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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 15 

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

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

 ----------- Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, nesta Vila de 

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

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

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

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

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

Bernardino Seno Luis, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos e Luís Carlos Lima 

Cardoso, o primeiro Presidente e, os restantes, Vereadores desta Câmara Municipal, tendo 

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

 ----------- Faltou à reunião o Senhor Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Vereador da Câmara 

Municipal, eleito pelo Partido Socialista, por se encontrar de férias. -----------------------------------  

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

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 14, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

21-06-2021: 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. 

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

aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. Não participaram na votação o 

Senhor José Alberto Guerreiro, Presidente da Câmara Municipal, e a Senhora Sara Ramos, 

Vereadora eleita pela Coligação Democrática Unitária, por não terem estado presentes na 



-2- 
01-07-2021 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ---------- 2.1. - INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO ------------------------------  

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

 ----------  - Dia vinte e um de junho - Participou na sétima reunião do Conselho Estratégico 

para o Desenvolvimento Intermunicipal (CEDI), que decorreu em Santiago do Cacém e contou 

também com a presença do Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, na qual 

foram abordadas questões relacionadas com as alterações energéticas e os investimentos 

previstos para a região. Durante a referida reunião foram efetuadas duas apresentações, 

designadamente do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, e do Plano 

“Alentejo Litoral Resiliente” que consiste na elaboração de cinco planos de resiliência urbana, 

um para cada município da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL). -------------  

 ---------- Neste dia, reuniu ainda com o Engenheiro André Matoso, da Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo/ Agência Portuguesa do Ambiente (ARH Alentejo/ APA), e com o 

Engenheiro Manuel Amaro, da Associação de Beneficiários do Mira (ABM), onde falaram 

sobre a atual situação da Barragem de Santa Clara, tendo sido informado que o Contrato de 

Concessão celebrado entre a ARH Alentejo/ APA e a ABM não obrigava que fosse assegurado 

o caudal ecológicos durante os “meses secos” (julho e agosto), situação com a qual não 

concordava. Informou ainda que a ARH Alentejo/ APA tinha pressionado a ABM para que 
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fosse excecionada a reposição do caudal ecológico, nesta fase do ano. -------------------------------  

 ----------- Relativamente à questão relacionada com a redução/ corte do abastecimento de 

água a alguns dos considerados “precários” foi-lhe comunicado que estava em causa cerca de 

vinte e três situações, que têm alternativa de abastecimento, embora não tenham 

concretizado quais as situações. O Senhor Presidente da Câmara Municipal lamentou que 

estivessem a condicionar o abastecimento de águas a vinte e três precários, pois 

representavam um número muito reduzido do universo de beneficiários e logo nesta fase seca 

do ano. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e cinco de junho - Esteve presente numa reunião com o Presidente da 

Fundação Amália Rodrigues, na qual debateram questões relacionadas com a realização dos 

habituais eventos de homenagem à fadista que ocorrem anualmente no concelho de 

Odemira. Na referida reunião ficou acordado que este ano, face à situação pandémica do país, 

não estavam reunidas as condições para a realização do habitual concerto no dia vinte e três 

de julho e que o evento previsto para outubro seria realizado se até lá as condições de 

pandemia não o proibirem. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e oito de junho - Esteve presente na reunião do Conselho de Liquidação 

da Sociedade Polis que contou com a presença dos representantes dos quatro Municípios 

associados, na qual foi apresentada uma brochura do Guia de Visitação de toda a área de 

intervenção do Polis, concertada uma posição relativa ao pagamento da verba 

correspondente ao capital social dos Municípios ainda em divida e, bem assim, foi efetuado o 

ponto de situação das obras em curso. Foi comunicado aos Município que a Sociedade estaria 

extinta em outubro próximo. -------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e nove de junho - Participou na reunião do Conselho Diretivo da AMAGRA 

- Associação de Municípios Alentejanos para a Gestão Regional do Ambiente, na qual foram 

aprovadas as contas consolidadas. ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Neste dia reuniu também com a Presidente do Conselho de Administração da 

Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), Dr.ª Catarina Filipe, que se fez 

acompanhar pelo Dr. Pedro Ruas, para efetuarem o ponto de situação dos investimentos 

previstos na área da Saúde no concelho de Odemira, no valor de cinco milhões de euros 

garantidos pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que contemplam a requalificação e 

ampliação do Dispensário de Sabóia, a Extensão de Saúde de Vila Nova de Milfontes, a 

requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Odemira e a aquisição de viaturas móveis. 

Foi solicitado pela Presidente da ULSLA a colaboração do Município de Odemira com vista a 

dotar os Polos de Saúde de São Luís e de São Martinho das Amoreiras de climatização e outros 

benefícios de conservação geral nos edifícios, uma vez que os trabalhos previstos na 

candidatura não podem incluir aqueles benefícios. ---------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia trinta de junho - Participou em Lisboa na cerimónia de Adesão à Rede de 

Espaços de Teletrabalho ou Coworking nos Territórios do Interior e de assinatura do respetivo 

Acordo de Cooperação, a qual contou com a presença da Ministra da Modernização do Estado 

e da Administração Pública, Alexandra Leitão; da Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Ana Mendes Godinho; e da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. --  

 ---------- Ainda durante este dia participou numa reunião entre a equipa técnica interna do 

Município de Odemira e representantes do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 

(IHRU), com vista a efetuarem o ponto de situação relativo à proposta preliminar da Estratégia 

Municipal de Habitação de Odemira. ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Por último, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu nota que na sequência das 

reuniões realizadas com a Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, com os 

representantes do IRHU e com as equipas interna e externa, que estão a elaborar a Estratégia 

Municipal de Habitação de Odemira, prevê-se ter a respetiva proposta preliminar durante a 

próxima semana para posterior apresentação e apreciação pelos órgãos do Município. 
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Informou ainda que a referida Estratégia Municipal previa a concretização de um conjunto 

significativo de novos fogos e de situações diversificadas de subarrendamento e aquisição 

pata habitação, no valor estimativo de investimento que vai ultrapassar os oitenta milhões de 

euros. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Intervenção do Senhor Vice-Presidente ---------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e um de junho - Participou numa reunião entre os Municípios parceiros 

que integram o Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE) da 

Rota Vicentina, ou seja Odemira, Santiago do Cacém e Sines, e os representantes daquela 

Associação, na qual efetuaram o balanço dos primeiros anos de implementação do referido 

Programa e debateram questões relacionadas com a continuidade daquele modelo. -------------  

 -----------  - Dia vinte e oito de junho - Participou numa reunião com o Dr. André Matoso, 

Diretor Regional da Administração Regional Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo)/ Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), sobre questões relacionadas com a implementação do 

projeto vencedor do Orçamento Participativo Municipal do ano transato, relativo a uma 

intervenção junto à Ponte de Salvador e à albufeira de Santa Clara, na Freguesia de São 

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

 -----------  - Dia vinte e nove de junho - Participou em nova reunião com os representantes da 

Rota Vicentina e todos os Municípios parceiros, designadamente Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, 

Sines e Santiago do Cacém, para articulação e definição da estratégia para os próximos anos. -  

 ----------- Neste dia, acompanhou ainda o Senhor Presidente da Câmara Municipal na reunião 

com a Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano (ULSLA), Dr.ª Catarina Filipe, na qual efetuarem o ponto de situação dos 

investimentos previstos na área da Saúde no concelho de Odemira. -----------------------------------  

 -----------  - Dia trinta de junho – Acompanhou a Auditoria Interna de Certificação do Balcão 

Único do Município de Odemira. --------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Neste dia, à tarde, participou numa reunião sobre a candidatura do Município de 

Odemira para a implementação de projeto de observação de aves (birdwatching). ----------------  

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

Force de Odemira e, bem assim, deu conhecimento que no dia dois de julho (amanhã) irá 

decorrer no Cais da Fateixa, em Vila Nova de Milfontes, a cerimónia pública da certificação da 

Estação Náutica de Odemira, promovida pelo Município de Odemira, que contará com 

participação da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques. ----------------------------------------  

 ---------- Na sequência da solicitação efetuada pelo Vereador Luís Cardoso na reunião 

ordinária da Câmara Municipal de Odemira, realizada no passado dia vinte e um de junho, na 

qual requereu informação sobre o número de candidaturas recebidas às "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" e qual o resultado das mesmas, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal informou que foram rececionadas dezassete candidaturas 

(oito para criação de lojas on-line e nove para esplanadas), as quais onze já foram analisadas. -  

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

 ----------  - Dia vinte e um de junho - Participou na reunião da Assembleia Geral da Rede de 

Municípios Saudáveis, na qual foi aprovado o Relatório de Atividades do ano transato e o 

