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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 17 

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

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

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

Odemira, Edifício dos Paços do Concelho e Sala das Sessões da Câmara Municipal, realizou-se 

a Reunião Ordinária da Câmara Municipal, nos termos do artigo quadragésimo da Lei número 

setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, tendo comparecido para o efeito, 

os Senhores: Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, Sara Cristina Ramos 

Marcelino, Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos, Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva 

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

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

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

Municipal, por se encontrar de férias, a Senhora Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, 

Vereadora da Câmara Municipal eleita pelo Partido Socialista, por motivos de saúde e o 

Senhor Luís Carlos Lima Cardoso, Vereador da Câmara Municipal eleito pela Coligação 

Democrática Unitária, por se encontrar de férias. A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, relevar as referidas faltas. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 16, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

15-07-2021 :Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 

em epígrafe, previamente enviados com a restante documentação para esta reunião, foi 

assim dispensada a sua leitura, sendo imediatamente submetida à apreciação e aprovação. 

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

aprovada por unanimidade, tendo sido devidamente assinada. Não participou na votação a 
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Senhora Raquel Alexandra Lourenço Vicente e Silva Domingos, Vereadora eleita pelo Partido 

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

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

 ---------- 1. O Senhor Fernando Joaquim Guerreiro da Piedade, residente em Vale Pêgas - 

Odemira, veio alertar para o mau estado da estrada em Vale Pêgas, que dá acesso a cerca de 

quatro habitações, a qual provoca danos nas viaturas que nela circulam e dificultando o 

acesso às habitações. Referiu ainda que ele próprio tem vindo a remediar a situação, mas a 

mesma encontra-se muito degradada, necessitando de uma maior intervenção. -------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente informou que o Município de Odemira iria avaliar a 

possibilidade de pavimentação por administração direta, no sentido de resolver o problema. --  

 ---------- O Senhor Fernando Piedade referiu ainda da necessidade de substituição da tubagem 

do abastecimento de água ás habitações sitas em Vale Pêgas – Odemira, uma vez que o 

material da mesma é de plástico e está constantemente a existir ruturas, provocando 

bastantes constrangimentos, e danificando ainda mais a estrada de acesso ás habitações 

daquela localidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente informou que será igualmente avaliada a necessidade de 

substituição desta rede de águas. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. A Senhora Sílvica Alecseev, residente Rua da Circunvalação, 2.º Andar, n.º 10 - 

Odemira, veio solicitar uma habitação social, referindo que o seu senhorio informou que iria 

aumentar a renda da casa, pelo que a munícipe alegou não ter situação financeira para o 

pagamento da renda e das restantes despesas, referindo que tem a seu cargo um filho menor 

e não tem qualquer ajuda no pagamento das despesas. ---------------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Vice-Presidente informou que ira solicitar ao Setor da Ação Social do 

Município de Odemira para avaliar o enquadramento no apoio ao arrendamento, tendo em 

conta o que Município não tem habitações sociais, no entanto irá analisar a situação. ------------  
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 ----------- 2. - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  

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

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

 ----------- - Dia vinte e três de julho - Esteve presente na Inauguração da nova sede da 

Associação Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine - ACL, em Odemira, realizando-

se igualmente entre o dia vinte e três e o dia vinte e cinco de julho o trigésimo segundo 

Concurso Nacional, no Parque de Feiras e Exposições, em São Teotónio. -----------------------------  

 ----------- - Dia vinte e seis de julho - Acompanhou a visita da Senhora Ministra da Coesão 

Territorial, na inauguração do espaço de coworking, instalado no Centro de Investigação e 

Inovação, em Odemira, criado no âmbito da integração de Odemira na rede nacional de 

espaços coworking. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Dia vinte e sete de julho - Esteve presente na apresentação do Plano Municipal de 

Emergência de proteção Civil de Odemira, que ainda se encontra em discussão pública. ---------  

 ----------- - Dia vinte e oito de julho - Esteve presente na cerimónia de assinatura dos Autos de 

Transferência de Competências para as Juntas de Freguesias, bem como na celebração de 

novos contratos interadministrativos com as mesmas, esta cerimónia contou com a presença 

do Senhor Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. ---------------------  

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

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

 ----------- - Dia vinte e um de julho - Esteve presente numa reunião com a Chefe da Divisão de 

Recursos Humanos e Jurídica e o Chefe da Divisão de Infraestruturas e Logística, bem como a 

equipa de Segurança e Higiene no Trabalho e a brigada de pavimentação, tendo sido 

abordado o tema do suplemento de penosidade e insalubridade para a referida brigada. 

Foi transmitido pela Vereadora que de acordo com a publicação da Lei n.º 75-B/2020, de 

31/12, que aprovou o OE 2021, nomeadamente no art.º 24, o legislador veio prever a 
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atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade, e definir os termos e condições em 

que essa atribuição é possível, não estando enquadrada a função de pavimentador, nem de 

outras que se considera que deveriam estar também incluídas. Nesse sentido foi solicitado à 

Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica que analisasse novamente o assunto, com 

suporte de parecer ao Dr. Paulo Veiga e Moura. -------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia vinte e seis de julho - Acompanhou a visita da Senhora Ministra da Coesão 

Territorial, na inauguração do espaço de coworking, instalado no Centro de Investigação e 

Inovação, em Odemira. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Dia vinte e oito de julho - Esteve presente na cerimónia de assinatura dos Autos de 

Transferência de Competências para as Juntas de Freguesias, bem como na celebração de 

novos contratos interadministrativos com as mesmas, esta cerimónia contou com a presença 

do Senhor Secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local. ---------------------  

 ---------- - Dia vinte e nove de julho - Esteve presente numa reunião com a Direção-Geral da 

Alimentação e Veterinária - DGAV, as Águas Públicas do Alentejo - AgdA e os Delegados de 

Saúde da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano - ULSLA, relativamente à qualidade da 

água, uma vez que têm existido alguns incumprimentos, nomeadamente de pesticidas no 

canal, nas zonas da Zambujeira do Mar, Cavaleiro e São Teotónio, a AgdA já procedeu ao 

respetivo tratamento no sentido de reduzir a presença deste elemento. -----------------------------  

 ---------- No mesmo dia - tarde - Visitou a Estação de Tratamento de Águas Residuais - ETAR de 

Sabóia, acompanhada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia, referindo que se irá 

realizar na mesma, no mês de setembro, algumas intervenções necessárias. ------------------------  

 ---------- - Dia trinta de julho - Esteve presente na Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal de Odemira, que se realizou no Cineteatro Camacho Costa, em Odemira. --------------  

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

 ---------- A Senhora Vereadora referiu a importância da atribuição do Suplemento de 
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Penosidade e Insalubridade para os trabalhadores no Município de Odemira, referindo que o 

mesmo deveria ser mais amplo e abranger mais assistentes operacionais, igualmente em 

situações de riscos, com pagamento de retroativos a janeiro de dois mil e vinte e um, 

informando que já existem Municípios a aplicar este suplemento. -------------------------------------  

 ----------- O Senhor Vice-Presidente informou que está explicito na lei quais o setores 

abrangidos por este suplemento, tendo assim o Município de Odemira cumprir o que está 

estipulado na legislação referente a esta matéria, lamentando o facto de não ser mais 

abrangente para trabalhadores igualmente em situações de risco. -------------------------------------  

 ----------- A Senhora Vereadora Sara Ramos, eleita pela Coligação Democrática Unitária, 

apresentou uma Moção e uma Proposta, referente à atribuição do Suplemento de Penosidade 

e Insalubridade para os trabalhadores no Município de Odemira, que seguidamente se 

transcrevem: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- “Moção -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Aplicação mais ampla e abrangente do Suplemento de penosidade e insalubridade -  

 ----------- Data de 1998 a aprovação da legislação que «regulamenta as condições de atribuição 

dos suplementos de risco, penosidade e insalubridade». Consagrou as figuras de 

compensações, suplementos e demais regalias a atribuir em função de algumas 

particularidades específicas do trabalho prestado no âmbito da Administração Pública, aqui se 

incluindo os serviços e organismos da administração local, cuja regulamentação nunca foi 

efetuada, em prejuízo dos trabalhadores que nunca viram os seus direitos devidamente 

garantidos. Já em 2008 a Lei n.º 12-A/2008, que revogou expressamente o Decreto-lei de 

1998 inscreveu a previsão dos suplementos remuneratórios.  -------------------------------------------  

 ----------- Consagração a que não correspondeu a indispensável regulamentação fazendo com 

que mais de vinte anos depois este legítimo direito não tenha tido aplicação.  ----------------------  

 ----------- Vezes sucessivas ao longo destes anos, designadamente com iniciativas legislativas 
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apresentadas na Assembleia da República, se procurou dar concretização à Lei determinando 

o seu âmbito de aplicação, regras de cálculo e modo de pagamento destes suplementos, bem 

como dos respetivos complementos a atribuir em acréscimos aos referidos suplementos.  ------  

 ---------- O Orçamento de Estado para 2021 estabelece a atribuição do “suplemento 

remuneratório de penosidade e insalubridade da carreira geral de assistente operacional no 

que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene 

urbana, do saneamento, (…) de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o 

aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 

degradação do estado de saúde”.  ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Abriu assim a possibilidade de implementar uma justa reivindicação com mais de 25 

anos dos trabalhadores da administração local. -------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a) A atribuição do Suplemento de Insalubridade, Penosidade e Risco, liga-se à 

natureza e condições do trabalho não constituindo nenhum privilégio. -------------------------------  

