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------  

 ----------- Odemira, 17 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- Propõe-se para aprovação e posterior remessa à Assembleia Municipal 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 0360-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA TÉCNICA SUPERIOR (LIC. ARQUITETURA) - DLGT ---------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3110-2021, datada de 16 de junho de 2021, elaborada 

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

vinculativo conducente à abertura de procedimento concursal para constituição de Relação 

Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado para o preenchimento de um posto de 
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trabalho na carreira e categoria Técnica Superior para a DLGT. ------------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de recrutamento em áreas que se adequem ao exercício das funções em causa, o 

recrutamento para o posto de trabalho que ora se propõe é efetuado em obediência ao 

disposto dos art.os 30.º a 37.º da LTFP e visa a constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, tal como consta na primeira 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 da Assembleia Municipal, realizada a 05.03.2021, fundamentado 

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

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

informação n.º 3094-2021, de 15 de junho de 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 
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em matéria de Gestão de Recursos Humanos em função dos Mapas de Pessoal aprovados, 

propõe-se a abertura do Procedimento Concursal para recrutamento de um Técnico Superior 

(Lic. Arquitetura) para a DLGT na modalidade de vínculo de emprego público por tempo 

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

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0361-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

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

RJEPTI NAS CARREIRAS E CATEGORIAS DE TÉCNICO SUPERIOR (DLGT E SMPC) E ASSISTENTE 

OPERACIONAL (DA) -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3127-2021, datada de 16 de junho de 2021, elaborada 

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

vinculativo conducente ao recurso às reservas de recrutamento de três Técnicos Superiores e 

de um Assistente Operacional, 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.  -----------------------------------------------  
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 ---------- O Município de Odemira pretende recrutar, por recurso a reservas de recrutamento 

ativas, um total de quatro trabalhadores para constituição de Relação Jurídica de Emprego 

Público por Tempo Indeterminado para ocupação dos postos de trabalho previstos para as 

Unidades Orgânicas abaixo discriminadas: --------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Um posto de trabalho na carreira e categoria Técnica Superior (Geografia / Eng.ª 

Geográfica ou Eng.ª Geoespacial / Eng.ª do Território / Planeamento Regional e Urbano) para 

a DLGT e um posto de trabalho na carreira e categoria Assistente Operacional (Canil) para a 

DA, previstos na primeira 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 da 

Assembleia Municipal, realizada a 05.03.2021; --------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Dois postos de trabalho na carreira e categoria Técnica Superior (Eng.ª Florestal / 

Proteção Civil / Geografia), previstos na segunda alteração ao Mapa de Pessoal para 2021 

aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal de 06.05.2021 e na sessão ordinária da 

Assembleia Municipal de 28.05.2021. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os encargos encontram-se previstos nas informações n.º 3092-2021, de 15.06.2021 e 

3116-2021 de 16.06.2021, conforme exigência das regras orçamentais, pelo que a falta de 

verba/cabimento inviabiliza o recurso às reservas de recrutamento.   ---------------------------------  

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

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

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

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

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

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

referente ao recurso às reservas de recrutamento para recrutamento de um Técnico Superior 

(Geografia / Eng.ª Geográfica ou Eng.ª Geoespacial / Eng.ª do Território / Planeamento 
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Regional e Urbano) para a DLGT, de dois Técnicos Superiores (Engenharia Florestal / Proteção 

Civil / Geografia) para o SMPC e de um Assistente Operacional (Canil) para a DA, cujos 

procedimentos concursais foram publicados na 2.ª Série do Diário da República n.º198/2019 

de 15/10, n.º207 de 23/10 e n.º109/2020 de 04/06, com as listas de ordenação final, 

homologadas em 01.07.2020, 30.04.2021 e 21.01.2021, 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 0365-2021 - EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE 

VILA NOVA DE MILFONTES ZONA 1A”: ADENDA AO CONTRATO -----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3140/2021, datada de 17 de junho de 2021, 

proveniente do Setor de Notariado, da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, respeitante à 

proposta de Adenda ao contrato referente à Cláusula 8ª do mesmo, da Empreitada de 

“Requalificação e Valorização de Vila Nova de Milfontes Zona 1A”, elaborada na sequência do 

pedido de junção de documentos complementares, efetuado pelo Tribunal de Contas, no 

processo de Fiscalização Prévia do mencionado Contrato. ------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da Adenda ao referido Contrato nos 

termos constantes no anexo da supracitada informação. -------------------------------------------------  

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

termos propostos, concedendo plenos poderes ao Vice-Presidente da Câmara Municipal para 

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0369-2021 - PROPOSTA DE ASSINATURA DE PROTOCOLO DE 

ESTÁGIO CURRICULAR ENTRE A ESCOLA SUPERIOR DE HOTELARIA E TURISMO DO ESTORIL - 
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ESHTE E O MUNICÍPIO DE ODEMIRA ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3121/2021, datada de 16 de junho de2021, elaborada 

pela Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, bem como a proposta de Protocolo de Estágio 

Curricular da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril - ESHTE, que será celebrado 

entre a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril - ESHTE, o Município de Odemira e o 

estudante/estagiário Pedro Miguel Martins Mendes, aluno do 1.º ano da Licenciatura em 

Informação Turística, ministrada pela ESHTE, para a realização de estágio curricular com a 

duração de 224 horas.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta de Protocolo supra e, bem 

assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente para outorgar o 

documento em representação do Município. ----------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0352-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 02/06/2021 A 10/06/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3044-2021, datada de 11 de junho de 2021, elaborada 

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

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

Senhores Vereadores com competência delegada, no valor de e 1.202.243,33€ (um milhão, 

duzentos e dois mil, duzentos e quarenta e três euros e trinta e três cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 02/06/2021 a 10/06/2021. -----------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0356-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 

DESTINADOS A HABITAÇÃO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BOAVISTA DOS PINHEIROS, 
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ZONA SUL: DESISTÊNCIA DE CANDIDATA E RECURSO À LISTA DE CANDIDATOS SUPLENTES -------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2950/2021, datada de 7 de junho de 2021, proveniente 

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

que a Candidata Susana Isabel Tomé dos Reis, veio comunicar, através de email enviado no 

dia 1 de junho de 2021, a pretensão de desistir do processo de aquisição do Lote 83, sito no 

Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, que lhe foi atribuído por sorteio 

na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 15 de abril de 2021, justificando a 

impossibilidade por motivos pessoais e principalmente financeiros. -----------------------------------  

 ----------- Consta ainda na citada Informação que o Lote n.º 83, sito no Loteamento Municipal 

de Boavista dos Pinheiros, deverá ser atribuído ao primeiro candidato da Lista de Candidatos 

Suplentes, Rafael Alexandre dos Santos Oliveira, aprovada na reunião ordinária da Câmara 

Municipal realizada em 15 de abril de 2021 e publicitada através do Edital n.º 59/2021, datado 

de 20 de abril de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e ainda que sejam concedidos plenos 

poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os documentos em 

representação do Município, da Escritura do Lote n.º 83 sito no Loteamento Municipal de 

Boavista dos Pinheiros, Zona Sul. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0363-2021 - 5ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 2ª ALTERAÇÃO 

MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DA RECEITA, 2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO 

DA DESPESA,2ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 2ª 

ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI) ---------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3166/2021, datada de 17 de junho de 2021, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 5ª Modificação 
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Orçamental - 2021: 2ª Alteração Permutativa ao Orçamento da Receita, 2ª Alteração 

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

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

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

 ---------- ORÇAMENTO DA RECEITA: -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Inscrições/reforços: 51.000,00 € (Cinquenta e um mil euros); --------------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 51.000,00 € (Cinquenta e um mil euros). ---------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 603.000,00 € (Seiscentos e três mil euros); -----------------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 603.000,00 € (Seiscentos e três mil euros). ------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 239.000,00 € (Duzentos e trinta e nove mil euros); -------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 163.000,00 € (cento e sessenta e três mil euros). ----------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 414.000,00 € (Quatrocentos catorze mil euros); -----------------------  

 ---------- Diminuições/anulações: 565.000,00 € (Quinhentos e sessenta e cinco mil euros). ------  

 ---------- Propõe-se para aprovação e remessa à Assembleia Municipal para os mesmos 

efeitos.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

eleitos pela Coligação Democrática Unitária. -----------------------------------------------------------------  

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

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

Disponibilidades da importância de 11.615.703,23€ (onze milhões, seiscentos e quinze mil, 

setecentos e três euros e vinte e três cêntimos), dos quais 10.644.033,81€ (dez milhões, 
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seiscentos e quarenta e quatro mil, trinta e três euros e oitenta e um cêntimos) são “Dotações 

Orçamentais” e 971.669,42€ (novecentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove 

euros e quarenta e dois 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 0355-2021 - ADENDA À TOPONÍMIA DE VILA NOVA DE MILFONTES: 

CORREÇÃO, ALTERAÇÃO E PROPOSTA DE NOVOS TOPÓNIMOS COM ATRIBUIÇÃO DE 

NÚMEROS DE POLÍCIA ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2983-2021, datada de 08 de junho de 2021, 

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

Gestão Territorial, elaborada no seguimento de pedidos da Comissão de Toponímia da Junta 

de Freguesia de Vila Nova de Milfontes e que visa contemplar a proposta de três atas da 

referida Comissão. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim foi elaborado o processo que contempla: -------------------------------------------------  

 ----------- 1- Alteração dos topónimos “Largo do Rossio” e “Travessa do Checo” para “Largo Dr. 