Plano de Atividades para o corrente ano, bem como a adesão de novos Municípios (Penafiel, 

Tavira e Vila Nova de Famalicão), totalizando já sessenta e seis municípios associados. Na 

referida reunião os Municípios efetuaram ainda uma reflexão sobre o contributo das 

autarquias naquela área durante a pandemia Covid-19 no país. -----------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e dois de junho - Participou, por videoconferência, numa reunião com 

representantes do Projeto ST de São Teotónio, sobre a implementação do Centro de 

Atividades de Tempos Livres (ATL) para crianças e jovens portugueses e migrantes no âmbito 

do Programa Escolhas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Neste dia, à tarde, recebeu os representantes da segunda empresa interessada em 

efetuar a colocação das estruturas modelares em São Luís, para acolherem as crianças do 

primeiro ciclo, enquanto a obra do Centro Escolar estiver a decorrer. Também neste dia, 

acompanhou a Auditoria ao Programa PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian, relativa a 

uma candidatura da Madalena Victorino com o Espetáculo "Bowing", o qual prevê a 

participação de crianças e jovens dos Agrupamentos de São Teotónio e de Odemira, bem 

como de trabalhadores agrícolas das empresas Summer Berry e Maravilha Farms. ----------------  

 -----------  - Dia vinte e três de junho - Participou na primeira reunião da Comissão Alargada da 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Odemira sob a presidência da Ana 

Correia, representante do Município de Odemira. ----------------------------------------------------------  

 -----------  - Dia vinte e cinco de junho - Recebeu em São Teotónio representantes da 

Embaixada da India, que vieram se inteirar das situações que envolvem a respetiva população 

migrante e manifestaram a total disponibilização e empenho em colaborar e apoiar atividades 

que o Município pretenda desenvolver, bem como de ser informados de situações de carência 

envolvendo indianos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Neste dia, acompanhou ainda o Senhor Presidente da Câmara Municipal na reunião 

com o Presidente da Fundação Amália Rodrigues, para abordarem questões relacionadas com 

a realização dos habituais eventos de homenagem à fadista que ocorrem anualmente no 

concelho de Odemira, bem como sobre a pretensão daquela Fundação efetuar na Freguesia 

de São Teotónio uma ação promocional de rastreios oftalmológicos à população, 

designadamente idosa e com carências económicas e respetiva oferta de óculos e lentes. ------  

 ----------- No final deste dia, assistiu no Cercal do Alentejo ao Espetáculo “Lavrar o Mira e a 

Lagoa” da autoria de Madalena Victorino, financiado pela Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo) e apoiado pelos Municípios de 

Odemira e de Santiago do Cacém. O referido Espetáculo, inserido num ciclo de outros, sendo 
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que o próximo será apresentado em Odemira, procura evidenciar os produtos e atividades 

endógenas do território, envolvendo a população local em residências artísticas. ------------------  

 ----------  - Dia vinte e oito de junho - Compareceu na primeira reunião presencial do Consórcio 

ST com os respetivos parceiros, Município de Odemira, Junta de Freguesia de São Teotónio e 

Agrupamento de Escolas de São Teotónio e CPCJ, na qual foi aprovado o respetivo plano de 

atividades.   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e nove de junho - Participou na reunião da Comissão Local para a 

Interculturalidade de Odemira, na qual foi apresentada a proposta de execução das cerca de 

cinquenta medidas previstas no Plano Municipal para a Integração de Migrantes (PMIM) a 

serem desenvolvidas nos próximos dois anos, bem como o respetivo cronograma. Nesta 

reunião foi ainda apresentada a nova Coordenadora da Comissão, a Técnica Superior do 

Município de Odemira, Mónica Correia, que veio substituir a Ana Correia, eleita Presidente da 

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

 ---------- Neste dia, à tarde, participou ainda na reunião do Conselho Local de Ação Social de 

Odemira (CLASO), na qual foram emitidos pareceres relativos a candidaturas de projetos 

sociais à “BPI La Caixa” e à “DLBC Rural”, e foram prestadas informações sobre a 

implementação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) Migrante, bem como indicadores 

prestados pelos representantes da Segurança Social, na qual foram apresentados os dados 

relativos ao Município de Odemira, referentes ao mês de maio, no que se refere a apoios 

sociais a famílias carenciadas, a atividades das cantinas sociais, ao programa preventivo de 

testes a funcionários de Instituições Particulares de Solidariedade Social, à execução do CLDS, 

ao resultado das candidaturas ao Programa PARES, entre outros. --------------------------------------  

 ----------  - Dia um de julho - Participou numa reunião solicitada pelo Dr. Pedro Tojinha, da 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL), com o representante da empresa que 

irá elaborar a Carta Intermunicipal Social e as Cartas Educativas Municipais. A Senhora 
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Vereadora Deolinda Seno Luís informou que os representantes das instituições (Escolas e 

Agrupamentos) visadas também participaram na referida reunião e apresentaram as 

respetivas preocupações no que concerne à oferta educativa no território, designadamente 

em relação aos alunos excedentários face aos equipamentos planeados, ao constante 

acréscimo anual da população migrante que dificulta o estabelecimento de estratégias 

educativas face aos meios existentes, à rede de transporte desajustada às realidades das 

escolas, ao aumento de comunidades de aprendizagem à margem do sistema educativo, ao 

estado dos edifícios e equipamentos escolares, aos problemas com conetividades, entre 

outras. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 intervenção da Ação Social e a gestão do Zmar enquanto equipamento de 

acolhimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deu ainda nota que seria implementado o prolongamento de horários em todos os 

Jardins de Infância do concelho até ao final de julho e de forma gratuita, e que, em Vila Nova 

de Milfontes estava a surgir uma sinergia entre entidades e particulares para a criação de um 

ATL para crianças com necessidades especiais. --------------------------------------------------------------  

 ----------- Informou também que no dia dois de julho (amanhã) irá participar em Torres Vedras 

no Encontro Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras - "Brincar na 

Cidade Educadora" e, por esse motivo, não poderá estar presente na cerimónia pública da 

certificação da Estação Náutica de Odemira. -----------------------------------------------------------------  

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

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

 -----------  - Dia vinte e um de junho - Reuniu com representantes da NOS Analytics que vieram 

apresentar uma solução sobre análise às dinâmicas de mobilidade de cidadãos e turistas no 
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território. Foi informada pela empresa que em São Teotónio, durante o passado mês de maio, 

tinham dados sobre a residência de cerca de seis mil pessoas e em trânsito de trinta e nove 

mil pessoas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - Dia vinte e dois de junho - Assistiu à apresentação do estudo sobre recolha 

diferenciada de bio resíduos apresentado pela AMBILITAL - Investimentos Ambientais no 

Alentejo, o qual se encontra em discussão pública. A Senhora Vereadora Raquel Domingos 

informou que o referido estudo contempla para o Município de Odemira a recolha de 

proximidade nos aglomerados urbanos de Vila Nova de Milfontes e de Odemira, sendo os 

restantes aglomerados efetuada a compostagem doméstica e comunitária, pelo que foi 

proposta que fosse efetuada também a recolha de proximidade em São Teotónio. ----------------  

 ----------  - Dia vinte e três de junho - Esteve presente na inauguração da Exposição 

"Transformar", cuja iniciativa está inserida no âmbito do Programa Bandeira Azul. Esta ação 

ambiental foi desenvolvida pelo Município de Odemira em colaboração com algumas 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, as quais foram convidadas 

a mobilizarem os respetivos utentes a criarem peças artísticas a partir de reutilização de 

materiais, sobre o tema "O Mar". Neste dia foi inaugurada a Exposição das peças criadas pelos 

utentes da Casa do Povo de São Luís e da Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral de 

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

 ----------  - Dia vinte e cinco de junho - No seguimento do evento anteriormente descrito, a 

Senhora Vereadora Raquel Domingos participou na inauguração da Exposição "Transformar" 

com as peças criadas pelos utentes da Associação Humanitária Dona Ana Pacheco e da 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia de São Teotónio. Sobre este 

assunto, a Senhora Vereadora Raquel Domingos deu nota que todos os trabalhos presentes 

nas Exposições das respetivas IPSS's serão integrados numa Exposição final em Odemira. -------  

 ---------- Neste dia, à noite, esteve ainda presente na primeira reunião da sessão ordinária de 
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junho da Assembleia Municipal de Odemira, que decorreu no Cineteatro "Camacho Costa" de 

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

 -----------  - Dia vinte e seis e vinte e sete de junho - Acompanhou a ação de sensibilização para 

a cidadania ambiental denominada "A Rua é Tua! Tu decides!" nas Freguesias Vale de 

Santiago, Colos, Zambujeira do Mar (São Teotónio) e Relíquias. -----------------------------------------  