 ----------  b) As estruturas representativas dos trabalhadores, como Sindicatos, Representantes 

dos Trabalhadores para a Segurança e Saúde no Trabalho e também Órgãos Autárquicos, têm 

manifestado o carater bastante restritivo dos critérios de atribuição do suplemento, criando 

injustiças entre profissões e deixando de fora milhares de trabalhadores que diariamente 

realizam trabalhos de elevada penosidade, insalubridade e risco. --------------------------------------  

 ----------  c) A atribuição do suplemento é uma norma do Orçamento de Estado para 2021 

estando, por essa razão, assegurada a sua vigência apenas durante o corrente ano.  --------------  

 ---------- Delibera-se:  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. Exortar o Governo e a Assembleia da República a tomarem as iniciativas legislativas 

necessárias para que o suplemento de penosidade e insalubridade considere igualmente a 

vertente “risco” e que o universo de trabalhadores a considerar seja aquele que os Serviços de 
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Saúde e Segurança no Trabalho definam como profissões e tarefas no âmbito das funções 

através da avaliação das condições de penosidade, insalubridade e de risco.  -----------------------  

 ----------- 2. Exortar o Governo e a Assembleia da República a tomarem as iniciativas legislativas 

necessárias para que o suplemento seja efetivado como um direito dos trabalhadores e não 

apenas como uma norma do OE.  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A eleita da CDU -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Vereadora -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a)Sara Ramos” --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- “PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando a complexidade do processo de atribuição do suplemento de 

penosidade insalubridade para os trabalhadores no Município de Odemira, assim como a 

natureza diversificada das funções/atividades, considerando também que este não é um 

processo estanque e requer contínuas reavaliações. -------------------------------------------------------  

 ----------- Sentiram os eleitos da CDU na Câmara Municipal a necessidade de ouvir os 

trabalhadores deste município. Auscultação essa que reforçou, a posição dos eleitos da CDU 

na Reunião de Câmara dia 1 de Abril, reforçando o facto do valor do suplemento a pagar ser 

baixo e que deveria existir uma maior abrangência no número de trabalhadores. ------------------  

 ----------- Constatou-se que existem trabalhadores que não estão abrangidos pelo suplemento 

e que pontualmente podem desempenhar funções/atividades que preenchem os requisitos 

para o suplemento de penosidade e insalubridade.  --------------------------------------------------------  

 ----------- Desta forma, após reavaliação da proposta, vem a CDU propor: -----------------------------  

 ----------- •Face ao exposto, em cumprimento do nº2 e 3 do artigo 34 da Lei 75/2020 de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2021 e para efeitos do nº 3 do artigo 
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35º da lei 75/2013 de 12 de setembro proponho que sejam abrangidos todos os assistentes 

operacionais dos setores operativos do Município de Odemira e que execute um 

levantamento mais pormenorizado das funções/atividades, bem como a aplicação da 

graduação única a nível alto de penosidade em celebridade no valor diário correspondente a 

4,99 euros a todos os trabalhos dos abrangidos salvo se resultar valor superior na aplicação do 

disposto no nº 2 do presente artigo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Reforçamos que o pagamento do suplemento deverá ser feito com retroativos a 

janeiro 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A eleita da CDU -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Vereadora -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a)Sara Ramos” --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os eleitos pelo Partido Socialista votaram contra a presente Proposta, apresentando 

Declaração de Voto Verbal “Os eleitos do Partido Socialista votam contra a proposta da 

Coligação Democrática Unitária, pelo facto de a mesma não poder ser aplicada por não estar 

enquadrada na lei em vigor, como o admite a própria Coligação Democrática Unitária ao 

propor na sua Moção - apresentada nesta mesma reunião de Câmara Municipal e aprovada, 

por unanimidade, com os votos a favor dos eleitos do Partido Socialista - alteração à legislação 

por parte do Governo e da Assembleia da República.” -----------------------------------------------------  

 ---------- 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 0457-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO. ---------------------------  

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

 ---------- 1 - Mail, datado de 13/07/2021, proveniente da CIMAL - Comunidade Intermunicipal 

do Alentejo Litoral, a dar conhecimento da comunicação dirigida ao Senhor Secretário de 
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Estado da Saúde, relativamente ao atraso verificado nos pagamentos às Associações 

Humanitárias de Bombeiros do Alentejo Litoral. -------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 22/07/2021, proveniente do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, a aprovação, em votação final global na Sessão Plenária da Assembleia 

da República da Resolução "Pela requalificação e reabertura do serviço regional e inter-

regional de transporte ferroviário no Alentejo Litoral e Distrito de Setúbal". ------------------------  

 ----------- 3 - Mail, datado de 26/07/2021, proveniente da Subdiretora Geral da Direção-Geral 

da Administração Escolar, a remeter a resposta à Tomada de Posição da Câmara Municipal de 

Odemira, relativamente à falta de colocação de professores no Agrupamento de Escolas de 

Colos no ano escolar de 2020/2021. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4 - Ofício nº 301, datado de 26/07/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter as Atas das reuniões da Sessão Ordinária do referido Órgão, realizadas 

nos dias 28/05/2021 e 04/06/2021, respetivamente. ------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - Ofício nº 306, datado de 26/07/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter um exemplar do Edital nº 13/2021, relativamente à realização da Sessão 

extraordinária do referido Órgão, realizada no passado dia 30/07/2021. -----------------------------  

 ----------- 6 - Ofício nº 299, datado de 26/07/2021, proveniente da Assembleia Municipal de 

Odemira, a remeter a Minuta da Ata da Sessão Extraordinária do referido Órgão, realizada no 

passado dia 23/07/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0471-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE 

MORADORES DE ALGOCEIRA E VALE DO BISPO (ALGOCEIRA –ODEMIRA) -----------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 3786-2021, datada de 23/07/2021, proveniente do 

Gabinete de Apoio ao Presidente, onde consta que a Associação de Moradores de Algoceira e 
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Vale do Bispo, com sede na freguesia de São Salvador e Santa Maria, concelho de Odemira, é 

uma coletividade de reconhecida dinâmica sociocultural no nosso concelho, com um plano de 

atividades regular de grande valor e mérito junto da comunidade local, sendo tantas vezes o 

ponto de encontro e de vivência comunitária da população residente e não só.  -------------------  

 ---------- Tem conseguido manter um equilíbrio financeiro ajustado á realidade da 

coletividade, fruto de uma gestão financeira regrada e sustentada no conjunto das suas 

próprias dinâmicas e compromissos assumidos, inclusive com recursos humanos a seu cargo. -  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que os efeitos da pandemia COVID-19 

vieram abalar a sua estrutura até aqui estável, levando a sua direcção a ponderar a suspensão 

das actividades o que em bom rigor traria consequências ainda mais negativas para os 

moradores, muitos dos quais de idade avançada e que ali encontram formas benéficas e 

saudáveis para enfrentarem os dias e a vida. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- A senhora presidente da direção da Associação vem manifestar a sua preocupação 

quanto ao futuro da coletividade e solicitar ao Município de Odemira através de email 

enviado no dia 15 de julho de 2021, um apoio financeiro para atenuar este momento difícil 

por que passa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, por forma a apoiar a continuação da sua atividade e o serviço público que a 

associação presta à comunidade, a exemplo de outros apoios extraordinários atribuídos pelo 

Município de Odemira a coletividades odemirenses nestas mesmas circunstâncias, e ainda 

para fazer face à redução de receitas da coletividade provocadas pela crise económica, em 

parte devido às sucessivas restrições impostas particularmente ao concelho de Odemira, 

propõe-se a atribuição de um apoio financeiro no valor de 5.000,00 euros à Associação de 

Moradores de Algoceira e Vale do Bispo (Algoceira – Odemira), de acordo com a alínea u), do 

artigo 33 da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. ------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0470-2021 - PROPOSTA Nº 1/2021 V-PR - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO AO JUVENTUDE CLUBE BOAVISTA --------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Proposta nº 1/2021 V-PR, datada de 29/07/2021, proveniente do 

Gabinete do Senhor Vereador Pedro Ramos, que seguidamente se transcreve: ---------------------  

 ----------- "Proposta nº 1/2021 V-PR - Atribuição de Apoio Financeiro Extraordinário ao 

Juventude Clube Boavista -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- •As políticas municipais de apoio e incentivo ao associativismo assumem 

necessariamente uma perspetiva dinâmica face às reais necessidade da população e de cada 

uma das associações existentes no concelho; ----------------------------------------------------------------  

 ----------- •Um dos objetivos que o Município de Odemira prossegue é o desenvolvimento de 

práticas desportivas e recreativas de vida saudável nas populações locais, designadamente 

através do apoio a coletividades e associações que colaboram na promoção dessas mesmas 

atividades, ajudando a tornar a comunidade local mais ativa; -------------------------------------------  

 ----------- •As coletividades desportivas e recreativas têm vindo a ser parceiros na 

concretização destes objetivos, desenvolvendo intensa atividade de formação e prática 

competitiva no desporto e recreio, com resultados relevantes para o bem-estar e qualidade 

de vida de todos quantos residem ou visitam o nosso concelho; ----------------------------------------  

 ----------- •As Associações Locais, como é o caso do Juventude Clube Boavista, têm uma 

importância fundamental na concretização destes objetivos, que assumem especial relevância 

no território, pela sua proximidade com a população. -----------------------------------------------------  