António Martins Quaresma” e “Travessa D. Luis de Castro e Almeida”;  -------------------------------  

 ----------- 2- Correção Travessa do Montinho, aprovada em alguns documentos como Travessa 

do Moinho;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3- Atribuição de novos topónimos - Travessa do Monte Vistoso, Beco dos Correios e 

Largo Jardim Pinhal do Moinho;  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4- O estudo de numeração de polícia para os arruamentos referidos. ----------------------  

 ----------- Face ao exposto propõe-se aprovação da Adenda à Toponímia de Vila Nova de 

Milfontes com atribuição de número de polícia, conforme estipulado no art.º 3.º e no n.º 1 do 

art.º 21.º do Regulamento de Toponímia e Numeração de Polícia. -------------------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0357-2021 - PLANO DE PORMENOR DO CRUZAMENTO DE 

ALMOGRAVE: APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO; SOLICITAÇÃO DA CONFERÊNCIA 

PROCEDIMENTAL PREVISTA NO REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 

TERRITORIAL (RJGIT) À COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO 

ALENTEJO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3102-2021 datada de 16 de junho de 2021, 

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

Territorial, relativa ao Plano de Pormenor do Cruzamento de Almograve, onde se propõe a 

submissão da presente proposta para apreciação e deliberação, com o intuito de a remeter 

para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo a solicitar a 

realização da Conferência Procedimental, conforme previsto no n.º 3 do artigo 86.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJGIT), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º80/2015, de 14 de maio, na sua atual redação. ----------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se para aprovação. ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0364-2021 - 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 2/06/2021 E 15/06/2021, NOS TERMOS DA 

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

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

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  
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 ----------- Proc. Nº 92 - ano - 2020 - Req. João Miguel Freire Batalha - Local da Obra - Carvalhal, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Certidão Dispensa 

Autorização de Utilização, Artigo 859; --------------------------------------------------------------------------  

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

Escolas - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo; ------------------------  

 ----------- 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 ao Processo 

n.º 55/2021-CERT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 204 - ano - 2021 - Req. Augusto Rodrigues da Silva - Local da Obra - Corgas - 

Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; -------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 388 - ano - 2019 - Req. José Manuel Soares Guerreiro - Local da Obra - 

Sardanito do Sul - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo; --------  

 ----------- Proc. Nº 395 - ano - 2020 - Req. Helmut Kurst Stubler “Cabeça de Casal da Herança 

de” - Local da Obra - Travessa das Moitas, São Miguel - Freguesia - São Teotónio - Assunto – 

“Ref. P 22 0601 – 395/2020 Ofício de 11-11-2020”; --------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 126 - ano - 2018 - Req. Nuno Paulo Ramos Freire dos Santos Lebreiro - Local 

da Obra - Monte da Conceição, Várzea do Carvalho - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Alterações durante a execução da obra; -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 612 - ano - 2020 - Req. Carolina Alexandra Ramos da Silva - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote 6 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de início de 

trabalho referente ao Processo n.º 612/2020-CP; -----------------------------------------------------------  

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

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao Processo; -  

 ----------- Proc. Nº 441 - ano - 2020 - Req. Rodrigo Belas Bernardino - Local da Obra - Ferregial 

do Jogo da Bola, Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de 
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elementos ao Processo n.º 441/2020-LOU; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 304 - ano - 2020 - Req. CGD - Caixa Geral Depósitos, S.A. - Local da Obra - 

Rua da Vitoria, n.º 2, Pereiras - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Pedido de Certidão de 

Convergência de Moradas; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 92 - ano - 2021 - Req. David & Loução - Construções Civis, Lda. - Local da 

Obra – Barreiro, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Certidão de Dispensa de Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 324 - ano - 2017 - Req. Monte Down Under, Lda. - Local da Obra - Carvalhal 

do Sarilho, Pederneiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 324/2017-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 286 - ano - 2021 - Req. Maria da Conceição Guerreiro Casa Nova - Local da 

Obra - Monte Novo Vale da Asma - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - 

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

 ---------- Proc. Nº 177 - ano - 2019 - Req. Fernanda C Campos Brito Alves - Local da Obra - Rua 

Alexandre Herculano, n.º 13, São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de prorrogação 

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

 ---------- Proc. Nº 753 - ano - 2019 - Req. Paulo Manuel Gonçalves Sanmarful - Local da Obra - 

Courela do Malhão - Freguesia - São Luís - Assunto - Emissão de Alvará; ------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 246 - ano - 2020 - Req. Douglas Brian Damude - Local da Obra - Relíquias - 

Freguesia - Relíquias - Assunto - Trabalhos de remodelação de terrenos; -----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 185 - ano - 2020 - Req. Luis Fernando Martins Reina Romão - Local da Obra - 

Casa Velha da Referta - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 380 - ano - 2020 - Req. Fernanda Teresa Malveiro Jorge - Local da Obra - 

Cerca do Montinho - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Entrega de Exposição referente 
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ao Processo n.º 380/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 236 - ano - 2017 - Req. Quinta Framboesa - Exploração Agrícola, Lda. - Local 

da Obra - Carapuço - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo; --  

 ----------- Proc. Nº 46 - ano - 2017 - Req. Jean Pierre Ivo P. Vermeersch - Local da Obra - Casa 

Nova da Cruz, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo n.º 46/2017-RAL; --  

 ----------- Proc. Nº 318 - ano - 2020 - Req. Herança de Johannes Henricus de Louw - Local da 

Obra - Vale Bejinha - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

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

 ----------- Proc. Nº 192 - ano - 2016 - Req. José Paulino Caetano - Local da Obra - Malhão da 

Corcha - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo n.º 192/2016-LAO; --------------------------  

 ----------- Proc. Nº 291 - ano - 2020 - Req. Cristina Sofia Brissos da Cruz Florindo - Local da Obra 

– Vales, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao Processo; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 597 - ano - 2020 - Req. Martin Meinrad Benedikt Trueb - Local da Obra - 

Foros da Pereira - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 113 - ano - 2020 - Req. António Manuel Ramos Guerreiro - Local da Obra - 

Vendas Novas, João de Riberas - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Processo n.º 113/2020-

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

 ----------- Proc. Nº 266 - ano - 2021 - Req. Maria Palmira de Carvalho e Cunha Pacheco Nobre - 

Local da Obra - Santa Clara-a-Velha - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Exposição. ----  

 ----------- Proc. Nº 456 - ano - 2019 - Req. Lurdes da Conceição Burrica Picareta - Local da Obra - 

Águas Ferrenhas, Lote 2 B - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Entrega de 

Especialidades referentes ao Processo n.º 456/2019-LOU;------------------------------------------------  

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

Obra - Altura da Bica - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Destaque; ----------------  
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 ---------- Proc. Nº 213 - ano - 2021 - Req. Adília Maria Venâncio - Local da Obra - Estravanca - 

Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 213/2021-CERT; -------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 96 - ano - 2020 - Req. Aquaflora, Prestação Serviços Florestais, Unp., Lda. - 

Local da Obra - Monte Novo Vale de Gomes - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto 

- Aperfeiçoamento do Processo n.º 69/2020; -----------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- Proc. Nº 69 - ano - 2021 - Req. Richard Rainer Schmidt - Local da Obra - Camachos - 

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

 ---------- 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 Milfontes - Assunto - Pedido 

de Informação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 143 - ano - 2021 - Req. Vítor Manuel António Raposo - Local da Obra – 

Alagoachos, Lote n.º 4 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Processo n.º 164/2004-

LAO; ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 156 - ano - 2020 - Req. Pramila Tamang - Local da Obra – Malavado, Estrada 

de acesso ETAR - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º156/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 141 - ano - 2021 - Req. Maria Teresa Pacheco M. S. L. Pereira - Local da Obra 

- Rua António José Gonçalves, n.º 97, Casa J - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Pedido de fotocópia autenticada; -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 335 - ano - 2020 - Req. Ana Margarida Policia Gonçalves - Local da Obra - 
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Longueira Nova, Lote 47 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos 

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

 ----------- Proc. Nº 52 - ano - 2019 - Req. Etelvina Varela Loureiro de Mendonça Torres - Local 

da Obra - Geitosa - Freguesia - São Luis - Assunto - Entrega de Especialidades; ----------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 325 - ano - 2019 - Req. TSBC - The Summer Berry Company Portugal, Lda. - 

Local da Obra - Herdade dos Almeidans, Longueira/Almograve - Freguesia - 

Longueira/Almograve - Assunto - Trabalhos de remodelação de terrenos; ---------------------------  

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

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

audiência de interessados; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 151 - ano - 2015 - Req. Fernando Goncalves Campos - Local da Obra - Cerca 

do Pinheiro, Rua João de Deus, n.º 1 A, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Notificação 

de Despacho do Nipg 27914/15; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2018 - Req. Freguesia de Relíquias - Local da Obra - Relíquias - 

Freguesia - Relíquias - Assunto - Vistoria de Segurança e Salubridade, notificação de 