 ----------- No dia vinte e seis, durante a manhã participou, por videoconferência, em 

representação do Município de Odemira, na Assembleia Geral da Associação de Beneficiários 

do Mira, na qual foram debatidos diversos assuntos relacionados com a situação de falta de 

água no concelho. Na presente Assembleia Geral participaram cerca de cinquenta e três 

associados e nas diversas intervenções que efetuou, manifestou o descontentamento quanto 

ao estado do caudal ecológico do Mira e suas repercussões na fauna e flora, bem como a sua 

preocupação quanto à possibilidade de virem a surgir enormes charcas que serão abastecidas 

com água da Barragem de Santa Clara com forma de assegurar o abastecimento às respetivas 

explorações, tendo em conta que deixou de haver a limitação de fornecimento de água aos 

associados, lamentando que o valor monetário prevaleça sobre a gestão do recurso. Na 

referida reunião apresentou também a Declaração de Voto em representação do Município 

de Odemira, que seguidamente se transcreve: --------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Relativamente à proposta de orçamento retificativo para 2021, o Município de 

Odemira vota contra: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que a baixa precipitação ocorrida no outono/ inverno não permitiu a 

recuperação do nível da albufeira de modo a ser assegurada uma normal campanha, 

assumindo a própria Associação de Beneficiários do Mira como insustentável a manutenção 

dos atuais níveis de consumo; ------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Considerando que as cotas atuais apenas permitem o fornecimento de água com 
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recurso a elevação, não havendo garantia de fornecimento temporal superior à campanha, 

uma vez que se desconhece a real disponibilidade utilizável de água; ---------------------------------  

 ----------  - Considerando que não se encontra implementado um Plano de Prevenção, 

Monitorização e Contingência para a situação de seca da Albufeira de Santa Clara e que o 

défice hídrico cresce anualmente, tornando-se cada vez mais difícil de administrar; ---------------  

 ---------- O Município de Odemira, apesar de reconhecer a importância de fornecimento a 

todos os utilizadores, incluindo precários, considera imperativo uma ação no presente, 

através de medidas de mitigação, controlo e planeamento que permitam uma gestão 

sustentável e a salvaguarda do recurso água, requisitos essenciais que não se evidenciam no 

orçamento retificativo para 2021 que promove a sobre-exploração dos recursos hídricos, 

situação esta considerada insustentável.” ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- A Senhora Vereadora Sara Ramos solicitou esclarecimentos sobre a recente 

interdição da Praia da Zambujeira do Mar e, bem assim, se estava prevista a plantação 

intensiva de abacates entre a localidade de São Teotónio e Zambujeira do Mar, relembrando 

que se tratava de uma cultura que carecia de enormes quantidades de água. -----------------------  

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou, relativamente à pretensão de se 

instalar uma exploração agrícola de abacateiros, que tinha colocado a questão ao Senhor 

Ministro do Ambiente em reunião por videoconferência e que este referiu que o assunto tinha 

de ser colocado ao Ministério da Agricultura, tendo em conta que apenas as culturas acima de 

cinquenta hectares é que obrigavam a estudo de impacto ambiental. Sobre este assunto o 

Senhor Presidente da Câmara Municipal manifestou ainda a sua preocupação em relação à 

forma como seria efetuado o abastecimento de água àquela exploração, uma vez que a maior 

parte se encontra fora do Perímetro de Rega do Mira e, nesse sentido, solicitou à Vereadora 

Raquel Domingos para se certificar do tipo e área de cultura previsto para aquele local, bem 
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como das necessidades de água, a fim de poderem responder com maior precisão à Senhora 

Vereadora Sara Ramos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Quanto à questão da interdição da Praia da Zambujeira do Mar, o Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal informou que efetivamente tinha sido detetada a presença 

da bactéria coliforme Escherichia coli (E.coli) na água, o qual levou à retirada temporária da 

Bandeira Azul e à interdição a banhos, no entanto, já tinha sido efetuada nova recolha da 

água e aguardavam os resultados, sendo certo que a AgdA - Águas Publicas do Alentejo 

informou que não tinha existido qualquer problema com a Estação de Tratamento de Água da 

Zambujeira do Mar, não tendo sido possível identificar a origem até ao momento. ----------------  

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

 ----------- O Senhor Luís Cardoso reiterou o alerta já efetuado relativamente ao estado do piso 

do arruamento da Avenida Teófilo da Trindade, em Odemira, referindo que troço está cada 

vez mais degradado, com enormes buracos, o que coloca em causa a segurança de peões e de 

automobilistas. Sobre este assunto relembrou que em reunião ordinária da Câmara Municipal 

havia sido deliberado solicitar à Divisão de Infraestruturas e Logística a apresentação de uma 

proposta que minimizasse aquele problema, mas até à data essa proposta não tinha sido 

apresentada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Seguidamente, solicitou esclarecimentos sobre a beneficiação do Cais da Casa 

Branca, na Freguesia de São Luís, questionando se a obra já estava concluída e se o valor base 

da adjudicação tinha englobado todo o investimento realizado. ----------------------------------------  

 ----------- Por último, relativamente à atribuição de apoio extraordinário às Associações 

Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Odemira e de Vila Nova de Milfontes questionou 

se já tinha sido transferida a verba (noventa mil euros para os Bombeiros Voluntários de 

Odemira e trinta mil euros para os Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes) e, bem 

assim, solicitou o ponto de situação da promessa efetuada pelo Senhor Presidente da Câmara 
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Municipal relativamente à construção da pala de sombreamento e da aquisição de um veículo 

de desencarceramento para Vila Nova de Milfontes. -------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que, relativamente ao estado do 

arruamento da Avenida Teófilo da Trindade, em Odemira, reconheceu que o piso não estava 

em condições, mas considerou que qualquer reparação enquanto decorresse a obra do 

edifício municipal confinante com a Praça da República e as escadinhas de São Salvador seria 

controversa. Disse ainda que a melhoria daquele arruamento terá de ser operada e, como tal, 

iria solicitar aos serviços que minimizassem as depressões existentes no arruamento, até à 

conclusão das obras do edifício naquela rua, que condiciona a sua reparação total.  --------------  

 ---------- Por último, em relação ao apoio extraordinário às Associações Humanitárias dos 

Bombeiros Voluntários de Odemira e de Vila Nova de Milfontes, informou que a verba tinha 

sido transferida para as duas Associações no dia trinta de dezembro do ano transato. Quanto 

a construção da pala de sombreamento informou que os serviços da Divisão de Obras 

Municipais estavam a analisar tecnicamente a proposta enviada. Relativamente ao carro de 

desencarceramento informou que não prometeu nada, mas sim que a Associação de 

Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Milfontes formalizasse o pedido para apreciação, pois 

esta viatura carece de pessoal especializado e, como tal, esta pretensão tem de ser articulada 

com a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). ------------------------------------------------------  

 ---------- Relativamente, à beneficiação do Cais da Casa Branca o Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal informou que a empreitada ainda decorre por forma a encontrar uma 

solução técnica que regularize toda a estrutura. Informou ainda que também estava em 

concurso a aquisição de um cais flutuante para aquele local, tendo em conta que o atual cais 

não era adequado à dimensão das atuais embarcações. ---------------------------------------------------  

 ---------- Sobre este assunto, interveio o Vereador Luís Cardoso que lamentou que tivessem 

chegado à conclusão que o Cais da Casa Branca se encontrava desatualizado sendo necessária 
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a aquisição de um cais flutuante e, mesmo assim, tivessem investido cerca de setenta mil 

euros na reparação do cais antigo.  -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em resposta ao Vereador Luís Cardoso o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

informou que a reparação dos cais antigos tinha sido considerada um desígnio com vista a 

perpetuar a História do transporte de cereais no concelho de Odemira, permitindo a 

visitação/ miradouro e, bem assim, relembrou que aquando da demolição do antigo cais de 

Vila Nova de Milfontes mereceu muitas críticas, situação que se pretende evitar. ------------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0381-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO ---------------------------  

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

 ----------- 1 - Mail, datado de 17/06/2021, proveniente do Grupo Parlamentar o Partido 

Comunista Português, a dar conhecimento do Projeto de Lei nº 880-XIV, apresentado na 

Assembleia da República que "Prorroga o prazo do processo de reconversão das Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal (alteração à lei nº 91/95, de 2 de setembro). -------------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 18/06/2021, proveniente da Administração da Região 

Hidrográfica do Alentejo, a dar conhecimento da resposta à comunicação do Movimento 

"Juntos pelo Sudoeste", relativamente à situação de grave escassez de água. -----------------------  

 ----------- 3 - Relatório, datado de 21/06/2021, proveniente do Gabinete de Apoio ao 