 ----------- Considerando ainda que: -------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- •O Juventude Clube Boavista é uma coletividade de reconhecida dinâmica desportiva 

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

todo o ano pela comunidade local; ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •A associação tem conseguido manter um equilíbrio financeiro ajustado à sua 

realidade, que a pandemia provocada pelo COVID-19 veio colocar em questão, provocando 

um conjunto de dificuldades, conforme relata a sua direção na exposição enviada ao 

Município de Odemira em 19.06.2021 (em anexo); ---------------------------------------------------------  

 ---------- •Em reunião realizada no dia 17 de Julho de 2021 na sede da coletividade, a Direção 

veio reforçar o pedido, solicitando a atribuição de um apoio financeiro extraordinário, na 

ordem dos cinco mil euros, para fazer face a despesas correntes que não está a conseguir 

cumprir em consequência da redução de receitas provocadas pela crise económica, devido às 

sucessivas restrições ao exercício da sua atividade desportiva e que têm incidido 

particularmente sobre o concelho de Odemira; --------------------------------------------------------------  

 ---------- Considerando o exposto, propõe-se para apreciação e deliberação da Exm.ª Câmara 

Municipal, mediante prévia cabimentação, a atribuição de apoio financeiro extraordinário no 

valor de 5.000,00 € (Cinco mil euros) ao Juventude Clube Boavista, nos termos do disposto na 

alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro (com vista a 

apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 

prevenção das doenças). -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 29 de julho de 2021 -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Vereador, ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) Pedro Ramos, Arq.º". --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0448-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL – ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NA CARREIRA E CATEGORIA ASSISTENTE TÉCNICA - DRHJ ----------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3910-2021, datada de 30 de julho de 2021, elaborada 

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

vinculativo conducente à abertura de procedimento concursal para constituição de Relação 

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

de trabalho na carreira e categoria Assistente Técnica para a DRHJ. -----------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reservas de recrutamento em áreas que se adequem ao exercício das funções em causa, o 

recrutamento para os postos de trabalho que ora se propõem é efetuado em obediência ao 

disposto dos art.os 30.º a 37.º da LTFP e visa a constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, tal como consta na primeira alteração ao Mapa de Pessoal 
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para 2021 aprovada na reunião ordinária da Câmara Municipal de 18.02.2021 e na sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, realizada a 05.03.2021, fundamentado no disposto no nº 2 

do artº 30º da LTFP. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os encargos a suportar com o recrutamento em causa encontram-se previstos na 

informação n.º 3906-2021, datada de 30 de julho de 2021, conforme exigência obrigatória nos 

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

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

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

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

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

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

dois Assistentes Técnicos para a DRHJ na modalidade de vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado, para apreciação superior e aprovação da Exmª. Câmara Municipal. ------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0430-2021 - 6ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 4ª ALTERAÇÃO 

PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 4ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO DE 

ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 4ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE 

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

 ---------- Foi presente a informação n.º 3582/2021, datada de 14 de julho de 2021, da Divisão 

de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 4ª Alteração 

Permutativa ao Orçamento da Despesa, 4ª Alteração Permutativa ao Plano de Atividades 

Municipal (PAM) e 4ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos (PPI), que 
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apresenta os seguintes valores: ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços:367.000,00 € (Trezentos e sessenta e sete mil euros); ----------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 367.000,00 € (Trezentos e sessenta e sete mil euros). ----------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 207.000,00 € (Duzentos e sete mil euros); ------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 300.000,00 € (Trezentos mil euros). ---------------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 143.000,00 € (Cento e quarenta e três mil euros); --------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 206.000,00 € (Duzentos e seis mil euros). --------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0432-2021 - CEDÊNCIA DE PARTE DO PRÉDIO URBANO SITO NA 

CHARNECA DO DESERTO AO GRUPO MOTARD LONTRAS DO MIRA -------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 3606-2021, datada de 14 de julho de 2021, 

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

referente ao procedimento de cedência de utilização de parte do imóvel urbano 1258, sito na 

Charneca do Deserto, Avenida das Águas, na Boavista dos Pinheiros, ao Grupo Motard Lontras 

do Mira para realização de atividades recreativas, desportivas e culturais relacionadas com o 

mototurismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com o disposto no n.º1 do artigo 15-º, do 

Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Municipal, a aprovação da minuta do 

Auto de Cedência de parte do imóvel supracitado, por um período de cinco anos, a título não 

oneroso, desde que se cumpra a finalidade prevista.  ------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0433-2021 - CEDÊNCIA DE PARTE DO PRÉDIO URBANO SITO NA 

CHARNECA DO DESERTO À FREGUESIA DE BOAVISTA DOS PINHEIROS ---------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 3604-2021, datada de 14 de julho de 2021, 

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

referente ao procedimento de cedência de utilização de parte do imóvel urbano 1258, sito na 

Charneca do Deserto, Avenida das Águas paralela à Avenida do Comércio, na Boavista dos 

Pinheiros, à Freguesia para guardar equipamentos e materiais afetos à mesma.  -------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com o disposto no n.º1 do artigo 15.º do 

Regulamento de Inventário e Cadastro do Património Municipal, a aprovação da minuta do 

Auto de Cedência de parte do imóvel supracitado, por um período de cinco anos, a título não 

oneroso, desde que se cumpra a finalidade prevista.  ------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0434-2021 - PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE 

ALIENAÇÃO DE TRÊS LOTES SITOS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE BOAVISTA DOS 

PINHEIROS, ZONA SUL – COMPONENTE INDUSTRIAL -------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3472-2021, datada de 07 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, na Divisão de Gestão Interna, a 

propor a abertura de procedimento de alienação de três Lotes, abaixo descritos, sitos no 

Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros, Zona Sul, Componente Industrial, na 

modalidade de atribuição com pré-seleção, precedida de candidatura. -------------------------------  

 ---------- Caracterização: -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 -----------  - Lote nº. 149I – com a área total de 450 m2, área máxima de implantação de 360 m2 

e a área máxima de construção de 540 m2, destinado a pequena indústria, no qual é 

permitida a construção de um edifício com o máximo de dois pisos, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo matricial 1113 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira 

sob o nº 01362/060104, na Freguesia de Boavista dos Pinheiros. ---------------------------------------  

 ----------- - Lote nº. 153I – com a área total de 500 m2, área máxima de implantação de 400 m2 

e a área máxima de construção de 600 m2, destinado a pequena indústria, no qual é 

permitida a construção de um edifício com o máximo de dois pisos, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo matricial 1114 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira 

sob o nº 01366/20040106, na Freguesia de Boavista dos Pinheiros. ------------------------------------  

 ----------- - Lote nº. 169I – com a área total de 500 m2, área máxima de implantação de 400 m2 

e a área máxima de construção de 600 m2, destinado a pequena indústria, no qual é 

permitida a construção de um edifício com o máximo de dois pisos, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo matricial 1122 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira 

sob o nº 01382/060104, na Freguesia de Boavista dos Pinheiros. ---------------------------------------  

 ----------- A atribuição do Lote obedece a um conjunto de regras que permite hierarquizar as 

candidaturas com base na sua valoração em termos de efeito indutor do desenvolvimento 

que pode ser proporcionado por cada atividade, nos termos exarados no Regulamento de 

Ordenamento e Gestão dos Parques Municipais de Fixação de Empresas. ----------------------------  

 ----------- O Incentivo à fixação de Empresas nos Parques Empresariais para cedência de lotes 

ocorre ao abrigo do Programa “Odemira Empreende”, sob a forma de atribuição com pré-

seleção, fixando o valor base de alienação de 2,50€ (dois euros e cinquenta cêntimos) por 

metro quadrado, exarado nos termos do artigo 4.º do Regulamento do Programa Municipal 

de Empreendedorismo e Emprego “Odemira Empreende”. ----------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, propõe-se: -----------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 1 - Abertura de concurso na modalidade de atribuição com pré selecção, precedida 

de candidatura, dos Lotes em apreço. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Que seja fixado o prazo limite de entrega de candidaturas em 30 dias seguidos, 

após esta aprovação, com o valor base de 2,50€/m2. ------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Que seja estabelecida uma pontuação mínima que os candidatos devem atingir 

para acesso à pré-seleção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – A nomeação de uma Comissão de Análise composta por Três Técnicos afetos à 

DDSC e DLGT, que interfiram na decisão final do processo, tendo em conta a especificidade do 

procedimento que obriga a uma análise económica e uma análise de licenciamento. -------------   

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

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

termos propostos nos pontos um e dois. Mais deliberou estabelecer a pontuação mínima de 

doze pontos e de acordo com o Regulamento Municipal a Comissão de Análise é nomeada por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------  

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0435-2021 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONCESSÃO E 

EXPLORAÇÃO DO EDIFÍCIO A5, NA ANTIGA MOAGEM DE SABÓIA -  NOMEAÇÃO DE JÚRI ---------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 3253-2021, datada de 23 de junho de 2021, 

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

qual consta que na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 09de junho de 2021, 

foi aprovada a abertura de Concurso Público para a concessão e Exploração da Antiga 

Moagem de Sabóia – Edifício A5, devendo as Propostas ser entregues até às 16 horas do dia 

10.º a contar da data da publicação do Anúncio no Diário da República. ------------------------------  

 ---------- Consta ainda na supracitada Informação que o ato de abertura das propostas é 

público e será presidido pelo Júri do Concurso, composto em número impar, com um mínimo 

de três membros efetivos e dois suplentes, um dos quais que preside. --------------------------------  