Despacho;- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 63 - ano - 2021 - Req. Delmira Silvéria Joaquim - Local da Obra - Barreiro - 

Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 63/2021-

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

 ----------- Proc. Nº 166 - ano - 2021 - Req. Associação Humanitária D. Ana Pacheco - Local da 

Obra - Rua Luis Serrano - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º166/2021-CP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 217 - ano - 2021 - Req. Sandra Ramos Figueirinhas - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote D2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de prazo para 

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

 ---------- Proc. Nº 259 - ano - 2017 - Req. José Manuel Guerreiro da Silva - Local da Obra - 

Carvalhal da Rocha, Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo n.º 

259/2017-LAO; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 522 - ano - 2020 - Req. Paulo Silva Neves Rio - Local da Obra - Pereiras, 

Estrada Nacional 120, Baiona - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 522/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 336 - ano - 2020 - Req. António Guerreiro Loures - Local da Obra - Rua da 

Estrada Nacional, n.º 3 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de 

prorrogação de prazos para apresentar os elementos solicitados referentes ao Processo 

n.º336/2020; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 156 - ano - 2020 - Req. Pramila Tamang - Local da Obra – Malavado, Estrada 

de Acesso ETAR - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º156/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 328 - ano - 2020 - Req. Ludovicus Joannes Gerardus Emilius Maria Nelen - 

Local da Obra - Mesa do Pinheiros - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição referente 

ao Processo n.º 328/2020-LOU; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Envio de ofício; ---------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 204 - ano - 2017 - Req. Paginas Salgadas, Lda. - Local da Obra – Montinho, 

Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Pedido de prorrogação do 

prazo referente ao Processo n.º 204/2017-LAO; -------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 238 - ano - 2018 - Req. Maria Fátima Martins Luis - Local da Obra - Casa 
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Nova do Carvalhal, Portas do Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 238/2018-LAO; ------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 279 - ano - 2020 - Req. Maria Luísa de Maio Júlio Teixeira Coelho - Local da 

Obra - Cerca da Província, Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ----------- Proc. Nº 429 - ano - 2019 - Req. Ana Andreia Marques Moreira Lopes - Local da Obra - 

Algoceira, Lote 66 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 429/2019-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 291 - ano - 2021 - Req. Nuno Miguel de Carvalho Barboza - Local da Obra - 

Ribeira da Azenha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Pedido de isenção de taxas 

para construção em Taipa, nos termos do n.º 13, Artigo 13º do Regulamento das Taxas;---------  

 ----------- Proc. Nº 144 - ano - 2021 - Req. Diogo de Sousa Martins - Local da Obra - Taliscas - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Licença de Utilização; ---------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 718 - ano - 2019 - Req. Silvestre Sinfonia Produção e Comercialização de 

Frutos, Unipessoal, Lda. - Local da Obra - Daroeiras, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - 

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

 ----------- Proc. Nº 224 - ano - 2017 - Req. Christophe Rodolphe Machado - Local da Obra - 

Seladas de Cima, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 224/2017-LAO; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

elementos ao Processo; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 145 - ano - 2021 - Req. Manuel Eduardo Gouveia de Almeida - Local da Obra 

- Rua da Palmeira, n.º 10, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

reprodução de elementos referentes ao Processo n.º 215/2013; ---------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 520 - ano - 2019 - Req. Maria Helena Nogueira Silva Jaques Luz Marques - 

Local da Obra – Tagariças, Casas Novas, S. Teotónio, Artº 1920 - Freguesia - São Teotónio - 

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

 ---------- Proc. Nº 46 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 46/2021-

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 519 - ano - 2019 - Req. Maria Helena Nogueira Silva Jaques Luz Marques - 

Local da Obra – Tagariças, Casas Novas, S. Teotónio, Art.º 419 - Freguesia - São Teotónio - 

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

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 192 - ano - 2019 - Req. Américo Manuel Pereira Valério - Local da Obra - Rua 

5 de Outubro, Sabóia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Vistoria a casa degradada, Art.º 30; --------  

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

Obra – Pegões (Choça) - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 638/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 113 - ano - 2021 - Req. Lars Van Der Veen - Local da Obra - Rua das Águas 

Ferrenhas, Lote 4 D - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação de início dos 

Trabalhos e Comprovativo de entrega de pagamento de taxa de autoliquidação; ------------------  
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 ----------- Proc. Nº 93 - ano - 2016 - Req. Henrique Eduardo Passalaqua de Gouveia e Melo - 

Local da Obra - Cales Velhas, São Luís - Freguesia - São Luís - Assunto - Junção de elementos 

em resposta ao ofício n.º 7705, datado de 05/11/2020; ---------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 4 - ano - 2008 - Req. Califado, Empreendimentos Imobiliários, Lda. - Local da 

Obra - Rua do Cais - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Exposição; --------------------------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2002 - Req. Jorge Fernando Almeida Gouveia - Local da Obra - 

Corte Pinheiro - Freguesia - São Luís - Assunto – Exposição; ----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 181 - ano - 2020 - Req. Jacobus Henricus Van Workum - Local da Obra - Rua 

José António Gonçalves, 2 B, n.º 76, Longueira - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Comprovativo de seguro AL; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 217 - ano - 2021 - Req. Sandra Ramos Figueirinhas - Local da Obra - 

Zambujeira do Mar, Lote D2 - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação de 

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

 ----------- Proc. Nº 452 - ano - 2019 - Req. Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva - Local da 

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

Assunto - Exposição referente ao Nipg: 10778/21; Processo n.º 452/2019-CERT; -------------------  

 ----------- Proc. Nº 374 - ano - 2020 - Req. João Miguel Alexandre Lopes Afonso - Local da Obra - 

Cerca da Fonte, Lote 12 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia; --------------  

 ----------- Proc. Nº 132 - ano - 2021 - Req. Diogo António Botelho Brito Paes - Local da Obra - 

Rua da Praça, n.º 4, 1.º Esq.º - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Registo de 

Alojamento Local; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 296 - ano - 2021 - Req. Perpetua Maria Custodia Santos - Local da Obra - Rua 

José António Gonçalves, n.º 13, Longueira - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

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

 ----------- Proc. Nº 257 - ano - 2020 - Req. Inês Olaio Martins Pereira Marques - Local da Obra - 
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Rua António Marques, n.º 7 A, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Vistoria de Registo de Alojamento Local (Req: 10830/20); Dados Bde: Processo 

946362; Pedido 47422/2020 - 110814/Al; ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Largo"; -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Lote 8 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação de início dos 

trabalhos referente ao Processo 203/2021-CP; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 8 - ano - 2013 - Req. António Jorge Sobral Pratas - Local da Obra - Rua de 

Santiago, n.º 26 - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Degradação de habitação; -------------  

 ---------- Proc. Nº 143 - ano - 2021 - Req. Anthony Paul Moo-Young - Local da Obra - Atalho - 

São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - 

Comunicação de início dos trabalhos; --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 146 - ano - 2021 - Req. Maria da Graça Marques - Local da Obra - Rua 

António Marques, n.º 5 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

fotocópia de Processo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 452 - ano - 2019 - Req. Jorge Manuel Cabrita Alão Correia da Silva - Local da 

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 125 - ano - 2021 - Req. Turisdimar, Lda. - Local da Obra - Rua Nossa Senhora 

do Mar, n.º 2, 1º r/ c B - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de comunicação de 

Alojamento Local “Hospedagem Rosa dos Ventos”; --------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 708 - ano - 2020 - Req. Rui Manuel Guerreiro Belchior - Local da Obra - 

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

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

 ----------- Proc. Nº 757 - ano - 2019 - Req. Luis Miguel Candeias Modesto Goncalves - Local da 

Obra - Fiais, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – 

Especialidades; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- Proc. Nº 91 - ano - 2020 - Req. João Miguel Freire Batalha - Local da Obra - Carvalhal, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Parecer; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 257 - ano - 2020 - Req. Inês Olaio Martins Pereira Marques - Local da Obra - 

Rua António Marques, n.º 7 A, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Registo de Alojamento Local, Fracção 7 A; -------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 645 - ano - 2020 - Req. Robin Tenge - Local da Obra - Pisões - Freguesia - São 

Teotónio - Assunto - Reconstrução e ampliação de moradia unifamiliar e construção de apoio 

agrícola;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 148 - ano - 2021 - Req. Isabel Vilhena Ramalho - Local da Obra - Foros da 

Pereira - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de fotocópias de Processo e de 

Licença de Utilização; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 285 - ano - 2020 - Req. Mário Ramos Loução dos Santos Nunes - Local da 

Obra - Fornalhas Novas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Certidão de Destaque; --------  

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

Obra - Portas de Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição; -------  

 ----------- Proc. Nº 120 - ano - 2021 - Req. Fábio Alexandre dos Reis Pacheco - Local da Obra - 
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Cerca Nova, Lote 16 - Freguesia - São Luis - Assunto - Entrega de novo Processo e 

Comunicação Previa; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 125 - ano - 2021 - Req. José Fernando Martins dos Reis - Local da Obra - Rua 

da Feira, n.º 7 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação Prévia Nipg: 5004/21; --------  

 ---------- Proc. Nº 752 - ano - 2019 - Req. Herança de António Carlos Carvalho Monteiro - Local 

da Obra - Rua José António Gonçalves, n.º 45 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto – 