Presidente, relativamente aos principais Investimentos em curso. -------------------------------------  

 ----------- 4 - Ofício nº 219, datado de 28/06/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter a Moção sobre "Gestão da água da Albufeira de Santa Clara-a-Velha", 

aprovada por unanimidade, na primeira reunião da sessão ordinária de junho, do referido 

Órgão, realizada no dia 25/06/2021.----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0389-2021 - REMODELAÇÃO DO CENTRO SÓCIO-CULTURAL DO 

BREJÃO - PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO E APOIO ----------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3148-2021, datada de 17 de junho de 2021, 

proveniente do Gabinete de Apoio ao Presidente, onde consta que em reunião realizada entre 

a Associação Cultural de Desenvolvimento Económico e Social do Brejão - ACDES e o 

Município de Odemira, foi apresentado ao Município um pedido de autorização e apoio para a 

remodelação de uma parte interior daquele Centro, tornando as áreas alvo de intervenção 

mais amplas e funcionais. O pedido foi formalizado posteriormente, através do envio de email 

e orçamento anexos à informação supra. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Associação Cultural de Desenvolvimento Económico e Social do Brejão utiliza o 

edifício como sua sede social. O Edifício é propriedade do Município e foi cedida àquela 

associação para o fim descrito, no âmbito do Acordo de Gestão celebrado entre a ACDES e o 

Município de Odemira, em 2007. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que o tipo de intervenção descrita 

enquadra-se neste Acordo de Gestão por ser uma intervenção de ordem estrutural (Princípios 

de Enquadramento (2) Responsabilidade Partilhada) que, em relação à conservação e 

manutenção do edifício, salvaguarda a possibilidade de “comparticipações nesses custos por 

parte do Município de Odemira tendo em conta a gratuidade das atividades e o reconhecido 

interesse público das mesmas”. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando que o pedido de aprovação para as intervenções no imóvel e o apoio 

solicitado ao Município têm por objetivo garantir os trabalhos de transformação de parte de 

espaços interiores e também do exterior do edifício, como: ----------------------------------------------  

 ----------  - Construção de um pátio exterior valorizando o existente; -----------------------------------  

 ----------  - Remodelação de divisão interior afeta às áreas recreativas dos equipamentos de 
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jogos e parte do corredor de circulação interna de acesso às mesmas, o que permitirá a sua 

ampliação e um melhor aproveitamento. ---------------------------------------------------------------------  

 -----------  - Pinturas das áreas intervencionadas e pinturas de reparação e conservação de 

setores críticos do edifício.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

  ---------- Considerando ainda o atual quadro pandémico que se vive no país e no concelho e 

que tanto reduziu as iniciativas e rendimentos das nossas coletividades culturais e recreativas, 

entende-se oportuno corresponder à solicitação da ACDES, a qual ficará responsável por 

concretizar os investimentos descritos, com o acompanhamento técnico do Município de 

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

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a atribuição do valor de 26.807,85 euros (vinte e seis 

mil, oitocentos e sete euros e oitenta e cinco cêntimos) à ACDES, para fazer face às 

intervenções apresentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0396-2021 - PROPOSTA N.º 14/2021 P - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO À ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE ODEMIRA --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 14/2021 P, datada de 29/06/2021, proveniente do 

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

 ----------- "Proposta n.º 14/2021 P - Atribuição de Apoio Financeiro Extraordinário à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira ------------------------------------------------------  

 ----------- A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira tem 

desempenhado, numa época particularmente exigente, um papel determinante e essencial na 

área de proteção civil, do socorro e transporte de doentes. ----------------------------------------------  

 ----------- Tem existido algumas dificuldades por parte de diversas entidades em responder a 
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todas as solicitações, designadamente no transporte de infetados Covid-19 e também de 

cidadãos em isolamento profilático, situações a que esta entidade respondeu prontamente 

resolvendo os constrangimentos sentidos. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- A verdade é que essa prontidão acarreta diversos custos necessários para o 

cumprimento das suas obrigações, designadamente com equipamentos de proteção 

individual, desinfeções, entre outros, tornando-se fundamental - numa época de clara 

redução de receitas por via da diminuição de receitas provenientes do transporte de doentes - 

o apoio e colaboração do Município de Odemira para fazer face a estas dificuldades. -------------  

 ---------- Numa época marcada por vicissitudes várias, viu-se ainda esta entidade confrontada 

com o facto de lhe ter sido ofertado por uma empresa um chassi de um camião em excelente 

estado não tendo, no entanto, recursos para efetuar a transformação do citado veículo de 

forma a este ser homologado para uma viatura VITTU – Veículo Tanque Tático Urbano junto 

do IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes, sendo que a alternativa a esta resposta é uma 

unidade da mesma classe com mais de 15 anos de uso sabendo a especificidade do território 

com mais de 120.000 ha de floresta e matos e muitos aglomerados urbanos, que dificultam e 

muito a sua ação no terreno. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, tendo em conta: ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Que a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira tem 

respondido a todas as solicitações, no âmbito da pandemia que vivemos, com total empenho 

e responsabilidade; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A importância desta Associação Humanitária no nosso concelho na resposta a 

situações críticas; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. As dificuldades financeiras existentes, face à diminuição das receitas e acréscimo 

dos custos inerentes à sua atividade; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. A urgência no reforço de meios operacionais de resposta ao combate de incêndios.  
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 ----------- Tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal, de harmonia com a alínea u) do 

n.º 1, do artigo n.º 33 do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que delibere e 

aprove conceder um apoio financeiro extraordinário no valor de 60.000,00€ (sessenta mil 

euros), incluindo o IVA, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, 

para a colocação de depósito e equipamento na viatura DAF-6x4-54-46-VX, por forma a 

operacionalizar este veículo na classe de Veículo Tanque Tático Urbano (VTTU), com base na 

exposição e pedido de apoio formulado por aquela Associação, que se anexa. ----------------------  

 ----------- Cabimente-se. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 29 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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3.2. - DIVISÃO DE GESTÃO INTERNA --------------------------------------------------------  

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0377-2021 - AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO A GRANEL PARA 

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

CELEBRADO PELA CC-CIMAL: ADJUDICAÇÃO ------------------------------------------------------------------  

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

granel para o posto de abastecimento do Município de Odemira, ao abrigo de acordo quadro 

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

qual consta o Relatório Final para a supracitada aquisição. -----------------------------------------------  

 ----------- No Relatório o Júri propõe a adjudicação da presente aquisição à empresa Lubrifuel - 

Combustíveis e Lubrificantes, Lda., pelos valores indicados na proposta datada de 04 de março 

de 2021, mantendo-se o contrato em vigor até ao valor de 1.466.099,21€ ou 36 meses (o que 

ocorrer primeiro). ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação e adjudicação da aquisição de gasóleo rodoviário a granel 

para o posto de abastecimento do Município de Odemira ao abrigo de acordo quadro 

celebrado pela CC-CIMAL. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0378-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 11/06/2021 A 23/06/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3279-2021, datada de 24 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 1.520.883,06€ (um milhão, 

quinhentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e três euros e seis cêntimos), cujos pagamentos 

foram efetuados no período de 11/06/2021 a 23/06/2021. ----------------------------------------------  

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

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

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

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

Disponibilidades da importância de 10.352.118,12€ (dez milhões, trezentos e cinquenta e dois 

mil, cento e dezoito euros e doze cêntimos), dos quais 9.379.589,22€ (nove milhões, trezentos 

e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove euros e vinte e dois cêntimos) são 

“Dotações Orçamentais” e 972.528,90€ (novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e vinte e 

oito euros e noventa cêntimos) são “Dotações Não Orçamentais”, tendo a Câmara Municipal 

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

 ---------- 3.3. - DIVISÃO DE OBRAS MUNICIPAIS -----------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0382-2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA A “EMPREITADA DE 
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CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS DE ODEMIRA”: APROVAÇÃO DAS 

PEÇAS DO PROCEDIMENTO E INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO COM AS 

DECISÕES DE CONTRATAR, DE AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, DE ESCOLHA DE PROCEDIMENTO, 

DE DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO E DE DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO -  

 ----------- Foi presente a informação n.º 2945/2021, datada de 07 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Obras Municipais, onde consta que com vista à execução da obra 

em referência por empreitada e atendendo ao valor limite definido na alínea b) do artigo 19.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), o procedimento a adotar poderá ser o Concurso 

Público com publicação do Anúncio no Diário da República. ---------------------------------------------  

 ----------- Nessa conformidade, tendo em conta que a divisão em lotes da presente empreitada 

iria causar graves inconvenientes para a entidade adjudicante e atendendo à natureza da obra 

que consta da construção de um só edifício, propõe-se para aprovação: -----------------------------  