-19- 
05-08-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

 ----------- Por determinação da Senhora Vereadora do Pelouro do Património propõe-se a 

constituição do Júri do Concurso, composto pelos seguintes elementos: -----------------------------  

 ----------- Efetivos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Presidente: Dra. Natália José da Piedade Costa Correia (Chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Sócio Cultural);  -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Vogais: Dra. Ângela Margarida Simões de Matos (Substituta da Presidente e Técnica 

Superior afeta à Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural); e Dra. Maria José Amador (afeta 

à Divisão de Gestão Interna). -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Suplentes: Dra. Vanessa Isabel da Luz Palma Águas de Almeida (Técnica Superior 

afeta à Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural) e Dr. Rui Pedro da Luz Guerreiro da Silva 

(Chefe da Divisão de Gestão Interna). --------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0437-2021 - ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO MUNICIPAL EM REGIME DE 

ARRENDAMENTO APOIADO ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3706-2021, datado de 21 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, na Divisão de Gestão Interna, que 

remete o Processo sinalizado pelo Senhor Vereador Luis Lima Cardoso, Eleito pela CDU, 

relativo a sinalização de uma família que vive numa roloute, em situação de carência e 

dificuldades económicas.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O processo encontra-se instruído com Relatório Social através da Informação nº 

3261-2021, datada de 24 de junho de 2021, produzida pelo Setor de Ação Social, na Divisão de 

Desenvolvimento Sócio Económico, após visita conjunta com o Técnico da Segurança Social. ---  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que, por tratar-se de uma situação de 
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vulnerabilidade, face ao contexto Covid-19 atual e à urgência de realojamento, por Despacho 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 12 de julho de 2021, foi determinada a 

atribuição da Habitação Camarária, sita na Fração F do Edifício José Maria de Andrade, em 

Odemira, no regime de alojamento Social de emergência a Carla Sofia dos Santos Carvalho e 

família.   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, para que seja possível proceder à cobrança da respetiva renda, deve 

ser elaborado um Contrato no Regime do Arrendamento apoiado para Habitação, utilizando a 

fórmula de cálculo constante no disposto do art.º 21.º da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, 

com a qual se obtém a importância mensal de 46,40€ (quarenta e seis euros e quarenta 

cêntimos), de acordo com o cálculo efetuado no simulador da renda apoiada disponibilizado 

no Portal da Habitação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 1.A aprovação do valor proposto para a renda mensal. ----------------------------------------  

 ---------- 2.A remessa do processo à Divisão de Recursos Humanos e Jurídica para diligenciar 

no sentido da outorga do Contrato de Arrendamento. -----------------------------------------------------  

 ---------- 3.A ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado 

de 12 de julho de 2021, ao abrigo do disposto no 3.º do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4.A atribuição de plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para 

outorgar os documentos do respetivo Contrato de Arrendamento em representação do 

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

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

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

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

 ---------- 7 - ASSUNTO N.º 0455-2021 - PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO 
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DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE NO LOTEAMENTO 

MUNICIPAL DE CASTELÃO - CANDIDATOS A ADMITIR PROVISORIAMENTE ----------------------------  

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

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

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

Municipal realizada no dia 21 de janeiro de 2021 e publicitada através do Edital n.º 30/2021, 

bem como a informação n.º 3734-2021, datada de 22 de julho de 2021, elaborada pelo Setor 

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

candidatos a admitir provisoriamente e excluir na alienação dos Lotes n.ºs 31 e 32, do 

Loteamento supracitado, a qual de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 17.º do respetivo 

Regulamento, ficou do seguinte modo: ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CANDIDATOS ADMITIDOS: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Adriana Sofia Guerreiro ……………………………………………….………………………………. 4,93 

pontos. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2. Ivânia Andreia da Silva Guerreiro ………………………………………………………………… 4,73 

pontos. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3. Daniel Filipe Patrício de Brito ………………………………………………………………………… 3,82 

pontos. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 4. Moisés Martins da Silva Gonçalves………………………………………………….…………. 3,67 

pontos. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5. Micaela Alexandra da Conceição Pedro ………………………………………………………. 3,32 

pontos. -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- CANDIDATOS EXCLUÍDOS: -----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Catarina Patricia da Silva – Candidatura incompleta. (A Candidata não entregou os 

documentos obrigatórios à instrução do processo, ofício GD- 6338, datado de 18/05/2021).  ---                              
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 ---------- 2. Vera Sofia Guerreiro Ferreira – A candidata não se encontra a trabalhar no 

concelho de Odemira, ou proximidades, não existindo qualquer indicação de que o lote a 

alienar se destine à construção de habitação própria e permanente. ----------------------------------  

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

provisoriamente e a excluir no Concurso de classificação de alienação dos Lotes de terreno 

n.ºs 31 e 32 do Loteamento Municipal de Castelão na Freguesia de São Luís. ------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0460-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 08/07/2021 A 28/07/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3855-2021, datada de 29 de julho 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 2.280.239,83€ (dois milhões, 

duzentos e oitenta mil, duzentos e trinta e nove euros e oitenta e três cêntimos), cujos 

pagamentos foram efetuados no período de 08/07/2021 a 28/07/2021. -----------------------------  

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

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

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

respeitante ao quarto dia do mês de agosto do corrente ano que acusava um total de 

Disponibilidades da importância de 9.689.060,47€ (nove milhões, seiscentos e oitenta e nove 

mil, sessenta euros e quarenta e sete cêntimos), dos quais 8.774.160,15€ (oito milhões, 

setecentos e setenta e quatro mil, cento e sessenta euros e quinze cêntimos) são “Dotações 

Orçamentais” e 914.900,32€ (novecentos e catorze mil, novecentos euros e trinta e dois 



-23- 
05-08-2021 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0431-2021 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE 

ALGOCEIRA, LOTE 73, FREGUESIA DE SÃO SALVADOR E SANTA MARIA --------------------------------  

 ----------- Foi presente o processo referente à alteração do Loteamento Municipal de Algoceira, 

sito na Freguesia de São Salvador e Santa Maria, requerida por Filipe Xavier Rosa de Oliveira, 

que consiste na alteração dos parâmetros de edificação para o Lote n.º 73. -------------------------  

 ----------- Do referido processo consta uma informação da Divisão de Licenciamento e Gestão 

Territorial, datada de 5 de Julho de 2021, que de acordo com o quadro de áreas da planta 

síntese do loteamento da Algoceira a área de construção total de todos os lotes é de 

20.182,00m2, apurados os 3% dessa área resulta uma área de construção que não pode ser 

excedida de 605,46m2. Assim constata-se que essa área não é excedida situando-se apenas 

em 278m2 + 34m2 (acréscimo de área no presente processo) = 312m2, pelo que se julgam 

reunidas as condições para que operação de alteração ao loteamento em análise possa ser 

aprovada por simples deliberação camarária, concluindo que face ao exposto anteriormente, 

estando o processo devidamente instruído, e cumprindo a proposta de alteração da área de 

implantação/construção para o lote o referido no ponto 1 do artigo 43º do PDM, submete-se 

à consideração superior ao invés de publicação por Edital a aprovação por deliberação 

camarária, caso assim se entenda superiormente -----------------------------------------------------------  

 ----------- Uma vez que se trata de uma alteração a introduzir num Loteamento Municipal, 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal, apesar da presente alteração ser de iniciativa 

particular, ao abrigo do artigo 27.º do RJUE, deverá nos termos do n.º 2 artigo 7.º do RJUE, o 

presente processo ser remetido para apreciação e deliberação da Câmara Municipal. ------------  

 ----------- Em caso de deferimento será ainda de informar o particular que sequentemente ao 
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deferimento do presente processo, este não dá origem a um aditamento a alvará, pelo que 

deverá ser solicitada pelo requerente a emissão da certidão da alteração deferida. ---------------  

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

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0441-2021 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE ODEMIRA 

- DOCUMENTOS RELATIVOS AO RELATÓRIO DE DEFINIÇÃO DE ÂMBITO (AVALIAÇÃO 

AMBIENTAL ESTRATÉGICA), À CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO E À ESTRATÉGIA (REVISÃO DO 

PDM ODEMIRA) ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 3737-2021, datada de 22 de julho de 2021, proveniente 

do Setor de Ordenamento do Território relativa à revisão do Plano Diretor Municipal de 

Odemira – Fase 1 Definição do Âmbito da Avaliação Ambiental Estratégica e, Caraterização e 

Diagnóstico e à Estratégia onde se propõe: -------------------------------------------------------------------  

 ---------- a) A apreciação e recolha de eventuais contributos do Coletivo Municipal dos 

documentos Relatório de Definição de Âmbito (AAE), Caracterização e Diagnóstico e 

Estratégia (PDM); ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- b) Deverá o documento ser submetido à Comissão de Coordenação e 

desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) para solicitação de consulta às entidades com 

responsabilidades ambientais específicas sobre a definição do âmbito da AAE. ---------------------  

 ---------- c) Dar como concluída a Fase 1 do Caderno de Encargos da elaboração da revisão do 

PDM de Odemira; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- d) Notificar as equipas (GIPP – PDM; Nemus – AAE/PDM; Terraforma – REN/RAN) do 

atual estádio dos projetos em curso, através de mensagem de correio eletrónico. -----------------  

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

 ---------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------  
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 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0442-2021 - 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 3778, datada de 23 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Ordenamento do Território e do Setor dos Sistemas de Informação 

Geográfica, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, relativa à Proposta de alteração 

por adaptação do PDM de Odemira para transposição do conteúdo dos Planos Especiais de 

Ordenamento do Território onde se propõe: -----------------------------------------------------------------  

 ----------- a) Dada a urgência da publicação do processo de Alteração por adaptação do PDM, a 

aprovação, pelo Senhor Presidente, da correção do regulamento, motivada pela anulação do 

ato pela INCM; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- b) Proceder envio dos documentos para a INCM, através da correção do processo na 

plataforma SSAIGT da DGT; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- c) Remeter, para conhecimento e ratificação, os documentos à reunião do Coletivo 

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- d) Posteriormente remeter, igualmente para a Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional e Assembleia Municipal, para conhecimento. ----------------------------  

 ----------- Propõe-se a tomada de conhecimento e a ratificação do ato praticado pelo Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

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

por unanimidade, ratificar o ato praticado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal. 

Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para conhecimento. --------------------  

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0443-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
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MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 10/07/2021 E 29/07/2021, NOS TERMOS DA 

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

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

SENHOR VEREADOR COM COMPETÊNCIAS DELEGADAS, NOS TERMOS DO DESPACHO DE 

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

 ---------- Proc. Nº 630 - Ano - 2019 - Req. António Manuel Alves Soares - Local da obra - Bairro 

dos Pescadores - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos – Processo n.º630/2019 CP. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 659 - Ano - 2020 - Req. Crielmina Maria da Conceição António - Local da 

obra - Sobralinho S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos. ------  

 ---------- Proc. Nº 353 - Ano - 2021 - Req. Armindo António Sobral - Cabeça de Casal da 

Herança de - Local da obra - Rua do Poço Velho, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - 

Condições de Segurança ou Salubridade - Casa 11 -Auto 51/19. -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 352 - Ano - 2021 - Req. Jose Gonçalves Aivados - Cabeça de Casal da Herança 

- Local da obra - Rua do Forte, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Verificação das 

condições de segurança ou salubridade - Casa 10 -Auto 51/19. ------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 351 - Ano - 2021 - Req. Jose Augusto Anjinho - Cabeça de Casal da Herança 

de - Local da obra - Rua do Carvalhal, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Verificação 

das condições de segurança ou salubridade - Casa 12 -Auto 51/19. ------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 350 - Ano - 2021 - Req. Manuel da Costa Duarte - Cabeça de Casal da 

Herança - Local da obra - Rua da Igreja, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Verificação 

das condições de segurança ou salubridade - Casa 9 -Auto 51/19. --------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 349 - Ano - 2021 - Req. Manuel da Costa Duarte - Cabeça de Casal da 

Herança - Local da obra - Rua Eng.º Amaro da Costa, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto 

- Verificação das condições de segurança ou salubridade - Casa 7 -Auto 51/19. ---------------------  
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 ----------- Proc. Nº 345 - Ano - 2021 - Req. Manuel da Costa Duarte - Cabeça de Casal da 

Herança - Local da obra - Rua de Odemira, Relíquias - Freguesia - Reliquias - Assunto - 

Verificação das condições de segurança ou salubridade - Casa 3-Auto 51/19. -----------------------  

 ----------- Proc. Nº 76 - Ano - 2021 - Req. Fairies & Frogs Lda - Local da obra - Quebra Mar - Vila 

Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - Quebra, Bar & Kitchen. -----  

 ----------- Proc. Nº 31 - Ano - 2016 - Req. Carlos Manuel Nunes Pombinho (manos Pombinhos) - 

Local da obra - Samoqueirinha, São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Comunicação de 

desistência/suspensão de procedimento. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 10 - Ano - 2020 - Req. Roberto Francisco Castanheira Aroeira da Silva - Local 

da obra - Loteamento da Lagoinha, Lote 37, Vila Nova de Milfontes - Freguesia – Vila Nova de 

Milfontes - Assunto - Junção de elementos. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 792 - Ano - 2019 - Req. António Manuel Alves Soares - Local da obra - Bairro 

dos Pescadores - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação 

previa alteração em obra - Bairro dos Pescadores - Zambujeira do Mar. ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 683 - Ano - 2019 - Req. João Manuel Martins Portela - Local da obra - Relva 

Grande - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 683/2019 – 

LOU. ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 533 - Ano - 2020 - Req. Francisco Guerreiro Duarte - Local da obra - VALE DA 

BRASINHA - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 533/2020 

CERT. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 630 - Ano - 2019 - Req. António Manuel Alves Soares - Local da obra - Bairro 

dos Pescadores - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação 

prévia. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 192 - Ano - 2018 - Req. H.f.Rodrigues, Lda. - Local da obra - Vale de Gaios-

São Luís - Freguesia – São Luís - Assunto - Junção de elementos ao processo 192/2018-CIAU.---  
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 ---------- Proc. Nº 354 - Ano - 2021 - Req. Estado Português - Local da obra - Rua Nova, 

Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Verificação das condições de segurança ou 

salubridade - Casa 8 -Auto 51/19. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 325 - Ano - 2021 - Req. Pedro José Ribeiro Barbosa de Sottomayor - Local da 

obra - Monte Novo - Freguesia - Relíquias - Assunto - Certidão de dispensa de autorização de 

utilização / antiguidade do edifício. -----------------------------------------------------------------------------  

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

Formosa e Montalvo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Notificação de decisão de 

indeferimento - suspensão de prazos - Vila Formosa e Montalvo. ---------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 367 - Ano - 2021 - Req. Fonte de Crhyseia, S.A. - Local da obra - Atanásio, São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licenciamento de operação de loteamento. ----  

 ---------- Proc. Nº 4 - Ano - 2008 - Req. CALIFADO, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA - 

Local da obra - Rua do Cais - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - Assunto - O projeto de 

infraestruturas elétricas de serviço público foi aprovado. -------------------------------------------------  

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

obra - Bica da Areia - Coitos – Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - 

Assunto - Exposição - Aditamento ao alvará de Loteamento, n.º 4/2010 - Processo 585/2019 

LOU. ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 267 - Ano - 2021 - Req. António David Goncalves Carriço - Local da obra - 

Samoqueiro - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos. ----------------------------  

 ---------- Proc. Nº 417 - Ano - 2020 - Req. Universo Restrito, Lda. - Local da obra - Cerca das 

Figueiras - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Resposta ao ofício nºGDOBP-3160 

Processo PIP 417/2020. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 169 - Ano - 2021 - Req. José da Silva Viegas - Local da obra - Leito do Rio 

Mira na localidade de Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Exposição - 
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Pedido de autorização colocação de uma poita. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 119 - Ano - 2021 - Req. MÓVEIS REIS-GUERREIRO, LDA. - Local da obra - 

Seisseiras - Lote 3 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos. ---------------------  

 ----------- Proc. Nº 211 - Ano - 2021 - Req. Beatriz Cortez Dos Santos Simões Dâmaso - Local da 

obra - Praia do Almograve Sul e Praia da Franquia (Corredor Oeste) - Freguesia - Concelho de 

Odemira - Assunto - Emissão de Licença. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 438 - Ano - 2020 - Req. Miguel Filipe Gonçalinho Romão - Local da obra - 

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

processo 438/2020-LOU. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 184 - Ano - 2015 - Req. Domingos Dos Reis Fançony - Local da obra - Rua 

Serpa Pinto, 13 - Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Aproveitamento 

dos projetos de especialidade de LAO n.º07/2010. ---------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 254 - Ano - 2016 - Req. JEAN-MARIE NEBOUT - Local da obra - Rua José Dias 

de Jesus, 7 – São Luís - Freguesia – São Luís - Assunto - Entrega de especialidades - processo 

254/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 231 - Ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de licenciamento. ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 179 - Ano - 2021 - Req. Ivo Daniel Lima do Carmo - Local da obra - Praia do 

Malhão Norte (Corredor Central) e Praia das Furnas Mar - Freguesia - Concelho de Odemira - 

Assunto - Despacho da capitania – Urgente. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 75 - Ano - 2021 - Req. Bernardo Segura de Faria da Silveira Godinho - Local 

da obra - Baiona, EN 120 Km 127,522 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Emissão de alvará 

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

 ----------- Proc. Nº 190 - Ano - 2021 - Req. Sudomonte - Mediação Imobiliária, Lda. - Local da 

obra - Ferragial do Campo da Bola - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido 
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de fotocópias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 85 - Ano - 2012 - Req. Maria Antónia Duarte - Local da obra - Nespereira, 

Casa da Vinha - Freguesia – São Teotónio - Assunto - Exposição - Processo 85/2012 - IPO – 

CCDR. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 181 - Ano - 2021 - Req. Diogo Manuel de Matos Candeias Quinta Queimada - 

Local da obra - Praia da Franquia (Corredor Leste) - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - 

Assunto - Emissão parecer condições segurança Praia da Franquia – SUPalentejo. -----------------  

 ---------- Proc. Nº 193 - Ano - 2021 - Req. Alberto Gonçalves Rodrigues Marcelino - Local da 

obra - Praia da Franquia (Corredor Leste) e Furnas Rio - Freguesia - Concelho de Odemira - 

Assunto - Nº processo 8478/21 - Alberto Marcelino. -------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 191 - Ano - 2021 - Req. João Manuel Cerqueira - Local da obra - Barranco do 