Exposição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 255 - ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da Obra - Quintas - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Especialidades; --------------------------  

 ---------- Proc. Nº 89 - ano - 2021 - Req. Rui Manuel de Oliveira Sabido Falcão - Local da Obra - 

Ameixeira Sul - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 89/2021-

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

 ---------- Proc. Nº 644 - ano - 2020 - Req. MLA - Matadouro do Litoral Alentejano, S.A. - Local 

da Obra - Estrada do Matadouro, Fornalhas Velhas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo n.º 644/2020-LOU;------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 44 - ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da Obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 44/2021-

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

 ---------- Proc. Nº 300 - ano - 2021 - Req. Ilídio Duarte Fragoso, Lda. - Local da Obra - Alameda 

Nova da Boavista, Lote 104 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação 

Previa de alterações no decorrer da obra; ---------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- Proc. Nº 21 - ano - 2018 - Req. Maria Joaquina Amador Bernardo Pereira - Local da 
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Obra - Lagoinha, Ribeira da Azenha - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Exposição 

sobre pedido de Certidões diversas; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 462 - ano - 2019 - Req. Ferdinand Thomas Johannes Enthoven - Local da 

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

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

 ----------- Proc. Nº 197 - ano - 2020 - Req. Lina Maria Silva Brissos - Local da Obra - Cerca das 

Eirinhas, São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto – Entrega de Especialidades; ----------------------  

 ----------- Proc. Nº 147 - ano - 2021 - Req. Florbela Silvestre da Silva - Local da Obra - Vale da 

Vila - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de consulta e/ ou fotocópias de Processo; ------------  

 ----------- Proc. Nº 149 - ano - 2021 - Req. António Manuel Albino dos Santos - Local da Obra – 

Zambujeira, Castelão - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de fotocópia autenticada; --------  

 ----------- Proc. Nº 334 - ano - 2020 - Req. Carvalho & Figueira - Urbanização e Construções, 

Lda. - Local da Obra - Rua de Trás das Escolas, n.º 4, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Casa devoluta; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 280 - ano - 2021 - Req. Pedro Miguel Gaia Devesa dos Santos Lopes - Local 

da Obra - Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Pedido de Licença 

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

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

Caldeirinha, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Retificação da Certidão n.º 197/2021 

Nipg: 13928/21; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 204 - ano - 1997 - Req. Ute Gerhardt - Local da Obra - Cavaleiro - São 

Teotónio - Freguesia - S. Teotónio - Assunto – Exposição; -------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 150 - ano - 2021 - Req. Edite Maria Barbara Ferreira - Local da Obra – Av. 

Gago Coutinho, n.º 10 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de consulta 

e/ ou fotocópia de Processo e fotocópia autenticada da Licença de Utilização n.º 68/2006; -----  
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 ---------- Proc. Nº 151 - ano - 2021 - Req. António José Nogueira Freire - Local da Obra - Várzea 

dos Porcos, Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta ou fotocópias 

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

 ---------- Proc. Nº 75 - ano - 2021 - Req. Bernardo Segura de Faria da Silveira Godinho - Local 

da Obra - EN 120, Km 127,522 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

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

Eira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de Especialidades; ---------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 171 - ano - 2020 - Req. Dunja Spaans - Local da Obra - Rua Águas Ferrenhas, 

n.º 4 D - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 109103/AL, Livro de Reclamações; -----------  

 ---------- Proc. Nº 276 - ano - 2021 - Req. Ana Isabel da Silva Cortez - Local da Obra - Monte da 

Vinha - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de restituição de valor; -------  

 ---------- Proc. Nº 198 - ano - 2020 - Req. Sombra Delicada, Lda. - Local da Obra - Seladas de 

Cima - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido 33386/2020-Al; ------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 181 - ano - 2020 - Req. Jacobus Henricus Van Workum - Local da Obra - Rua 

José António Gonçalves, 2 B, n.º 76, Longueira - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Audiência Prévia sobre intenção de cancelamento de Registo de Alojamento Local - (Nipg: 

7521/20) - 109619/AL; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Freguesia - São Luis - Assunto - Entrega de elementos solicitados; --------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 263 - ano - 2020 - Req. António Manuel Ferreira Faria - Local da Obra - 

Caminho Municipal 1159, Malavado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Audiência Prévia 

sobre Auto de Vistoria (Nipg: 11257/20) – Dados Bde: 110722/AL; -------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 579 - ano - 2019 - Req. Carlos Miguel Ramos Grego - Local da Obra - Lotes 

43I + 44I do Loteamento Industrial da Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos 
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Pinheiros - Assunto - Pedido de autoliquidação referente ao Processo n.º 579/2019-CP; ---------  

 ----------- Proc. Nº 334 - ano - 2020 - Req. Carvalho & Figueira - Urbanização e Construções, 

Lda. - Local da Obra - Rua de Trás das Escolas, n.º 4, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Casa devoluta; -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 104 - ano - 2019 - Req. Donald Purmer - Local da Obra - Casa da Vinha – 

Nespereira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de levantamento de 

suspensão; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 35 - ano - 2019 - Req. Maria do Rosário Pinto dos Santos Gomes Porto - Local 

da Obra - Cova da Zorra, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo, Req:109009/19; Nipg:27694/19; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 40 - ano - 2018 - Req. Maravilha Farms - Produção e Comerc. de Frutos 

Unip., Lda. - Local da Obra - Alcaria Nova, Monte Santa Teresinha - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto – Pedido de prorrogação de prazos para apresentação dos elementos sobre o 

Processo n.º 40/2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 152 - ano - 2021 - Req. Henrique Nelson Benfeito Garcia - Local da Obra - 

Valverde - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de fotocópia autenticada de 

Licença de Utilização; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 153 - ano - 2021 - Req. Dimas Maria Guerreiro Silva - Local da Obra - 

Guerreiras - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Consulta de Processo; ----------------------  

 ----------- Proc. Nº 175 - ano - 2020 - Req. Filipe Jorge Melo Simões - Local da Obra - Travessa 

Quinta da Areia, n.º 2, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Reclamação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Caldeirinha, S. Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Retificação da Certidão n.º 197/2021 - 

Nipg: 13928/21; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 154 - ano - 2021 - Req. Dafilessa – Construções, Lda. - Local da Obra - 

Peladiço do Malavado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e/ ou 

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

 ---------- Proc. Nº 175 - ano - 2020 - Req. Filipe Jorge Melo Simões - Local da Obra - Travessa 

Quinta da Areia, n.º 2, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Novo pedido de apoio sobre a Linha Odemira Simplifica; --------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 175 - ano - 2020 - Req. Filipe Jorge Melo Simões - Local da Obra - Travessa 

Quinta da Areia, n.º 2, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Número de AL inexistente na Plataforma do BDE; -----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 692 - ano - 2020 - Req. João Manuel Martins Portela - Local da Obra - Relva 

Grande, S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Envio de comprovativo de 

pagamento e resposta ao ofício; ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 175 - ano - 2020 - Req. Filipe Jorge Melo Simões - Local da Obra - Travessa 

Quinta da Areia, n.º 2, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Pedido de correção de elemento de Registo AL; -------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 635 - ano - 2020 - Req. Sandra Isabel da Costa Novais - Local da Obra - S. 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação de início de trabalhos; --------------  

 ---------- Proc. Nº 1 - ano - 2018 - Req. Olga Carmenado Roch - Local da Obra - Sepetal 

Baixinho, Troviscais - Freguesia - São Luís - Assunto - Junção de elementos ao Processo. ---------  

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0366-2021 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PDM 

DE ODEMIRA PARA TRANSPOSIÇÃO DO CONTEÚDO DOS PLANOS ESPECIAIS DE 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 14/2021 P, datada de 17/06/2021, proveniente do 

Gabinete do Senhor Presidente, que seguidamente se transcreve: -------------------------------------  
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 ----------- “PROPOSTA N.º 14/2021 P - ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PDM DE ODEMIRA 

AOS PEOT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Enquadramento ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo (Lei n.º 31/2014, de 30 de maio – Lei de Bases), introduziu diversas inovações no 

quadro legal do ordenamento do território e urbanismo, entre as quais estabelece que o 

regime de uso do solo é fixado nos planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal, 

através da classificação e qualificação do solo, passando apenas estes a vincular direta e 

imediatamente os particulares.  ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para concretização desta medida, a Lei de bases definiu um regime transitório para a 

transposição das normas diretamente vinculativas dos particulares que integram o conteúdo 

dos planos especiais de ordenamento do território em vigor e que, no prazo máximo de três 

anos, devem ser vertidas para os planos territoriais de âmbito municipal ou intermunicipal 

aplicáveis na área abrangida pelos planos especiais.  -------------------------------------------------------  

 ----------- Para o efeito, e nos termos do artigo 78.º da Lei de Bases, no prazo de um ano, as 

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), com o apoio das entidades 

responsáveis pela elaboração dos planos especiais de ordenamento do território em vigor e 

das associações de municípios e municípios abrangidos por aqueles, devem proceder à 

identificação das normas relativas aos regimes de salvaguarda de recursos territoriais e 

valores naturais diretamente vinculativas dos particulares que devem ser transpostas para os 

planos territoriais.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Ainda em 2014 tiveram inicio os trabalhos com a CCDR Alentejo, tendo sido unânime 

entre todas as entidades, a identificação dos três PEOT - POASC, POOC e POPNSACV, 

abrangidos pelo âmbito legal em referência, no concelho de Odemira. -------------------------------  