 -----------  - a escolha do procedimento por Concurso Público ao abrigo da alínea b) do artigo 

19.º, para a contratação da execução da obra por empreitada, com um prazo de 30 dias para 

apresentação de propostas; --------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - o orçamento base da empreitada no valor de 1.149.895,53 € (IVA não incluído) a 

executar no prazo de 365 dias, resultante de consultas ao mercado do valor dos materiais e 

equipamentos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - a distribuição do investimento pelos anos de 2021 em que se prevê a execução de 

136.790,00 €, e de 2022 em que se prevê a execução dos restantes 1.013.105,53 €, valores 

que não incluem IVA; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -----------  - as Peças do Procedimento, que incluem a minuta do anúncio a publicar no Diário 

da República, Programa do Concurso, Caderno de Encargos e o projeto de execução; ------------  

 -----------  - a nomeação do júri do procedimento, nos termos do artigo 67.º, constituído por 

José Luís Fernandes, Maria de Fátima Vieira e Duarte Viegas, como membros efetivos e por 
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José António Rosa e Rui Graça como membros suplentes; ------------------------------------------------  

 ----------  - que seja delegada no júri do procedimento, ao abrigo do n.º 2 do art.º 69.º do CCP, 

a  prestação de esclarecimentos prevista no n.º 1 do art.º 50.º; -----------------------------------------  

 ----------  - a nomeação do gestor do contrato, na pessoa do Chefe de Divisão, José Luís 

Fernandes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  - que se proceda à posterior publicitação do contrato celebrado no portal da Internet 

dedicado aos contratos públicos conforme artigo 127.º do CCP. ----------------------------------------  

 ---------- Mais consta na supracitada informação que a presente empreitada resulta da 

inexistência de meios próprios para a sua execução. -------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0386-2021 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS 

DA AUGI DO BREJINHO, NA ZAMBUJEIRA DO MAR: RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3107/2021, datada de 16 de junho, proveniente da 

Divisão de Obras Municipais, onde consta que na sequência do relatório preliminar de análise 

das propostas, em que se concluiu que nenhuma das propostas reunia as condições 

necessárias para ser adjudicada, e em cumprimento do disposto n.º 1 do artigo 123.º do 

Código dos Contratos Públicos (CCP), procedeu-se à audiência prévia de todos os 

concorrentes, tendo estes cinco dias para se pronunciarem por escrito. Decorrido o referido 

prazo não se registou qualquer pronúncia. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim o Júri procedeu à elaboração do presente Relatório Final de Análise de 

Propostas, anexo à informação supra, o qual mantém o parecer do Relatório Preliminar de 

Análise de Propostas, com a exclusão das propostas apresentadas pelas empresas MAJA-

MANUEL ANTONIO & JORGE ALMEIDA CONST, SA., e Arquijardim, S.A., uma vez que que 
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ambas as propostas ultrapassam o valor do preço base do concurso, não se verificando assim 

o cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 2 do artigo 70.º do CCP.  -----------------------------  

 ----------- Pelo atrás exposto, não haverá assim lugar à adjudicação nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do art.º 79 do CCP, devendo a decisão ser notificada aos concorrentes de acordo com o 

n.º 2 do mesmo artigo.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- De acordo com o art.º 80 do mesmo Código, a decisão de não adjudicação determina 

a revogação da decisão de contratar, relativamente à presente empreitada.  -----------------------  

 ----------- Da presente decisão deverá ser dado conhecimento à Divisão de Gestão Interna para 

que proceda à libertação da verba cabimentada. -----------------------------------------------------------  

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

 ----------- Interveio o Vereador Luís Cardoso que questionou se as propostas apresentadas com 

a diferença de um cêntimo teriam sido intencionais ou não e, bem assim, perguntou se já 

tinha sido emitido o alvará do loteamento e se já era possível a venda de lotes. --------------------  

 ----------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal que informou que uma proposta 

a concurso não pode ultrapassar um cêntimo o valor do concurso, pelo que se desconhece 

qual a intenção do concorrente. Quanto ao Alvará, referiu que este depende de Registo na 

Conservatória e hipoteca obrigatória dos lotes ao Município. Só após o pagamento de taxas 

obrigatórias será levantada a hipoteca e possível a venda dos lotes. -----------------------------------  

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

termos propostos, devendo os termos do concurso ser revistos para nova abertura do mesmo.  

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0380-2021 - 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 16/06/2021 E 24/06/2021, NOS TERMOS DA 
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PROPOSTA Nº 5-A/2017P, REFERENTE A DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADA EM 

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

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  

 ---------- Proc. Nº 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 108 - ano - 2020 - Req. Maria José Ramos Freire Aleixo Filipe - Local da Obra 

- Lote 01 da Cerca da Fonte - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

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

 ---------- Proc. Nº 560 - ano - 2020 - Req. Bernardo Segura de Faria da Silveira Godinho - Local 

da Obra - Baiona, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Certidão de Isenção de 

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

 ---------- Proc. Nº 250 - ano - 2020 - Req. Vitória Maria Candeias - Local da Obra - Rua da 

Pedreira, Algoceira - Assunto – Entrega de Especialidades referentes ao Processo n.º 

250/2020-LOU; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 360 - ano - 2019 - Req. António Norberto Marques da Silva - Local da Obra - 

Loteamento Bica da Areia, Lote 21 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos ao Processo n.º 360/2019-CP; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 562 - ano - 2019 - Req. Horácio Joaquim - Local da Obra - Comenda e Cerca 

da Comenda, Lote 34 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Prorrogação de prazo de 

entrega das Especialidades; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 142 - ano - 2021 - Req. Bubbles - Milfontes- Exploração Hoteleira, Lda. - 

Local da Obra - Rua Eira da Pedra, Lote 3, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova 

Milfontes - Assunto - Nipg: 15358/21 Registo de Alojamento Local, Dados Bde: Processo 
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1112765; Pedido 36769/2021 "Milfontes Private Homes"; -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 625 - ano - 2020 - Req. Sociedade de Construções de Lousa, Lda. - Local da 

Obra – Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Junção de 

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

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

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

audiência de interessados; ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 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 Nipg: 10778/21, Processo n.º 452/2019-CERT; ----------------------------  

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

Portela da Corte - Freguesia - São Luis - Assunto - Alteração de uma moradia unifamiliar; -------  

 ----------- Proc. Nº 209 - ano - 2020 - Req. Bruno António de Castro Pedroso - Local da Obra - 

Loteamento das Águas Ferrenhas, Lote 10, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova 

Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao Processo; --------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 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 109 - ano - 2021 - Req. Podium Events, S.A. - Local da Obra - Concelho de 

Odemira - Assunto - Pedido de parecer 38ª Volta ao Alentejo; ------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 625 - ano - 2020 - Req. Sociedade de Construções de Lousa, Lda. - Local da 

Obra – Cabecinho, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Substituição de 

elementos ao Processo n.º 625/2020; --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 412 - ano - 2019 - Req. Bfruit, S.A. - Local da Obra – Bemparece, Odemira - 

Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Junção de elementos referente ao Processo 
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n.º 412/2019; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 301 - ano - 2020 - Req. Fernando Manuel Tinoco Raposo - Local da Obra - 

Quinta das Palmeiras, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – 

Exposição; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 188 - ano - 2019 - Req. António Augusto Periquito Costa - Local da Obra - 

Fornalhas Velhas - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Pedido de prorrogação do prazo do 

Processo n.º 188/2019; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 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 518 - ano - 2019 - Req. Sónia Isabel de Campos Carraço - Local da Obra - Rua 

Mécia Agudo, Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto – Exposição sobre 

pedido de Declaração; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 194 - ano - 2019 - Req. Vitória Manuela de Sousa Lourenço - Local da Obra - 

Lote 73, Monte Vistoso, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - 

Alteração de Loteamento; -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 31 - ano - 2020 - Req. Manuel de Campos Lourenço - Local da Obra – 

Comenda, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Requerimento 

sobre o Nipg 11017 referente a audiência prévia; -----------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 254 - ano - 2021 - Req. Pedro José Ribeiro Barbosa de Sottomayor - Local da 

Obra - Monte Novo Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Pedido de prorrogação de 

prazo; --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 255 - ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da Obra - Quintas - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Requerimento de Certidão; -------------------------  

 ----------- Proc. Nº 597 - ano - 2020 - Req. Martin Meinrad Benedikt Trueb - Local da Obra - 

Foros da Pereira - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto – Pedido de prorrogação prazo 

referente ao Processo n.º 597/2020-LOU; ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 280 - ano - 2018 - Req. Acúrcio Seixas Leal - Local da Obra - Botelho, 

Cavaleiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo para emissão 

do Alvará para Obras; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 162 - ano - 2020 - Req. Anat Berman - Local da Obra - Vale de Gaios, 

Castelão - Freguesia - São Luis - Assunto - Registo de Alojamento Local; ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 147 - ano - 2018 - Req. Purplemystery, Lda. - Local da Obra - Malhadil - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença Admirativa para remodelação de 

terrenos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 69 - ano - 2021 - Req. Richard Rainer Schmidt - Local da Obra - Camachos - 

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

 ----------- Proc. Nº 370 - ano - 2020 - Req. Maria Jesus Duarte Rosa - Local da Obra - Mesinha de 

Monte Novo, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 370/2020-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 69 - ano - 2021 - Req. Richard Rainer Schmidt - Local da Obra - Camachos - 

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

 ----------- Proc. Nº 309 - ano - 2020 - Req. Aníbal Cardoso da Silva - Local da Obra - Vale Corvo - 

Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Processo n.º 309/2020; ------------------------------------  

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

Corte Pinheiro, São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Odm2020_00346; -------------------------  

 ----------- Proc. Nº 294 - ano - 2021 - Req. Nuno Miguel de Oliveira Costa - Local da Obra - Rua 
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B, Lote 30, Cerca das Eirinhas - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao 

Processo n.º 294/2021-LOU; --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 421 - ano - 2019 - Req. Mario Maria Malveiro - Local da Obra - EN 389, 

Campo Redondo - Freguesia - Colos - Assunto – Exposição; -----------------------------------------------  

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

Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo; -------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 331 - ano - 2020 - Req. Delmira Vieira Martinho - Local da Obra - Rua da Casa 

Branca, n.º 2 - Assunto - Novo Pedido de Apoio “Linha Odemira Simplifica”; -------------------------  

 ---------- Proc. Nº 5 - ano - 2019 - Req. Patrícia Alexandra Casqueiro de Sá de Medina 

Henriques - Local da Obra - Rua do Comércio, n.º 41 - São Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - 

Resposta ao ofício Gdobp-76 08-01-2020, Req.152/19, Nipg 217/19 Not 51/20; --------------------  

 ---------- Proc. Nº 162 - ano - 2017 - Req. Paulo Rui Inocêncio Ascensão - Local da Obra - Águas 

Ferrenhas, Lote 10, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Junção 

de elementos ao Processo n.º 162/2017-LAO; ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 520 - ano - 2019 - Req. Maria Helena Nogueira Silva Jaques Luz Marques - 

Local da Obra – Tagariças, Casas Novas, S. Teotónio, Art.º 1920 - Freguesia - São Teotónio - 

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

 ---------- Proc. Nº 480 - ano - 2020 - Req. Fernanda Vitoria Marques Gomes da Luz - Local da 

Obra - Vale da Burra, São Martinho das Amoreiras - Assunto - Certidão Dispensa Licença 

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

 ---------- Proc. Nº 232 - ano - 2021 - Req. Patamar Violeta – Unipessoal, Lda. - Local da Obra - 

São Teotónio, Marouços - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Solicitação de documento; ------  

 ---------- Proc. Nº 485 - ano - 2019 - Req. Oblique Level, Lda. - Local da Obra - Vale de Bejinha - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 485/2019-AL; ---------------  

 ---------- Proc. Nº 532 - ano - 2020 - Req. Francisco Guerreiro Duarte - Local da Obra - Vale da 
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Brazinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º532/2020-CERT; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 550 - ano - 2019 - Req. Mariana Teresa Viana Parreira - Local da Obra - 

Seisseiras, Lote 1, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Pedido de prorrogação 

de prazos para apresentar elementos referentes ao Processo n.º 550/2019-CP; --------------------  

 ----------- Proc. Nº 622 - ano - 2020 - Req. Hugo Miguel da Silva dos Santos - Local da Obra - 

Pereira Nova - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de Dispensa de Autorização de 

Utilização/ Antiguidade do Edifício; -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 667 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

Obra - Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Junção de elementos ao Processo; ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 131 - ano - 2020 - Req. Donald Purmer - Local da Obra - Casa da Vinha - 

Barranco do Inferno - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo n.º 131/2020-CERT; --------  

 ----------- Proc. Nº 186 - ano - 2018 - Req. Fernando André Alves Silva - Local da Obra - 

Loteamento Municipal de Colos, Lote 7 - Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de uma 

Cópia do Projeto Tipo; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 662 - ano - 2020 - Req. Maria Madalena Cabral Parreira Beja da Costa - Local 

da Obra - Herdade do Almarjão - Freguesia - Colos - Assunto - Certidão de Dispensa de 

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

 ----------- Proc. Nº 60 - ano - 2020 - Req. José Pereira Romão - Local da Obra - Rua do Jogo da 

Bola - Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Gdbobp-4670; ---------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 286 - ano - 2018 - Req. Ivan Gonzalez Berenguer Pena - Local da Obra - 

Monte Alegre de Baixo, Vale de Santiago - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto – Pedido de 

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

 ----------- Proc. Nº 241 - ano - 2021 - Req. Adélia Viana Pacheco - Local da Obra - Baiona - 
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Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 241/2021-CERT; -----  

 ---------- 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 114 - ano - 2021 - Req. Ana Karin Manuela Leithead - Local da Obra - Monte 

Novo Barreira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo n.º 114/21-LOU; ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 435 - ano - 2020 - Req. Jorge Augusto Ramires Ramos - Local da Obra - Rua 

Eng.º Amaro da Costa - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 435/2020-LOU; ----------  

 ---------- Proc. Nº 315 - ano - 2021 - Req. Pastelaria e Gelataria Sónia, Lda. - Local da Obra - 

Moinho de Vento, Lote 6 - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto - Comunicação Prévia; ----  

 ---------- Proc. Nº 42 - ano - 2021 - Req. Luis Miguel Abreu Cruz - Local da Obra - Zambujeira do 

Mar, Lote 22 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 

42/2021-CP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 99 - ano - 2018 - Req. Nuno Simão Salvador - Local da Obra - Cerro da Tenda 

e Cabeço Queimado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Oficio 232/2021/Eraran; ---------------  

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

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

Reclamação sobre Processo n.º 202/2020-CERT; ------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 114 - ano - 2021 - Req. Ana Karin Manuela Leithead - Local da Obra - Monte 

Novo Barreira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos ao Processo 

n.º114/2021-LOU; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 144 - ano - 2021 - Req. Go Land, Lda. - Local da Obra - Monte da Lameirinha 

e Alagoa, Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alojamento Local; ----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 666 - ano - 2020 - Req. Congregação das Oblatas Divino Coração - Local da 

Obra - Rua Dr. Manuel Arriaga, n.º 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 
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Junção de elementos ao Processo n.º 666/2020-LOU; -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 270 - ano - 2021 - Req. Rui Pedro Mota Anacleto das Neves - Local da Obra - 

Travessa dos Amadores, n.º 6, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

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

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

Portela da Corte - Freguesia - São Luis - Assunto - Alteração de uma moradia unifamiliar; -------  

 ----------- Proc. Nº 24 - ano - 2018 - Req. Freguesia de Relíquias - Local da Obra - Relíquias - 

Freguesia - Relíquias - Assunto - Processo n.º 24/2018 VCD; ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 593 - ano - 2020 - Req. Robin Manfred Roger Marty - Local da Obra - 

Urbanização Duna Parque, Lote 12, Vila Nova Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - 

Assunto - Junção de elementos ao Processo n.º 593/2020-CP;-------------------------------------------  

 ----------- 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 321 - ano - 2021 - Req. Macedo & Santana Constrói, Lda. - Local da Obra - 

Urbanização Quinta da Roça Matos, n.º 23 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

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

 ----------- Proc. Nº 399 - ano - 2020 - Req. Conquistacontece Investimento, Lazer e Turismo, 

Lda. - Local da Obra - Moncosa - Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - 

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

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

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

da Amália - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição - Venda ambulante na zona 

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

 ----------- Proc. Nº 624 - ano - 2020 - Req. Zambiagest, Gestão Hoteleira, Lda. - Local da Obra - 

Alpendurada - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Resposta ao ofício Gdobp-2433/ 19-02-
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2021; ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Junção de elementos ao Processo n.º 696/2019-CP; --------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 585 - ano - 2019 - Req. Marcelina Maria Silva Santos Gonçalves - Local da 

Obra - Bica da Areia, Coitos, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova Milfontes - Assunto 

- Alteração de Loteamento n.º 9/2006-LAL. -------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0383-2021 - PROPOSTA DE PLANO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 

RÚSTICO (PIER) DA ENTRADA DA BARCA: ABERTURA DO PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA ------  

 ---------- Foi presente a informação técnica n.º 3282, datada de 25 de junho de 2021, 