Bebedouro - Freguesia - Colos - Assunto - Pedido de fotocópia de certidão de dispensa de 

licença de utilização. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 181 - Ano - 2021 - Req. Diogo Manuel de Matos Candeias Quinta Queimada - 

Local da obra - Praia da Franquia (Corredor Leste) - Freguesia – Vila Nova de Milfontes - 

Assunto - Exposição - Atribuição de licenças para realização atividades nas águas balneares 

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

 ---------- Proc. Nº 113 - Ano - 2020 - Req. António Manuel Ramos Guerreiro - Local da obra - 

Vendas Novas - João de Ribeiras - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - 

Processo 113/2020 – LOU. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 453 - Ano - 2019 - Req. Maria Manuela Campos Castanheira - Local da obra - 

Comenda ou Cerca da Comenda, Lote 16 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Emissão alvará 453/2019-LOU. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 201 - Ano - 2021 - Req. David Pereira Rodrigues - Local da obra - Praia do 

Malhão Norte (Corredor Central) - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Certidão 
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Finanças . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Processo 370/2020-LOU. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 179 - Ano - 2021 - Req. Ivo Daniel Lima do Carmo - Local da obra - Praia do 

Malhão Norte (Corredor Central) e Praia das Furnas Mar - Freguesia - Concelho de Odemira - 

Assunto - levantamento / pedido de emissão de licença para actividade nas águas balneares. --  

 ----------- Proc. Nº 126 - Ano - 2018 - Req. Pedro Miguel Fernandes Coutinho - Local da obra - 

Zorreira - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Requerimento - Certidão de dispensa de 

autorização de Utilização. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 193 - Ano - 2021 - Req. Sérgio Manuel Ramusga de Azevedo Fernandes - 

Local da obra - Cerca da Vitoria, Lote 8 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido 

de fotocopia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 234 - Ano - 2021 - Req. Tomás Manuel Lampreia Grou - Local da obra - 

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

Assunto - Exposição - Pagamento de auto liquidação. ------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 207 - Ano - 2021 - Req. Joaquim José Elias Rosalino - Local da obra - Albufeira 

de Santa Clara-a-Velha - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Certidões de não dívida. ---  

 ----------- Proc. Nº 197 - Ano - 2021 - Req. Surfmilfontes, Lda. - Local da obra - Praia do Malhão 

(Corredor Norte) e Furnas Mar - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Parecer sobre 

condições de Segurança - SURFMILFONTES LDA. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 192 - Ano - 2021 - Req. BIRTE KOHNKE - Local da obra - Várzea Redonda - 

Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Pedido de cópia autenticada de licença de utilização 

(1036-142). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 188 - Ano - 2021 - Req. Buijnink Internacional, Unipessoal, Lda. - Local da 
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obra - Monte Novo da Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - pedido de fotocópias. ------  

 ---------- Proc. Nº 318 - Ano - 2018 - Req. António José Francisco de Jesus - Local da obra - 

Moncosa Velha - Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - 

processo 318/18 LAO. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 191 - Ano - 2021 - Req. António Luis Miranda da Silva - Local da obra - Praia 

da Zambujeira do Mar e Carvalhal - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Ao cuidado Senhor 

Carlos Campos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 195 - Ano - 2021 - Req. Meeting Point, Lda. - Local da obra - No centro de 

Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Autorização para 

utilização de espaço público para demonstração Showcooking - Evento Roadshow Portugal 

2021 Bimby - Dia 28 de Julho 2021 - Vila Nova de Milfontes. ---------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 231 - Ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo n.º231/2021-

LOU. ----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 209 - Ano - 2021 - Req. Colossus Plants, Lda .- Local da obra - Alagadoures ou 

Alagadores - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos - Processo209/2021 – LOU. ----  

 ---------- Proc. Nº 204 - Ano - 2021 - Req. Water Movements, Lda. - Gota D`água Surf - Local da 

obra - Praia do Malhão Norte (Corredor Sul) - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Parecer sobre as condições de segurança.---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 189 - Ano - 2021 - Req. Sandra Isabel Antunes da Silva - Local da obra - 

Monte Novo da Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - pedido de fotocópias. ---------------  

 ---------- Proc. Nº 1 - Ano - 2018 - Req. Olga Carmenado Roch - Local da obra - Sepetal 

Baixinho, Troviscais - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos.--------------------------  

 ---------- Proc. Nº 462 - Ano - 2019 - Req. Ferdinand Thomas Johannes Enthoven - Local da 

obra - Carvalhal - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Entrega de exposição 
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referente ao processo nº462/2019-LOU. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 8 - Ano - 2018 - Req. Elaine da Costa Batista - Local da obra - Zambujeira Lote 

2 A - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Emissão de Alvará. --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 725 - Ano - 2019 - Req. Perpétua Guerreiro Tomé Cristino - Local da obra - 

Bemparece do Meio - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido prorrogação para entrega 

elementos processo 725/20219 – LOU. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 198 - Ano - 2021 - Req. João Pedro Andrade Rosa Dias - Local da obra - Praia 

do Malhão Norte (Corredor Sul) - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido de 

emissão da Licença Praia do Malhão. ---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 578 - Ano - 2020 - Req. José Alberto Coimbra Rosário - Local da obra - 

Barreiro - Bemposta - Assunto - Entrega de exposição referente ao processo nº578/2020-LOU.  

 ----------- Proc. Nº 200 - Ano - 2021 - Req. AVENTURACTIVA - Local da obra - Praia da Franquia 

(Corredor Oeste) - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Parecer sobre as condições 

de segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 204 - Ano - 2021 - Req. Water Movements, Lda. - Gota D`água Surf - Local da 

obra - Praia do Malhão Norte (Corredor Sul) - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Parecer sobre as condições de segurança. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 296 - Ano - 2018 - Req. Marc Eugene Van Den Dries - Local da obra – 

Nespereira - S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - pedido de prazo. -------------------  

 ----------- Proc. Nº 707 - Ano - 2020 - Req. Tito Lívio Gonçalves - Local da obra - Travessa da 

Meia Noite, Lote 25 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos ao 

processo 707/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 410 - Ano - 2000 - Req. Maria Odete Alves Mendes Barbosa - Local da obra - 

Vale da Isca - Chaiça de Madriz - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de 

elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 631 - Ano - 2019 - Req. Elza Alexandra Santos Pereira - Local da obra - 

Loteamento da Alagoinha - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Alteração de 

Loteamento - Rua do Pinhal - Vila Nova de Milfontes. ------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 319 - Ano - 2021 - Req. Helder da Silva Matos - Local da obra - Portela da 

Fabrica - Rua de Vale Cães - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de 

alteração ao loteamento processo 18/1983. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 186 - Ano - 2021 - Req. Manuel Alegre Brito Costa - Local da obra - Brejo da 

Comenda - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos ao processo 

186/2021-LOU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 260 - Ano - 2021 - Req. Maria José Rodrigues Correia - Local da obra - Rua do 

Comercio, 2 São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao processo 

260/2021-LOU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 196 - Ano - 2021 - Req. Blueboard-surf Unipessoal Lda. - Local da obra - Praia 

do Malhão Norte (Corredor Norte) - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Parecer 

sobre as condições de segurança. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 300 - Ano - 2021 - Req. Ilídio Duarte Fragoso, Lda. - Local da obra - Alameda 

Nova da Boavista, Lote 104 - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação 

previa de alterações no decorrer da obra. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 303 - Ano - 2002 - Req. Maria Rodrigues Domingos Miguel - Local da obra - 

Fataca - Freguesia - S. Teotónio - Assunto – Exposição. ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 129 - Ano - 2020 - Req. Maria Barbara da Silva Pacheco - Local da obra - Vale 

Pereiro - Freguesia - São Luis - Assunto - exposição - Pedido de cópia e emissão de guia das 

taxas referentes ao proc. 22/1988 LAO. ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 606 - Ano - 2020 - Req. Paula Cristina Martins Pereira - Local da obra - 

Urbanização Alagoachos, Lote 258 B - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de 
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elementos processo 606/2020-LOU. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 325 - Ano - 2017 - Req. Anna Cláudia Brautigan - Local da obra - Rua da Igreja 

- Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao processo 325/2017-LAO. ---------------  

 ----------- Proc. Nº 340 - Ano - 2017 - Req. Elisabete da Conceição Guerreiro da Silva Pereira - 

Local da obra - Vale da Trave de Baixo - Luzianes Gare - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - 

Junção de elementos - Processo 340/2017 LAO. -------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 126 - Ano - 2021 - Req. Maria do Ceu Silva - Local da obra - Montecos, 

Ribeira do Seissal de Baixo - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos. --------------------  

 ----------- Proc. Nº 736 - Ano - 2019 - Req. Maria do Céu Loução da Silva - Local da obra - Rua do 

Vale Brique- S. Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - 

Demolição de uma habitação. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 696 - Ano - 2019 - Req. Jorge Paulo Martins Palma - Local da obra - Travessa 

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

Comunicação e/ou averbamento - substituição de diretor de obra.- -----------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 140 - Ano - 2004 - Req. José Mateus Rosendo - Local da obra - Vale Figueira - 

Zambujeira do Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar - Assunto – Exposição - Processo 

140/2004 - Retificação do alvará - Processo 243/2008. ----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 699 - Ano - 2020 - Req. José Maria Gonçalves - Local da obra - Rua da 

Padaria, Lote 7 - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Licença Administrativa - 

Longueira - Alteração de fachada. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 658 - Ano - 2020 - Req. José Manuel Colaço Guerreiro - Local da obra - Rua 