 ----------- Porém, e apesar de toda a disponibilidade e colaboração do Município de Odemira 
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para uma tentativa de concertação desta imposição legal e do diálogo permanente mantido 

com a CCDR Alentejo, APA e ICNF, logo se evidenciaram dificuldades interpretativas e 

divergências sobre os conteúdos dos PEOT a transpor para o PDM, tal como viria a acontecer 

em vários outros concelhos do país. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Ainda em 2014, a DGOT, concluiu...“Na identificação daquelas normas dos planos 

especiais de ordenamento do território em vigor, as comissões de coordenação e 

desenvolvimento regional sentiram algumas dificuldades, surgindo a necessidade de 

uniformização de critérios e de definição de procedimentos tanto no que se refere à sua 

identificação como à sua subsequente transposição para os planos municipais ou 

intermunicipais.”, tendo reunido um grupo de trabalho para definição de um Guia 

Metodológico de Integração do Conteúdo dos Planos Especiais nos PDM. ----------------------------  

 ---------- Em sequência, um ano após, foi publicado pela DGOT o Guia Metodológico – 

Integração do Conteúdo dos Planos Especiais, como resultado de um amplo trabalho de 

análise e debate realizado no seio do GTT e constitui-se, assim, como o referencial para os 

trabalhos de transposição acima identificados. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Pela sua importância, compreensão de objetivos e enquadramento à presente 

proposta, publica-se de seguida, o conteúdo principal do Guia Metodológico da DGOT; ----------  

 ---------- “Na sequência da recente publicação da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, a qual 

estabeleceu as bases gerais da política pública de solos, de ordenamento do território e de 

urbanismo — doravante designada por Lei de Bases — os PEOT passam a programas especiais 

de ordenamento do território, perdendo a natureza regulamentar e a sua vinculação direta 

aos particulares, ainda que mantendo o vínculo para a administração.  -------------------------------  

 ---------- Nos termos do n.º 4 do artigo 40.º da Lei de Bases “Os programas especiais 

constituem um meio supletivo de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos 

considerados indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância 
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nacional com repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda 

de recursos e valores naturais, através de medidas que estabeleçam ações permitidas, 

condicionadas ou interditas em função dos objetivos de cada programa, prevalecendo sobre 

os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal”, cabendo aos planos territoriais, 

de âmbito municipal e intermunicipal, estabelecer o regime de uso do solo e respetiva 

execução. (cfr. artigo 43º).  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Concentrar nos planos municipais ou intermunicipais as regras diretamente 

vinculativas dos particulares foi um desígnio daquela lei. Desta forma, devem ser integradas 

no PDM ou PDIM e aí adaptadas, as normas e as orientações estratégicas de desenvolvimento 

territorial decorrentes daqueles programas de âmbito nacional e regional.  -------------------------  

 ----------- Nesta senda, a Lei de Bases definiu um regime transitório no seu artigo 78.º, que rege 

o procedimento de integração de conteúdos dos planos especiais de ordenamento do 

território atualmente em vigor nos planos territoriais aplicáveis à área abrangida, a realizar no 

prazo máximo de três anos.  --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Para efeitos do regime transitório, as normas dos planos especiais relativas aos 

regimes de salvaguarda de recursos territoriais e valores naturais diretamente vinculativas dos 

particulares devem ser vertidas para os planos territoriais de âmbito municipal e 

intermunicipal no prazo de três anos (cfr. Nº 1), cometendo às CCDR a tarefa de identificar 

tais normas, no prazo de um ano (cfr. Nº 2), com o apoio das entidades responsáveis pela sua 

elaboração, das associações de municípios e dos municípios abrangidos por aqueles, ficando 

depois os municípios com a obrigação de atualizarem os seus planos até ao fim do prazo 

máximo legalmente estabelecido.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Competirá, portanto, a cada um dos municípios abrangidos por PEOT, no prazo 

subsequente de dois anos, adaptar os respetivos planos municipais ao conteúdo dos planos 

especiais de ordenamento do território, leia-se, às normas que foram identificadas e 
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comunicadas aos municípios pela CCDR, e a proceder, nesse âmbito, à ponderação das 

alterações do regime de uso do solo e das adaptações de classificação e qualificação do solo e 

da respetiva expressão de índole cartográfica que se justifiquem.  -------------------------------------  

 ---------- Este será um exercício muito exigente em termos conceptuais e institucionais, 

requerendo um forte compromisso e liderança no processo, por forma a garantir a coerência 

de abordagens e de metodologias de integração das normas dos planos especiais nos planos 

municipais ou intermunicipais e a modelar a sua aplicação em função das diferentes 

realidades de planeamento especial e municipal existentes.  --------------------------------------------  

 ---------- Não obstante, a coerência de abordagens referida não pode conduzir este processo a 

um método linear, desligado das várias realidades existentes.  ------------------------------------------  

 ---------- Assim é necessário olhar para cada caso concreto, ter em conta as circunstâncias do 

processo e as realidades territoriais, ajustar as soluções e aplicar metodologias-tipo 

adequadas, garantindo o não desvirtuamento dos objetivos dos dois ou mais instrumentos de 

gestão territorial aplicáveis na área em causa.  --------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta medida é essencial ter presente que cada PEOT visa a salvaguarda de recursos 

e valores naturais na perspetiva do planeamento e gestão integrada de uma unidade 

territorial coerente, com objetivos bem identificados e com um estatuto de proteção 

legalmente atribuído, o que se reflete em grande medida no conteúdo e na aplicação global 

do respetivo instrumento de gestão territorial, tendo assumido conteúdos variáveis em 

função das sucessivas alterações legislativas verificadas desde a sua criação.  -----------------------  

 ---------- Assim, nesta mudança de paradigma, em que um PEOT pode e deve ser vertido para 

vários PDM (podendo até abranger territórios de duas CCDR), a coordenação do processo de 

transposição assume uma especial relevância, e especialmente nestes casos, há que garantir 

que a estratégia de transposição é uniforme de modo a que seja possível manter a coerência e 

identidade da área abrangida por esse PEOT.  ----------------------------------------------------------------  
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 ----------- Os planos especiais estabelecem regimes de salvaguarda de recursos e valores 

naturais e o regime de gestão compatível com a utilização sustentável do solo.  -------------------  

 ----------- Os planos especiais de ordenamento do território têm vindo a merecer no 

ordenamento jurídico português e no quadro legal do ordenamento do território e do 

urbanismo um enquadramento legal específico, atendendo a que procedem à identificação de 

recursos territoriais e valores naturais com relevância estratégica para a sustentabilidade 

ambiental e solidariedade intergeracional e, para o efeito, estabelecem usos preferenciais, 

condicionados e interditos, por forma a compatibilizá-los com a fruição das populações.  -------  

 ----------- Com um valor reforçado e um papel relevante na identificação dos recursos e valores 

naturais e dos sistemas indispensáveis à utilização sustentável do território, os PEOT 

assumem-se como os instrumentos de âmbito nacional que estabelecem as medidas básicas e 

os limiares de utilização que garantem a proteção, renovação e valorização do património 

natural. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Por contraposição com o regime até então em vigor, a Lei n.º 48/98, de 8 de agosto, 

limitou a eficácia plurissubjetiva aos planos especiais de ordenamento do território e aos 

planos municipais de ordenamento do território.  ----------------------------------------------------------  

 ----------- Os planos dotados de eficácia direta sobre os particulares, por definirem a forma de 

ocupação, utilização e transformação dos solos, são os instrumentos que servem de 

fundamento à prática de atos administrativos de gestão urbanística pelos órgãos municipais.  -  

 ----------- Porém, embora estes dois tipos de planos tivessem ambos natureza regulamentar e 

eficácia plurissubjetiva, tinham um âmbito material de incidência bastante diferenciado: -------  

 -----------  - Aos planos municipais cabia a tarefa essencial de classificação e qualificação dos 

solos e, portanto, de identificação dos perímetros urbanos e delimitação das várias categorias 

de solos em função do seu uso dominante, tendo em conta o modelo de organização 

municipal do território; --------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------  - Aos planos especiais competia a determinação de regimes de salvaguarda de 

recursos e valores naturais, fixando os usos e o regime de utilização compatível com a gestão 

sustentável do território.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Justamente, as sucessivas alterações legislativas dos regimes jurídicos nos últimos 15 

anos têm vindo tendencialmente a acentuar o papel dos planos municipais como os 

instrumentos de planeamento de excelência para a definição do regime de uso do solo, 

através da classificação (que determina o destino básico do solo) e da qualificação do solo 

(que regula o aproveitamento do solo em função da utilização dominante que nele pode ser 

instalada ou desenvolvida).  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de setembro, veio definitivamente proceder à 

clarificação desta distinção entre as funções de planeamento: aos planos especiais competia a 

identificação dos usos compatíveis com vista àquela salvaguarda e não a definição de regras 

de ocupação, uso e transformação do território ou regimes de edificabilidade.  --------------------  