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

Territorial, na qual consta que se encontra concluído o período de acompanhamento e 

decorrido o período adicional de concertação, tendo sido obtidos os pareceres favoráveis de 

todas as entidades que acompanharam a elaboração do Plano de Intervenção no Espaço 

Rústico (PIER) da Entrada da Barca. -----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nesta conformidade, propõe-se nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 89.º do Regime 

Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), que s Câmara Municipal delibere: ------  

 ---------- • Aprovar a Proposta de Plano, resultante das retificações efetuadas na sequência da 

conferência procedimental e do período adicional de concertação; ------------------------------------  

 ---------- • Proceder à abertura do período de discussão pública da proposta do Plano de 

Intervenção em Espaço Rural da Entrada da Barca, para os interessados formularem 

reclamações, observações ou sugestões, com duração de 20 dias a contar 5 dias após a 

publicação do Aviso em Diário da República; -----------------------------------------------------------------  

 ---------- • Proceder à publicitação da abertura do período de discussão pública através de 
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aviso a publicar no Diário da República e a divulgar através da comunicação social, da 

plataforma colaborativa de gestão territorial e do respetivo sítio na Internet; -----------------------  

 ----------- • Proceder à disponibilização dos documentos que constituem e acompanham a 

Proposta de Plano, para consulta, na junta de freguesia de São Teotónio, no edifício dos paços 

de concelho e na página da Internet do Município de Odemira. -----------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0388-2021 - PROPOSTA DE DECLARAÇÃO PARA ALTERAÇÃO POR 

ADAPTAÇÃO DO PDM DE ODEMIRA PARA TRANSPOSIÇÃO DO CONTEÚDO DOS PLANOS 

ESPECIAIS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO --------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação técnica n.º 3337, datada de 29 de junho de 2021, 

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

Territorial, na qual consta que na sequência da deliberação da Câmara Municipal tomada na 

reunião ordinária de 21 de junho de 2021, relativa ao 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", que enquadra e contextualiza todo este já extenso 

processo desde a aprovação de Lei de Bases Gerais da Política Pública de Solos, de 

Ordenamento do Território e de Urbanismo (LBGPPSOTU), publicada através da Lei n.º 

31/2014, de 30 de maio, e considerando também a tomada de conhecimento prévio pela 

Assembleia Municipal na primeira reunião da sessão ordinária de junho realizada no dia 25 de 

junho de 2021, propõe submeter a proposta de declaração para alteração por adaptação do 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Odemira, para transposição do conteúdo dos Planos 

Especiais de Ordenamento do Território (PEOT), anexa à presente informação, à Câmara 

Municipal para deliberar: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- • Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 121.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 10 de 

maio, e dando cumprimento à imposição legal prevista no artigo 78.º da LBGPPSOTU e no 

artigo 198.º do RJIGT, aprovar por mera declaração a alteração por adaptação do PDM de 

Odemira para transposição do conteúdo dos PEOT com incidência territorial no concelho de 

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

 ---------- • A referida alteração por adaptação do PDM de Odemira, que se submete à 

aprovação por mera declaração, 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 e adita os Anexos III, IV e V do regulamento do 

PDM, bem como, procede ao desdobramento das peças desenhadas sendo aditadas as 

Plantas de Ordenamento II, III e IV e a Planta de Condicionantes II.  ------------------------------------  

 ---------- • Proceder à republicação integral do regulamento do Plano Diretor Municipal 

considerando alteração por adaptação do PDM de Odemira, que se submete à aprovação por 

mera declaração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- • Determinar que a referida alteração por adaptação seja disponibilizada na página 

oficial da Câmara Municipal de Odemira em www.cm-odemira.pt, conforme o disposto no 

artigo 192.º do RJIGT. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a apreciação e a deliberação. -----------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3.5. - DIVISÃO DE INFRA-ESTRUTURAS E LOGÍSTICA --------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0393-2021 - DADOS DA SINISTRALIDADE NO CONCELHO DE 

ODEMIRA: MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE A ANSR - AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA 

RODOVIÁRIA E O MUNICÍPIO DE ODEMIRA--------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3262-2021, datada de 124 de junho de 2021, elaborada 
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pelo Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, bem como a 

minuta de Protocolo a celebrar entre a ANSR - Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e 

o Município de Odemira, com vista à disponibilização por parte da ANSR dos dados da 

sinistralidade referentes aos anos posteriores a 2014 no Concelho de Odemira, os quais são 

fundamentais na análise na identificação dos pontos negros da rede viária municipal e 

consequentemente atualizar deste modo o Plano Municipal de Segurança Rodoviária (PMSR).  

 ----------- Mais refere a supra informação que a minuta de Protocolo recebeu parecer favorável 

do Encarregado de Proteção de Dados do Município de Odemira e dos serviços da Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da proposta de Protocolo supra e, bem 

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

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

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0395-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LUGAR DE CARGAS E DESCARGAS 

NA RUA CUSTÓDIO BRÁS PACHECO, EM VILA NOVA DE MILFONTES ------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3025-2021, datada de 09 de junho de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, dando 

conhecimento da solicitação efetuada pela Gerência da empresa Dourado Matinal, Lda., para 

que seja implementada uma zona de cargas e descargas na Rua Custódio Brás Pacheco, em 

Vila Nova de Milfontes, justificando que necessitam de realizar operações de cargas e 

descargas no âmbito da sua atividade comercial. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Analisado o pedido, sugere-se a implementação de uma zona de cargas e descargas 

junto da entrada do comércio, na Rua Custódio Brás Pacheco, em Vila Nova de Milfontes, 

assim como a pintura de uma “passadeira” na zona em que o passeio é interrompido. -----------  
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 ---------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da proposta acima referida. ---------------------------  

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

parecer à Junta de Freguesia local no prazo de 20 (vinte) dias. ------------------------------------------  

 ---------- 3.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0379-2021 - FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: ATRIBUIÇÃO DE 

APOIO -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3024-2021, datada de 09 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, onde consta que no âmbito das 

medidas aprovadas em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 04 de 

fevereiro de 2021 e de acordo com as Normas do Fundo de Emergência e Apoio Social foi 

remetida ao Município uma candidatura ao referido Fundo. ---------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz dos critérios definidos no Artigo 1.º e no Artigo 4.º 

das Normas supracitadas foi elaborado o respetivo relatório. --------------------------------------------  

 ---------- Considerando que a munícipe reúne as condições fixadas nos artigos 4.º das Normas 

do Fundo de Emergência e Apoio Social e de acordo com o Artigo 6.º onde consta que  “1 - 

Cumpridos os requisitos, o agregado familiar tem direito a receber um apoio pecuniário no 

valor da diferença entre o mês de novembro ou dezembro de 2020 e o mês a que reporta a 

situação atual, o valor pecuniário a conceder nunca poderá ser superior ao valor auferido no 

mês de novembro ou dezembro de 2020; 2 - O agregado familiar tem direito a receber uma 

comparticipação de 50% do valor das despesas correntes apresentadas, até ao limite máximo 

de 250,00€.”, propõe-se a atribuição de um apoio pecuniário no valor de 181,04€ (diferença 

de vencimento entre o mês de dezembro/2020 e fevereiro/2021), bem como o valor de 

125,57€, referentes à comparticipação de 50% do valor das despesas apresentadas, 

perfazendo o valor total do apoio à Senhora Mara Lúcia da Silva Gomes de 306,61€. -------------  
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 ----------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos 

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0384-2021 - NINHO DE EMPRESAS DE ODEMIRA: PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE INCUBAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3204-2021, datada de 21 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que foi solicitado 

pelo promotor Pedro Manuel Cordeiro Domingos a prorrogação do prazo de incubação no 

Ninho de Empresa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que em reunião ordinária da Câmara 

Municipal realizada no dia 27 de julho de 2017 foi deliberado, por unanimidade, a aprovação 

da decisão de instalação no Ninho de Empresas de Odemira do referido promotor, através da 

incubadora tradicional, no imóvel sito Loja Exterior n.º 1, integrado no conjunto do Mercado 

Municipal de Odemira, situado na Rua Dr. Agudo, em Odemira, do qual o Município é o 

legitimo possuidor. Nessa conformidade, em 06 de setembro de 2017 foi celebrado o 

respetivo Contrato de Arrendamento Para Fins Não Habitacionais. ------------------------------------  

 ----------- Mais consta que em 01 de junho de 2021 o promotor efetuou uma exposição escrita, 

através de email, a solicitar a prorrogação do prazo de incubação até um período máximo de 2 

anos e alegou que por lapso deixou terminar o prazo para manifestar o interesse (findo a 06 

de setembro de 2020), contudo o projeto continuou a desenvolver-se, ajudando a dinamizar o 