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

processo 658/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

obra - Avenida Marginal - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Resposta à notificação 
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ofício n.º GDOBP6122, de 12-05-2021 - Processo 263/2020 LOU. ---------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 315 - Ano - 2021 - Req. La Delicia da Costa Vicentina, Lda. - Local da obra - 

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

 ---------- Proc. Nº 212 - Ano - 2021 - Req. Duna Parque S.A. - Local da obra - Praia da Franquia - 

Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - ENC: Digitalizado de uma impressora 

multifuncional da Xerox --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 215 - Ano - 2021 - Req. ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA - Local da 

obra - Praia da Franquia - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - FW: TransforMAR 

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

 ---------- Proc. Nº 201 - Ano - 2021 - Req. Ana Rita Costa Matos Serralha - Local da obra - 

Monte da Rosa, Lote 2 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Urgente - Pedido de 

fotocópias autenticadas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 218 - Ano - 2021 - Req. ACDES - Associação Cultural e Desenvolvimento 

Económico e Social do Brejão - Local da obra - Rua do Centro Social, S/N - Freguesia - São 

Teotónio - Assunto - Pedido de licenças para Teatro - Os requerimentos necessários seguem 

em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 ---------- Proc. Nº 211 - Ano - 2021 - Req. Beatriz Cortez Dos Santos Simões Dâmaso - Local da 

obra - Praia do Almograve Sul e Praia da Franquia (Corredor Oeste) - Freguesia - Concelho de 

Odemira - Assunto - Autorizações 19/2021 e 20/2021 – Domínio publico marítimo (Req: 

14199/21).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 217 - Ano - 2021 - Req. Outsport Comunicação e Eventos, Lda. - Local da 

obra - Estacionamento de Vila Nova de Milfontes e Zambujeira do Mar - Freguesia - Concelho 

de Odemira - Assunto - Campanha de Dinamização da Restauração Local - Vila Nova Milfontes 

e Zambujeira do Mar. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 184 - Ano - 2020 - Req. Maria da Conceição Rodrigues Canelas - Local da 
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obra - Rua Nova do Passal, Lote 1, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - (LOU) - 

Notificação de indeferimento de legalização de anexo sito na Rua do Passal, Lote nº 1, 

Freguesia de São Teotónio, Concelho de Odemira Req: Maria Da Conceição Rodrigues Canelas 

Processo 2213-184/20. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 80 - Ano - 2021 - Req. Crosscalender S.A. - Local da obra - Courela da Fonte - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Processo 80/2021-LOU - Junção de elementos. --------------  

 ----------- Proc. Nº 404 - Ano - 2020 - Req. Moinho do Canito Preto, Lda. - Local da obra – 

Afeireirinha - S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - 

Processo 404/2020 – LOU. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 262 - Ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da obra - Bairro Maria da Graça 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos - Processo 262/2020 – CP. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 157 - Ano - 2021 - Req. Grupo Desportivo e Recreativo Amoreiras-Gare - 

Local da obra - Inicio e fim nas Amoreiras-Gare - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - 

Assunto - Licença de realização. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 285 - Ano - 2018 - Req. Ana Paula Dos Santos Afonso - Local da obra - Rua 

das Flores, 9 - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de 

prorrogação da licença - Processo 285/2018 LAO. ----------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 186 - Ano - 2015 - Req. Ricardo Dias Carneiro e Gomes de Pinho - Local da 

obra - Alcaria, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Resposta à notificação 

2197/20, Ofício nº 003621 de 23/09/2020, relativa ao processo nº 186/2015 LAO. ----------------  

 ----------- Proc. Nº 495 - Ano - 2019 - Req. Feliz Tangente Ldª - Local da obra - Pedreneiras - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto – Especialidades. -------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 623 - Ano - 2020 - Req. ZAMBIAGEST, GESTÃO HOTELEIRA LDA - Local da 

obra - Alpenduradas - Freguesia - São Teotónio - Assunto - (LOU) Audiência Prévia – 
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Licenciamento de Obras - Aprovação Arquitectura – Local – Alpenduradas, São Teotónio (Req: 

22029/20).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 165 - Ano - 2020 - Req. Silvia Andreia Barreiros Neves - Local da obra - Vales 

- Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos ao processo 165/2020 LOU. -------------------  

 ---------- Proc. Nº 671 - Ano - 2019 - Req. Ermelinda da Assunção Joaquim Costa - Local da obra 

- Rua do Algarve, nº 18 - São Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das 

Amoreiras - Assunto – Especialidades.--------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 352 - Ano - 2021 - Req. José Gonçalves Aivados - Cabeça de Casal da Herança 

- Local da obra - Rua do Forte, Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - (VIST) Verificação 

das Condições de Segurança ou Salubridade (Casa 10). ----------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 322 - Ano - 2021 - Req. TRUSTSQUARE, LDA. - Local da obra - Barranco de 

Vale Franciscos - Freguesia - Sabóia - Assunto - Licenciamento de obras - Aprovação 

arquitectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 295 - Ano - 2018 - Req. Camposol Li Sociedade de Exploração e Comerc. 

Agrícola, Lda. - Local da obra - Herdade dos Nascedios - Freguesia - Longueira/Almograve - 

Assunto - Urgente - Proc. 295/2018 LAO. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 255 - Ano - 2020 - Req. Monte do Suão, Lda. - Local da obra - Quintas - São 

Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos. ---------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 311 - Ano - 2021 - Req. Manuel António Rosalino - Local da obra - 

Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos. ---------------  

 ---------- Proc. Nº 149 - Ano - 2021 - Req. Alda Guerreiro Gonçalves - Local da obra - Talisca- 

Brejo Fundo, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - PIP 149/2021 - Notificação 1285/21.   

 ---------- Proc. Nº 376 - Ano - 2021 - Req. Luribel, Lda. - Local da obra – Comenda, Lote 4 - 

Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Licença Administrativa. --------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 381 - Ano - 2021 - Req. Emília da Silva - Local da obra - Rua do Barraquinho, 
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nº 4 - Freguesia - Colos - Assunto - Licença Administrativa. -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 219 - Ano - 2021 - Req. Associação Cultural Recreativa Desportiva 

Zambujeirense - Local da obra - Mira Mar / ou Sede da Associação - Freguesia - São Teotónio - 

Assunto - Festividades e ou divertimento público - licença para realização e especial de ruído. -  

 ----------- Proc. Nº 533 - Ano - 2020 - Req. Francisco Guerreiro Duarte - Local da obra - Vale da 

Brasinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 533/2020 

CERT. ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 374 - Ano - 2021 - Req. Nélio José Estevam da Silva - Local da obra - 

Loteamento Municipal de Boavista dos Pinheiros – Zona Sul – Lote 148 I - Freguesia - Boavista 

dos Pinheiros - Assunto - Construção de uma oficina automóvel. ---------------------------------------  

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

obra - Monte Novo Relíquias - Freguesia - Relíquias - Assunto - Junção de elementos. ------------  

 ----------- Proc. Nº 191 - Ano - 2015 - Req. Leonel Rodrigues Figueirinhas Nobre - Local da obra - 

Ribeirinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Prorrogação de Prazos - Apresentar 

elementos solicitados - Processo 191/2015 LAO. ------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 202 - Ano - 2021 - Req. Ecohabit Lda. - Local da obra - Bairro Social de 

Relíquias, Lote 46 - Freguesia - Relíquias - Assunto - Licença utilização imóvel. ----------------------  

 ----------- Proc. Nº 364 - Ano - 2019 - Req. Deborah Greenhalgh - Local da obra - Vale Meadas-

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

Entrada de requerimento - Processo 1633/21 – DLGT. -----------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 451 - Ano - 2020 - Req. Boa Vida Unipessoal Lda.- Local da obra - Boavista - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto - Notificação elementos em falta - Processo 451/2020 LOU.  

 ----------- Proc. Nº 395 - Ano - 2021 - Req. Shigeru Petrus Michel David Kleverlaan - Local da 

obra - Peladiço do Malavado - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Alteração de utilização da 

edificação destinada a garagem para a habitação. ----------------------------------------------------------  
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 ---------- Proc. Nº 177 - Ano - 2021 - Req. Nature Bliss Lda. - Local da obra - Gomes Aires 

(Gomes Anes) - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - NIPG 8932/21 e CERT 177/2021. -  

 ---------- Proc. Nº 667 - Ano - 2020 - Req. CONGREGAÇÃO DAS OBLATAS DIVINO CORAÇÃO - 

Local da obra - Rua Dr. Manuel de Arriaga, 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto 

- Processo nº 22.0601 - 667/2020 - Junção de elementos. ------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 24 - Ano - 2021 - Req. Maria Conceição Silva de Sousa - Local da obra - Bairro 

Maria da Graça - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos. ------------  

 ---------- Proc. Nº 393 - Ano - 2021 - Req. António Jose Cepeda Granjo - Local da obra - Rua 

Candido dos Reis - Odemira - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação 

Previa - Rua Candido dos Reis – Odemira. ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 307 - Ano - 2021 - Req. Mário Francisco Coelho - Local da obra - Parreiras - 

Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos - Processo n.º307/2021 CERT. -----------------  

 ---------- Proc. Nº 372 - Ano - 2021 - Req. Eurico Joaquim Maria, Cabeça de Casal de - Local da 

obra - Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Licença 

Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 327 - Ano - 2021 - Req. António Salvador Silva Guerreiro - Local da obra - Rua 