 ---------- Não obstante, uma vez que não foi estabelecida uma uniformização, assistimos, 

atualmente, à existência de diversos planos especiais válidos e eficazes, com conteúdos 

materiais substancialmente distintos, cada um com o grau de desenvolvimento de acordo 

com o regime jurídico vigente aquando da respetiva elaboração e aprovação, sendo mais 

acentuada a diferença relativamente aos planos especiais de primeira geração, aprovados na 

vigência do Decreto-Lei n.º 151/95, de 24 de junho, ou dos regimes anteriores e que ainda 

não foram objeto de revisão ou de adaptação pela entrada em vigor das alterações legislativas 

introduzidas ao RJIGT.  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Um dos objetivos da Lei de Bases foi o enriquecimento do sistema de gestão 

territorial através da distinção regimentar entre programas e planos, com fundamento na 

diferenciação material entre:  ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - As intervenções de natureza estratégica da administração central; -----------------------  
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 -----------  - As intervenções de caráter dispositivo e vinculativo dos particulares, restringindo o 

estabelecimento de regras relativas ao regime do uso do solo aos planos territoriais de nível 

local.  ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, os instrumentos da administração central passam a designar-se programas, no 

sentido de reforçar o seu caráter de meio de intervenção do Governo na tutela de interesses 

públicos de âmbito nacional e regional.  -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nessa medida, os planos especiais são agora programas especiais:  ------------------------  

 -----------  . Meios de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos considerados 

indispensáveis à tutela dos interesses públicos e de recursos de relevância nacional com 

repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e 

valores naturais, através de medidas que estabelecem ações permitidas, condicionadas ou 

interditas em função dos objetivos de cada programa.  ---------------------------------------------------  

 -----------  . Os planos especiais de ordenamento do território passam a integrar a categoria dos 

programas e perdem o seu carácter vinculativo relativamente a particulares.  ----------------------  

 ----------- Os planos territoriais de âmbito municipal e intermunicipal são os únicos 

instrumentos com carácter vinculativo para as entidades públicas e os particulares passíveis 

de determinar a classificação e qualificação do uso do solo, bem como a respetiva execução e 

programação.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, as atuais normas dos planos especiais que condicionam o uso, ocupação e 

transformação do solo devem ser integradas nos planos territoriais, ou seja, aquelas que têm 

impacto direto nas competências municipais e na gestão urbanística do seu território.  ----------  

 ----------- Ficam, assim, excluídas da integração as normas de carácter estratégico nacionais e 

de gestão e que não têm qualquer correspondência com o conteúdo material do PDM.  ---------  

 ----------- A reunião das normas vinculativas para os particulares num único nível de 

planeamento irá permitir não só a compatibilização prévia de todos os planos e a 
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simplificação dos processos de licenciamento, como promover uma visão integrada do 

território.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A sobreposição e complexidade dos planos prejudicam a transparência e o 

conhecimento das regras.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Integram a categoria genérica de planos especiais:  ---------------------------------------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas (POAAP);  -------------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC);  ---------------------------------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento de Estuários (POE);  -----------------------------------------------  

 ----------  - Os Planos de Ordenamento de Áreas Protegidas (POAP). “ ---------------------------------  

 ---------- 2. Metodologia do Processo de Transposição -----------------------------------------------------  

  --------- Sobre a metodologia do processo de transposição o Guia refere: ---------------------------  

 ---------- “O processo de transposição deve envolver uma análise e reflexão sobre os objetivos 

prosseguidos pelos planos especiais, o seu conteúdo material e a sua execução, de forma a 

compatibilizar os regimes de salvaguarda de valores e recursos naturais com a estratégia 

municipal subjacente ao regime de uso do solo, sem prejudicar a coerência global.  ---------------  

 ---------- As principais dificuldades neste processo de identificação de normas a transpor 

residem sobretudo na diversidade de situações, associadas a substanciais diferenças de 

estrutura e conteúdos dos planos especiais, quer em termos da sua expressão territorial, quer 

no que concerne à tipologia de ocupação do solo associada a cada tipo de plano.  -----------------  

 ---------- No exercício de identificação das normas diretamente vinculativas dos particulares, 

as entidades podem deparar-se com duas dificuldades:  --------------------------------------------------  

 ---------- a) O facto do conteúdo dos PEOT extravasar o seu âmbito material, entrando em 

matérias de planeamento municipal, designadamente procedendo à classificação e 

qualificação do solo e estabelecendo parâmetros urbanísticos, que não têm diretamente em 

vista a salvaguarda efetiva dos valores e recursos naturais ou a precaução e prevenção de 
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riscos.  --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) O facto de algumas atividades estarem condicionadas a pareceres das entidades 

responsáveis pelos planos, os quais não têm enquadramento legal próprio para serem 

acolhidos em regulamento municipal que desta forma estão a atribuir competências a 

organismos da Administração Central.  ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Os planos especiais integram a definição de regimes de salvaguarda dos valores em 

causa através da identificação dos usos permitidos, condicionados ou proibidos e regimes de 

gestão dessas áreas com vista à sua proteção.  --------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, no exercício da análise deve existir uma separação clara entre este tipo de 

normas, na medida em que apenas as primeiras devem ser integradas nos PDM ou PDIM.  -----  

 ----------- De facto, apenas as normas dos planos especiais, que, condicionem a ocupação, uso 

e transformação do solo e que se insiram na esfera de competências municipais devem 

integrar o conteúdo material de um plano municipal ou intermunicipal.  -----------------------------  

 ----------- Por conseguinte, o exercício que deverá ser feito durante a fase de identificação das 

normas é o seguinte: identificar a tipologia da norma e verificar se a integração de tal norma 

no plano municipal confere (ou não) ao município a competência para a sua aplicação. “ --------  

 ----------- 3. Processo de Transposição em Odemira  ---------------------------------------------------------  

 ----------- Retomado o diálogo após a publicação do Guia metodológico, continuaram a 

verificar-se situações de desencontro interpretativo nas normas a transpor, entre a CCDR 

Alentejo, APA, o ICNF e o município, especialmente no âmbito da transposição das normas do 

POOC e PNSACV, situação igualmente sentida nos concelhos do Algarve integrantes do 

PNSACV. A revisão do POOC logrou merecer atenção, mas a revisão do POPNSACV solicitada 

desde 2013 pelos autarcas, não colheu aceitação superior. ----------------------------------------------  

 ----------- Desde 2014, que os autarcas do litoral alentejano e Costa Vicentina (Alentejo e 

Algarve), manifestaram a sua preocupação com esta obrigação da Lei de Bases, antes da 
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revisão dos PEOT com incidência nos seus territórios, pois antes deste quadro legal, já vinham 

solicitando a revisão dos Planos do Parque Natural e da Orla Costeira, estando todos 

conscientes de erros, incongruências e indefinições dos PEOT com incidência nestes territórios 

(POPNSACV e POOC Sines-Burgau), ou seja, nada seria mais natural e correto do que proceder 

à revisão e correção dos mesmos, previamente à transposição de normas para os PDM. ---------  

 ---------- Note-se, que o objetivo central desta adaptação seria “concentrar no PDM um único 

Plano vinculativo dos particulares”, mas este não incorpora a gestão da Rede Natura2000, e 

na sua esmagadora maioria das normas a transpor elas determinam a previa consulta ao ICNF, 

ou seja, na prática não introduz qualquer autonomia ou simplificação aos processos.-------------  

 ---------- Em 2017, face às inúmeras dificuldades e atrasos deste processo, o prazo foi 

alargado, fixando-se em 13 de Julho de 2020. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Feito o balanço, em Junho de 2020, apenas 19 municípios no país, haviam 

concretizado a adaptação dos PEOT ao PDM. ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Face às inúmeras alterações legislativas e adiamentos na revisão de alguns PEOT, 

bem como ao período de Covid-19, com suspensão de prazos administrativos, o prazo limite 

foi novamente alargado, tendo sido fixado sob a forma de “ultimato” (tal como em todas as 

outras regiões do país), que todos os municípios deverão proceder e concluir à adaptação dos 

seus PDM até ao dia 13 de Julho de 2021, sob pena de se suspenderem nessa data os 

licenciamentos municipais e acesso a financiamentos europeus. ----------------------------------------  

 ---------- Pelo caminho, ficou a revisão do POOC Sines-Burgau, decidida e iniciada há 6 anos, e 

que continua por concluir, sendo inexplicável que nesta fase, e anos depois os municípios 

sejam obrigados a transpor normas da versão de 1998, em vigor. --------------------------------------  

 ---------- Quanto à solicitada revisão do POPNSACV, esta não mereceu acolhimento, e sempre 

foi recusada superiormente. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste quadro, merecem particular referência, até pelas implicações práticas que vem 
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evidenciando no território, as principais razões invocadas, ações realizadas e tentativas de 

concertação de conceitos e interpretações face à necessária clarificação das matérias a 

incorporar nos PDM (normas urbanísticas), e as que deverão constar no futuro e sempre 

adiado Programa de Ordenamento do PNSACV.  ------------------------------------------------------------  

 ----------- Assim, desde 2016, foram promovidas iniciativas e realidades várias diligências, 

debatido em grupos de trabalho de sua iniciativa e de outras entidades públicas e 

empresariais, grupos parlamentares, membros do governo e em reuniões da Assembleia 