Mercado Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Pelo atrás exposto e de acordo com o número 2 do artigo 19.º do Regulamento do 

Ninho de Empresas, propõe-se a aprovação da prorrogação do prazo de incubação, até ao 

máximo de mais dois anos, do promotor Pedro Manuel Cordeiro Domingos, através da 

incubadora tradicional na referida Loja, bem como a autorização da celebração de um 

Contrato de Arrendamento para Fins Não Habitacionais, referente ao imóvel anteriormente 



-38- 
01-07-2021 

 
 

referido, para continuidade do projeto, sendo o assunto posteriormente encaminhado para a 

Divisão de Recursos Humanos e Jurídica e Divisão de Gestão Interna para os devidos efeitos. --  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0385-2021 - PROJETO APRENDER JUNTOS COM ERASMUS+ II: 

TRANSFERÊNCIAS DE BOLSAS DE MOBILIDADE FLUXOS 1 --------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3339/2021, datada de 29 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio-cultural, na qual consta que na sequência 

da aprovação em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 04 de julho de 2019 

da assinatura do contrato n.º 2019-1-PT01-KA101-060662 do Setor Ensino Escolar, para a 

Ação Chave 1 do Programa Erasmus+ 2019, com a Agência Nacional (AN), referente ao projeto 

Aprender Juntos com Erasmus+ II (AJE+ II) e de acordo com a informação n.º 3115-2019, 

datada de 25 de julho de 2019, o processo encontra-se agora em fase de preparação das 

mobilidades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, de acordo com a alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, propõe-se a aprovação da transferência da bolsa de mobilidade, de acordo 

com o quadro anexo à informação n.º 3339/2021, para a participante integrada no fluxo de 

mobilidades 1 e que decorre em agosto de 2021: -----------------------------------------------------------  

 ----------  - Ana Alice Henriques Alves, docente no Agrupamento de Escolas de Odemira. ---------  

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0387-2021 - ATRIBUIÇÃO DE LICENÇAS PARA A REALIZAÇÃO DE 

ATIVIDADES NAS ÁGUAS BALNEARES DO CONCELHO DE ODEMIRA: ANÁLISE DE RECLAMAÇÕES 

E PROPOSTA DE LISTA DEFINITIVA -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3331-2021, datada de 28 de junho de 2021, 
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proveniente da Divisão de Desenvolvimento Económico, na qual consta que na sequência da 

análise das candidaturas rececionadas no âmbito da Atribuição de Licenças para a Realização 

de Atividades, foi aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 06 de 

junho de 2021 a Lista Provisória das autorizações a atribuir para o ano de 2021. De acordo 

com as Normas para a Atribuição de Licenças para a Realização de Atividades nas Águas 

Balneares do Concelho de Odemira, a Lista Provisória foi publicitada através do Edital n.º 

66/2021, decorrendo o prazo de 10 dias para os interessados apresentarem a reclamação da 

decisão.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Decorrente da publicitação da Lista Provisória foram rececionados 3 pedidos de 

consulta de processos, que decorreram no dia 18 de maio, e nessa sequência foram 

formalizados pedidos de cópias dos mesmos processos nos dias 18 e 19 de maio, tendo os 

documentos sido enviados, depois de pagos os custos inerentes aos pedidos, e formalizadas 

as reclamações, que foram reencaminhadas para a Comissão Técnica de Avaliação de 

candidaturas nos dias 27 de maio e 9 de junho, respetivamente. ---------------------------------------  

 ----------- Dando cumprimento ao exposto no n.º 2 do artigo 11.º (Decisão) do supra referido 

documento, a comissão técnica de avaliação de candidaturas procedeu à análise das 

reclamações apresentadas pelos candidatos e na sequência de reunião da mesma Comissão, 

decorrida no dia 23 de junho de 2021, produziu a Ata n.º 2, bem como a proposta de Lista 

Definitiva de autorizações a atribuir. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, conforme determinado na alínea b) do n.º 2 do artigo 11.º das 

Normas para a Atribuição de Licenças para a Realização de Atividades nas Águas Balneares do 

Concelho de Odemira, propõe-se a aprovação da Lista Definitiva das autorizações a emitir 

para o ano de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

termos propostos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0390-2021 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE ORGANIZAÇÕES DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO -------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 3263/2021, datada de 26 de junho, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, na qual consta que no passado dia 18 de junho a 

Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com Deficiência (CNOD) dirigiu a este 

Município um ofício, no qual solicita apoio financeiro para a realização do 27.º Encontro 

Nacional de Pessoas com Deficiência. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes é uma organização com 41 

anos de existência, que representa mais de 40 Organizações de e para Pessoas com 

Deficiência, compreendendo todos os tipos de deficiência (mental, motora, sensorial e 

orgânica) e tem como objetivo coordenar e dinamizar a atividade das associações de pessoas 

com Deficiência, promovendo e apoiando ações conducentes à satisfação das justas 

pretensões destes cidadãos. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido, e cumprindo as orientações Governamentais e da DGS, aplicando 

todas as regras impostas de distanciamento e lotação para este evento, a CNOD irá realizar a 

16 Outubro, o 27º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência na Universidade do Minho, 

em Braga. A realização deste Encontro obriga a grandes despesas em termos de deslocações, 

refeições e apoio logístico, pelo que vem a CNOD solicitar apoio financeiro. -------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com o disposto na alínea u) do n.º 1 do 

Artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro no valor 

de 200,00€ (duzentos euros) à Confederação Nacional de Organizações de Pessoas com 

Deficiência, para apoio à realização do 27º Encontro Nacional de Pessoas com Deficiência. -----  

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0391-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ACL-
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ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE LIMOUSINE, PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E XXXII 

CONCURSO NACIONAL DE BOVINOS DA RAÇA LIMOUSINE ------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3334/2021, datada de 28 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Socio Cultural, bem como a minuta do Protocolo 

de Colaboração a celebrar entre o Município de Odemira e a ACL, com vista à realização da 

Exposição e XXXII Concurso Nacional de Bovinos de Raças Limousine. ---------------------------------  

 ----------- Em face ao exposto, propõe-se ao abrigo das alíneas o), u) e ff), do n.º 1 do artigo 

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

com a ACL, à qual será concedido um apoio financeiro no valor de 33.000,00€ (trinta e três mil 

euros) e, bem assim, que sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara 

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

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

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0392-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À CIMAL NO 

ÂMBITO DA 38ª VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA -------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3201, datada de 21 de junho de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que a 38.º Volta ao Alentejo em 

Bicicleta teve uma passagem pelo concelho de Odemira, atravessando localidades como 

Relíquias, Odemira e S. Luís e, bem assim que o Conselho Intermunicipal do Alentejo Litoral 

deliberou aprovar a participação da CIMAL na referida Volta que se realizou entre os dias 23 e 

27 de junho.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que esta edição terá um custo de 24.598,77 € e que este valor será 

repartido entre os Municípios da CIMAL, propõe-se ao abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 

33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um apoio financeiro à CIMAL – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral no valor de 4.920,00 € (quatro mil novecentos 
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e vinte euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0394-2021 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DAS EQUIPAS DE ASSISTENTES DE PRAIA 2021 ---------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3149, datada de 17 de junho de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que o Decreto-Lei n.º 35-A/2021, 

de 18 de maio, veio regular o acesso e a utilização das praias de banhos, no contexto da 

pandemia da doença COVID-19, para a época balnear de 2021. -----------------------------------------  

 ---------- Considerando o manual de linhas orientadoras emanado pela Associação Portuguesa 

do Ambiente referente ao regime excecional e temporário para a ocupação das praias, no 

contexto da pandemia COVID-19; considerando que as Equipas de Assistentes de Praia se 

constituirão como elementos muito importantes para a sensibilização dos deveres gerais dos 

utentes e das entidades concessionárias, para esclarecer sobre as regras de higiene e 

segurança e informar sobre o estado de ocupação das praias, em face do aumento de 

exigência e da necessidade de acompanhamento permanente das águas balneares em 2021, 

propõe-se, em conformidade com a alínea ff) do n.º 1 do Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro, a aprovação do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Odemira e Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, que prevê a atribuição de um apoio 

financeiro no valor total de 58.000,00€ (cinquenta e oito mil euros), para o período 

compreendido entre 15 de junho 2021 e 15 de setembro 2021, bem como que sejam 

concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 

referido documento em representação do Município. -----------------------------------------------------  

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

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



-43- 
01-07-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

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

 ----------- APROVAÇÃO: A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos termos 

do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------  

 ----------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram dezoito horas do dia um de julho de dois mil e vinte e um. ------------  

 ----------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Presidente. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por mim,                                                                                                      ,Técnica Superior 

a subscrevi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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