Municipal, tomadas de posição entre outras iniciativas, numa tentativa de a todos envolver 

procurando consensos e concertação, face aos diversos interesses em presença, e com 

especial incidência na discussão de matérias conflituantes e impactantes, como são os casos 

das previstas (e algumas a integrar na transposição para o PDM) no 46º do POPNSACV, cujas 

normas incluem erros e interpretações dúbias, sendo que sobre esta e outras matérias, a 1ª 

reunião de trabalho foi convocada pelo Município de Odemira, e realizada a 19 Janeiro de 

2016 na sequência da qual se seguiram grupos de trabalho formais e informais, sob a égide do 

ICNF e posteriormente pela CCDR Alentejo, e cujas recomendações constam do relatório final 

de Inspeção da IGAMAOT realizada em 2016/2017, com recomendações no âmbito de 

aplicação e interpretação de normas do POPNSACV, homologado em 2018, remetido a todas 

as entidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em 2019, e após remessa pela CCDR Alentejo ao governo, do relatório do grupo de 

trabalho criado e reunido durante 90 dias, no âmbito do Despacho do governo n.º 7675/2018, 

de 10/08/2018, foi aprovada e publicada a RCM 179/2019, que agrava algumas interpretações 

e não esclarece algumas dúvidas que continuarão a existir. ----------------------------------------------  

 ----------- Mesmo com a participação no Grupo de trabalho formal coordenado pela DGADR e 

determinado pela RCM 179/2019, o trabalho realizado não produziu os efeitos que se 

esperavam, e são agora confirmados pela RCM 60/2021 entretanto publicada e que no 
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essencial continua a não responder como solicitado na tomada de posição pública e 

participação em devido tempo, pela CM de Odemira. ------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Concertação e Elaboração da Proposta Final ---------------------------------------------------  

 ---------- Em reunião de Câmara Municipal, realizada no dia 18.03.2021, foi deliberado, adotar 

o procedimento de alteração por adaptação, (alínea b) do n.º 1 do artigo 121.º do Regime 

jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), acrescentando os conteúdos dos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT) ao Plano Diretor Municipal (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 do PDM. -------------------------------------------  

 ---------- Apesar de este ser um procedimento simplificado, que não tem lugar a pareceres das 

entidades nem a discussão pública, considera-se que foi fundamental a concertação a 

montante com as entidades responsáveis pelos respetivos Planos Especiais, designadamente, 

o ICNF e a APA/ARH, tendo o Município tido oportunidade de concertar, validar e melhorar 

em conjunto com a referidas entidades quais as disposições dos PEOT que serão objeto de 

transposição para o PDM e que adaptações serão necessárias introduzir. ----------------------------  

 ---------- Em cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a integração dos PEOT no 

PDM (13.07.2021), foram produzidas as plantas que correspondem ao desdobramento das 

plantas de ordenamento e foi elaborada uma primeira proposta com as alterações a introduzir 

à redação do regulamento do PDM e dos anexos III, IV e V a adicionar, com a transposição dos 

artigos dos respetivos PEOT, que foi apresentada, para recolha de contributos, às entidades 

responsáveis pelos PEOT aplicáveis ao concelho, designadamente a APA, o ICNF e a CCDRA 

como entidade coordenadora.  ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A1. Foi realizada uma reunião por videoconferência com todas as entidades referidas, 

no dia 07.04.2021, cuja ata se anexa e que serviu para validação das opções propostas e 
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introdução de alterações face aos contributos resultantes do parecer da Agência Portuguesa 

do Ambiente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A2. Por uma questão de agenda, foi ainda realizada uma reunião apenas com o ICNF, 

no dia 12.04.2021, cuja ata igualmente se anexa e que serviu para validação das opções 

propostas e introdução de alterações face aos contributos resultantes do parecer do Instituto 

de Conservação da Natureza e Florestas. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- A3. Sequencialmente foi elaborada a informação técnica n.º 1947, de 13.04.2021, 

com a proposta de alteração à redação do regulamento do PDM de Odemira para adaptação 

aos 4. Planos Especiais de Ordenamento do Território em vigor, bem como, as propostas das 

peças desenhadas que se constituem como o desdobramento das atuais Plantas de 

Ordenamento e Planta de Condicionantes, para apreciação superior e desencadeamento do 

respetivo procedimento de alteração por adaptação previsto no RJIGT.  ------------------------------  

 ----------- A4. Reunião interna, com o Sr. Presidente e o vereador Pedro Ramos, na qual 

participou a Dr.ª Dulce Lopes, realizada por videoconferência no dia 23.04.2021, cuja ata se 

anexa, e onde foram discutidas e suscitadas mais algumas questões relativamente à proposta 

apresentada na referida informação técnica. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- A5. Foi então elaborada a informação técnica n.º 2323, de 03.05.2021, com a 

proposta de alteração à redação do regulamento do PDM de Odemira para adaptação aos 

Planos Especiais de Ordenamento do Território em vigor, bem como, as propostas das peças 

desenhadas que se constituem como o desdobramento das atuais Plantas de Ordenamento e 

Planta de Condicionantes, para apreciação superior e desencadeamento do respetivo 

procedimento de alteração por adaptação previsto no RJIGT.  -------------------------------------------  

 ----------- A6. Foi posteriormente fornecida, pelo Sr. Presidente, a matriz elaborada pela CCDR 

do Algarve para a transposição do POPNSACV, tendo o Sr. Presidente solicitado que se 

avaliassem as discrepâncias entre essa matriz e aquela que nos tinha servido de guia para a 
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proposta, que tinha sido fornecida pelo ICNF.  ---------------------------------------------------------------  

 ---------- A7. Havendo discrepâncias entre as referidas matrizes, realizou-se uma reunião no 

dia 01.06.2021 na Câmara Municipal de Aljezur que contou com a presença de representantes 

dos municípios de Odemira, Aljezur e Vila do Bispo, com o objetivo de debater e procurar uma 

uniformização entre os 3 municípios, no que se refere à posição dos município face a esta 

imposição legal, ao tipo de procedimento a adotar, à forma como estruturar a transposição 

das disposições dos PEOT e às respetivas disposições a transpor.  --------------------------------------  

 ---------- Como resultado desta reunião, concordou-se que a transposição dos PEOT a integrar 

nos PDM fosse concretizada sob a forma de anexos ao regulamento mediante um 

procedimento de alteração por adaptação e apontou-se para que fosse mantida a numeração 

original dos respetivos PEOT no que se refere às disposições objeto de transposição para o 

PDM. Esta opção, de manutenção da numeração original, visa clarificar a identificação dos 

artigos transpostos para uma mais simples leitura e reconhecimento por parte dos 

requerentes. Salientando-se também que, até à passagem dos PEOT a programas, suscitar-se-

ia alguma confusão de interpretação se esta duplicação das normas não mantivesse a mesma 

numeração tanto no PDM como no PEOT.  --------------------------------------------------------------------  

 ---------- 5. Proposta de Apreciação e Decisão ----------------------------------------------------------------  

 ---------- O procedimento de alteração por adaptação é um procedimento simplificado que 

depende de mera declaração da Câmara Municipal, que terá de ser transmitida previamente à 

Assembleia Municipal sendo depois transmitida à CCDR Alentejo e remetida para publicação e 

depósito, conforme consta no artigo 121.º do RJIGT: -------------------------------------------------------  

 ---------- “3 — A alteração por adaptação dos programas ou de planos territoriais depende de 

mera declaração da entidade responsável pela elaboração do plano, a qual deve ser emitida, 

no prazo de 60 dias, através da alteração dos elementos que integram ou acompanham o 

instrumento de gestão territorial a alterar, na parte ou partes relevantes, aplicando -se o 
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disposto no capítulo IX. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 — A declaração referida no número anterior é transmitida previamente ao órgão 

competente pela aprovação do programa ou plano, quando este seja diferente do órgão 

responsável pela respetiva elaboração, sendo depois transmitida à comissão de coordenação 

e desenvolvimento regional territorialmente competente e remetida para publicação e 

depósito, nos termos previstos no presente decreto-lei.” -------------------------------------------------  

 ----------- Para dar cumprimento à imposição legal de transposição do conteúdo dos PEOT para 

o PDM suporta-se em informação técnica a proposta de alteração à redação do regulamento 

do PDM de Odemira para adaptação aos Planos Especiais de Ordenamento do Território em 

vigor, bem como, as propostas das peças desenhadas que se constituem como o 

desdobramento das atuais Plantas de Ordenamento e Planta de Condicionantes.  -----------------  

 ----------- A presente proposta de alteração por adaptação do PDM de Odemira introduz 

alterações nos artigos 1.º, 5.º, 6.º, 7.º, 14.º, 15.º, 19.º, 28.º, 51.º, 52.º, 53.º, 57.º, 60.º e 64.º 

do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Odemira na sua atual redação, e procede 

também ao aditamento dos Anexos III, IV e V, bem como ao desdobramento das peças 

desenhadas sendo aditada a Planta de Ordenamento II, III e IV e a Planta de Condicionantes II.  

 ----------- Questão Fundamental: Com esta decisão, foram cumpridos os desígnios e propósitos 

de uma pretensa simplificação e facilitação de processos e respostas a iniciativas dos 

particulares? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Parece-nos que Não!, pois em toda a área dos PEOT de POOC Sines-Burgau e 

POPNSACV é aplicável o regime da Rede Natura 2000, sendo obrigatória a prévia consulta ao 

ICNF em razão da localização, de toda e qualquer iniciativa de um particular,  sendo 

vinculativa a decisão desta entidade no âmbito da sua exclusiva competência na gestão de 

valores ambientais que só esta conhece e gere, com base em legislação nacional que traspôs 

diretivas comunitárias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Porém, as obrigações legais estabelecidas superiormente assim o determinam, sob 

pela de ficarem suspensas as competências de licenciamento municipal e o acesso do 

município a fundos europeus, com efeitos a 13 de Julho próximo, pelo que somos levados a 

concluir que mais uma vez o município de Odemira é “convidado a cumprir imposições 

superiores”, desconhecendo-se ainda como irão terminar a versão de revisão do POOC Sines-

Burgau (a decorrer há 6 anos) e da versão de Programa do PNSACV, esta ainda sem qualquer 

esboço de proposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Face ao exposto, tenho a honra de submeter a presente proposta de alteração por 

adaptação do PDM de Odemira, para os efeitos previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 121.º do 

RJIGT, ao coletivo da Câmara Municipal, propondo que este órgão aprove submeter o assunto 

à Assembleia Municipal para conhecimento prévio, nos termos legais aplicáveis. ------------------  

 ---------- Odemira, 17 de junho de 2021 ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

remessa do assunto à Assembleia Municipal para conhecimento prévio. -----------------------------  

 ---------- 2.5. - DIVISÃO DE AMBIENTE -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0353-2021 - CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO EM ALTA - RESULTADOS DO 1.º TRIMESTRE DE 2021 - ÁGUAS PÚBLICAS 

DO ALENTEJO, S.A.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 2915-2021, datada de 02 de junho 2021, proveniente 

da Divisão de Ambiente, onde refere que em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, 

de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2007, de 07 de dezembro, a Entidade 

Gestora em alta, Águas Públicas do Alentejo, S.A., procedeu à verificação da qualidade da 

água, através de análises periódicas nos Pontos de Entrega (Reservatórios), segundo o 
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Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), aprovado pela autoridade competente 

(ERSAR).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No seguimento do referido plano de controlo da qualidade da água, ao longo do 

primeiro trimestre de 2021, foram detetados em alta, quinze incumprimentos. Todos os 

incumprimentos detetados em alta foram comunicados ao Município de Odemira, à 

Autoridade de Saúde e à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, de acordo 

com a legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2.6. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0354-2021 - PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL 

PARA O CM 1122 E CM 1122-1 -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2509-2021, datada de 12 de maio de 2021, a remeter o 

Projeto de Sinalização Vertical e Horizontal para o CM 1122 e CM 1122-1, elaborado no 

âmbito da empreitada de Reabilitação do Pavimento do CM 1122 entre o KM 3+131 e o KM 

6+319 e o CM 1122-1 entre o KM 0+200 e o KM 3+595. ---------------------------------------------------  

 ----------- Face à urgência de tomada de decisão, o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

através do seu Despacho datado de 14 de junho de 2021, aprovou a implementação do 

referido Projeto, submetendo para ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a decisão tomada. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0358-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NA RUA ANTÓNIO MATOS, SITA EM ALGOCEIRA, FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E 

SANTA MARIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2781-2021, datada de 26 de maio de 2021, 
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proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, 

dando conhecimento do abaixo-assinado efetuado por alguns residentes de Algoceira para 

que sejam implementadas Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) no arruamento 

denominado por "Rua António Matos", alegando que os condutores circulam naquela zona a 

uma velocidade elevada. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestas circunstâncias, considerando que o arruamento em apreço é uma via 

distribuidora local, pois é o principal acesso a Algoceira, ligando ainda a vários lugarejos a 

norte como a Flor do Pereiro, Roncanito, Tanazão e Botelha Grande, verifica-se deste modo a 

necessidade de implementar medidas de acalmia de tráfego. -------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aplicação de três LRVs do tipo trapezoidal, uma 

junto da paragem de autocarros e dos ecopontos, sendo neste sentido necessário proceder à 

deslocação dos ecopontos cerca de 10 metros para norte devido à existência de dois 

sumidouros no local para o escoamento de água pluviais, uma junto da Associação de 

Moradores da Algoceira (antiga escola primária), e outra perto de um contentor de recolha de 

resíduos, sensivelmente no centro das outras duas lombas. ----------------------------------------------  

 ---------- Assim, e conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da 

Sinalização, propõe-se a sua aprovação. -----------------------------------------------------------------------  

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

assunto para consulta à Junta de Freguesia, melhor justificação para a definição de vias 

principais e eventual avaliação dos impactos desta decisão na Rua da Fonte e Rua do 

Carpinteiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2.7. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0367-2021 - ACORDO DE PARCERIA NO ÂMBITO DO PROJETO 

“ODEMIRA INTEGRA_3G” – III PLANO MUNICIPAL PARA A INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES 

(2020.2022) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação n.º 3082-2021, datada de 15 de junho de 2020, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que se pretendeu 

construir um Plano Municipal para Integração de Migrantes (PMIM) com a colaboração e a 

participação dos parceiros que constituem a Comissão Local para a Interculturalidade, 

assegurando estratégias que garantam a crescente autonomização e a igualdade de 

oportunidades destes cidadãos, num processo de socialização que garanta a harmonia e a paz 

social. Continuar/adequar a estratégia de acolhimento e integração de cidadãos migrantes, 

tendo em conta o trabalho já desenvolvido, os novos desafios a enfrentar e as 

particularidades dos cidadãos migrantes no concelho presentemente, são as premissas do III 

Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM), 2020/2022, no âmbito do Projeto 

Odemira Integra_3G, que vigora até ao final de dezembro de 2022 e que foi aprovado no 

passado dia 10 de março em reunião da Comissão Local para a Interculturalidade, no dia 18 de 

março em sede de reunião de Câmara Municipal e no passado dia 4 de junho, em sessão 

ordinária da Assembleia Municipal. É constituído por 51medidas: 33 consideradas de nível 1 e 

18 de nível 2.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tendo como referência a Convenção da Subvenção, o valor do investimento total 

elegível é de 301.263,66€ (trezentos e um mil, duzentos e sessenta e três euros e sessenta e 

seis cêntimos), sendo a comparticipação do FAMI de 225.947,75€ (duzentos e vinte e cinco 

mil, novecentos e quarenta e sete euros e setenta e cinco cêntimos) (75%) e a contrapartida 

nacional corresponde a 75.315,91€ (setenta e cinco mil, trezentos e quinze euros e noventa e 

um cêntimos), a qual é assegurada pelo Município de Odemira. ----------------------------------------  

 ----------- A TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho 

de Odemira, Crl, ficará responsável pela execução de três medidas de nível 2:  ---------------------  

 -----------  - Disponibilizar o serviço de itinerância do CLAIM (Centro Local de Apoio à Integração 

de Migrantes) através da contratação de um recurso humano”; ----------------------------------------  
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 ----------  - Criação de uma equipa de mediação intercultural, por 3 mediadores de origem 

nepalesa, indiana e bengali e um coordenador de equipa; ------------------------------------------------  

 ----------  - Workshop de sensibilização sobre normas de conduta cívicas e culturais aos novos 

migrantes que chegam às empresas. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o exposto, propõe-se de harmonia as alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 

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

supra, o qual prevê a atribuição de um financiamento no valor total de 115.043,55€ (cento e 

quinze mil, quarenta e três euros e cinquenta e cinco cêntimos) à TAIPA – Organização 

Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira, Crl (n.º Projeto PAM 

2018/A/18), para a execução das medidas atrás mencionadas, bem como que sejam 

concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente para outorgar o referido documento em 

representação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente a este assunto interveio o Vereador Luís Cardoso para solicitar que lhe 

fosse enviado o Relatório de Execução Final do segundo Plano Municipal para a Integração de 

Migrantes, tendo sido informado que a resposta seria enviada posteriormente após 

solicitação do documento aos respetivos serviços. ----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0368-2021 - CARTÃO ABEM – REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3068/2021, datada de 14 de junho de 2021, 

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 referido Cartão. ----------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 
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normas, foi elaborada a Informação Social, da qual resulta a seguinte proposta: -------------------  

 -----------  - Manuel Bernardo Gonçalves - Novo: Aprovação.  ---------------------------------------------  

 ----------- Considerando a análise efetuada, propõe-se que a aprovação da atribuição do Cartão 

abem – Rede Solidária do Medicamento a Manuel Bernardo Gonçalves, considerando que 

reúne as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas de Atribuição do Cartão abem 

– Rede Solidária do Medicamento, bem como que a aprovação da transferência de 100€ (cem 

euros) pelo beneficiário com proposta de aprovação, para a Associação DIGNITUDE, de acordo 

com o disposto no Artigo 13.º do Anexo ao Protocolo de Colaboração entre a Associação 

DIGNITUDE e o Município de Odemira. ------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 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 treze horas do dia vinte e um de junho de dois mil e vinte 

e um. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Vice-Presidente. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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