1º Maio, nº 9 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Certidão dispensa de autorização de utilização. --  

 ---------- Proc. Nº 99 - Ano - 2015 - Req. Falk Stephan - Local da obra – Corgos - Relva Grande -

S. Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Esclarecimento sobre processos nº 99/2015 

e 22/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 de Milfontes - Assunto 

- Alteração de Loteamento - Monte Vistoso, Lote 73 - Vila Nova de Milfontes. ----------------------  

 ---------- Proc. Nº 387 - Ano - 2021 - Req. Manuel Joaquim Sousa - Local da obra - BAIRRO 

MARIA DA GRAÇA LOTE 2 - Freguesia - VILA NOVA MILFONTES - Assunto - Comunicação Previa 
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- Bairro Maria da Graça, Lote 2 - Vila Nova de Milfontes. --------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 91 - Ano - 2019 - Req. Miguel Neves Queirós - Local da obra - Vale do Junco - 

Vale Pegas - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de isenção de taxas - 

artigo 13 do regulamento taxas municipais. ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 590 - Ano - 2020 - Req. Carlos Filipe Fernandes de Oliveira - Local da obra - 

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

 ----------- Proc. Nº 476 - Ano - 2019 - Req. Maria Conceicao Goncalves Nunes de Brito - Local da 

obra - Rua Do Socorro, A, Náufragos, 4 - Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de 

Milfontes - Assunto - Parecer DRCALEN. -----------------------------------------------------------------------  

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

Prorrogação de prazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 439 - Ano - 2002 - Req. Francisco José Loução Simões - Local da obra - 

Herdade da Corte Pinheiro - Freguesia - São Luis - Assunto - Registo Nacional de Turismo - 

revisão da classificação. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 268 - Ano - 2020 - Req. Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo 

Nacional - Local da obra - Concelho de Odemira - Assunto - Reserva Agrícola Nacional.-----------  

 ----------- Proc. Nº 301 - Ano - 2020 - Req. Fernando Manuel Tinoco Raposo - Local da obra - 

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

Junção de elementos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 262 - Ano - 2020 - Req. Rudolf Zirps - Local da obra - Bairro Maria da Graça 

Lote 12, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos - Processo 262/2020 – CP. --------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 486 - Ano - 2020 - Req. Julius Georg Hermann Reinhold Nocke - Local da obra 

- Monte dos Valinhos - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Pedido de 
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Informação Previa. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 415 - Ano - 2021 - Req. Loric - Comercio e Produção Pequenos Frutos 

Limitada - Local da obra - Loteamento Industrial, Lote 38 I - Freguesia - Boavista dos Pinheiros 

- Assunto - Comunicação Prévia. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 416 - Ano - 2021 - Req. Loric - Comercio e Produção Pequenos Frutos 

Limitada - Local da obra - Loteamento Industrial, Lote 39i, Boavista dos Pinheiros - Freguesia - 

Boavista dos Pinheiros - Assunto - Comunicação Prévia. ---------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 208 - Ano - 2021 - Req. Francisco José Piçarra Viana Ganhão - Local da obra - 

Urbanização de Analide António Ganhão - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido 

de cópias regulamento do loteamento - Processo n.º 15/1989 – LAL. ----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 207 - Ano - 2021 - Req. Francisco José Piçarra Viana Ganhão - Local da obra - 

Urbanização Ganhão, Lote 16 - Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - 

Pedido de cópias de alvará de licença de utilização - Processo n.º 162/2002. ------------------------  

 ---------- Proc. Nº 206 - Ano - 2021 - Req. Whitestar Asset Solutions - Local da obra - Rua Serpa 

Pinto, nº. 17 e 17-A - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Nossa Ref: 89-P01-

001148 - Pedido de Certidão de Licença de Utilização + Certidão de Toponímia do imóvel 

descrito.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 205 - Ano - 2021 - Req. Raul Viegas Viana - Local da obra - Cabeço de Arvéola 

- Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de consulta e /ou fotocopia de processo.  

 ---------- Proc. Nº 495 - Ano - 2019 - Req. Feliz Tangente Lda. - Local da obra - Pedreneiras - 

Freguesia - São Teotónio - Assunto – Especialidades. -------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 204 - Ano - 2021 - Req. Raul Viegas Viana - Local da obra - Cabeço de Arvéola 

- Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Consulta e /ou Fotocopia de 

Processo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 195 - Ano - 2021 - Req. Meeting Point, Lda. - Local da obra - No centro de 
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Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Autorização para 

utilização de espaço público para demonstração Showcooking - Evento Roadshow Portugal 

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

 ----------- Proc. Nº 205 - Ano - 2021 - Req. Ana Paula Cunha Marques Fialho - Local da obra - 

Largo da Barbaçã - Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Pedido de informações. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 220 - Ano - 2021 - Req. Francisco Neto Brites - Local da obra - Praias 

balneares do concelho de Odemira (não específica quais) - Freguesia - Concelho de Odemira - 

Assunto - CM de Odemira. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 82 - Ano - 2021 - Req. Paisana Pinheiro, Lda. - Local da obra - Herdade do 

Pinhal Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 82/2021.---  

 ----------- Proc. Nº 143 - Ano - 2021 - Req. Intelcia - Local da obra - Junto à Praia da Zambujeira 

do Mar e no parque de estacionamento em frente à gelataria Mabi e/ou entrada para a praia 

de Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Concelho de Odemira - Assunto - Ocupação espaço 

Praias Zambujeira e MilFontes. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 432 - Ano - 2019 - Req. Ahava111,lda - Local da obra - Monte Rosmenal, São 

Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Entrega de 

Especialidades - Processo nº432/2019. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 218 - Ano - 2021 - Req. ACDES - Associação Cultural e Desenvolvimento 

Económico e Social do Brejão - Local da obra - Rua do Centro Social, S/N - Freguesia - São 

Teotónio - Assunto - Pedido de licenças para Teatro - Os requerimentos necessários seguem 

em anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Tomar conhecimento -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0458-2021 - ATRIBUIÇÃO DE TOPONÍMIA E ESTUDO DE 
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NUMERAÇÃO DE POLÍCIA PARA OS ARRUAMENTOS DO LOTEAMENTO DOS ALAGOACHOS, 

FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 3784-2021, datada de 23 de julho de 2021, elaborada 

pelo Setor de Informação Geográfica, da Divisão de Licenciamento e Gestão Territorial, no 

seguimento da solicitação de atribuição de toponímia ao loteamento dos Alagoachos, por 

parte da Comissão de Toponímia de Vila Nova de Milfontes e visa contemplar a proposta de 

topónimos para o loteamento aprovados pela comissão e descritos na sua ata nº um de 2019.  

 ---------- Assim o processo contempla:  -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1- A proposta de atribuição de topónimos aos arruamentos do loteamento dos 

Alagoachos; 2- A proposta de estudo de numeração de polícia para os arruamentos do 

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

 ---------- Face ao exposto propõe-se aprovação da toponímia e numeração de polícia para os 

Alagoachos – Vila Nova de Milfontes, conforme estipulado no art.º 3º e no nº 1 do art.º 21º 

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

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

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

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

 ---------- 3.5. - DIVISÃO DE AMBIENTE -------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0463-2021 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO ÀS ENTIDADES QUE 

PARTICIPARAM NA ACTIVIDADE “TRANSFORMAR NÃO TEM IDADE NEM CONDIÇÃO” .------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3439, datada de 06 de Julho de 2021, proveniente da 

Divisão de Ambiente, na qual consta que no âmbito do Programa Bandeira Azul 2021 foi 

lançado, aos utentes da Associação de Paralisia Cerebral de Odemira e às instituições de apoio 

à terceira idade existentes no Concelho de Odemira, o desafio de criarem peças artísticas, a 

partir da reutilização de materiais, sobre o tema "O Mar".  -----------------------------------------------  
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 ----------- Responderam a este desafio, a Associação de Paralisia Cerebral de Odemira, a Casa 

do Povo de São Luís, a Associação de Reformados e Idosos de São Teotónio e a Associação 

Humanitária D. Ana Pacheco.   -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda, na supracitada informação, que as instituições participantes fazem um 

trabalho meritório em prole dos seus utentes, muitas vezes com escassos recursos,  pelo que 

deverão ver reconhecidos o esforço e empenho com que responderam ao desafio que lhes foi 

lançado.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto propõe-se, ao abrigo da alínea u do nº1 do Artigo 33 da Lei 75/2013  

de 12 de Setembro, a atribuição de um subsídio, no valor de 200,00€,  a cada uma das 

respetivas entidades. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0444-2021 - EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA EM 532 ENTRE SÃO 

LUÍS E O MONTE DA ESTRADA 2º TROÇO: ABERTURA DO PROCEDIMENTO POR CONCURSO 

PÚBLICO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3108-2021, datada de 16 de junho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, onde 

consta que atendendo à natureza e dimensão da obra a realizar para reabilitar o 2º troço da 

Estrada Municipal 532, entre São Luís e o Monte da Estrada, com vista a criar melhores 

condições de circulação para os veículos e melhoria ao nível da segurança dos utentes desta 

via, e em virtude do Município não dispor de meios humanos ou equipamentos adequados 

para a execução da mesma, será necessário recorrer ao procedimento por empreitada para a 

execução dos referidos trabalhos.  ------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- Assim, considerando o valor base apurado para a empreitada ser de 427.604,60 €, de 

acordo com o definido na alínea b) do art.º 19 do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com a redação do Decreto-Lei n.º 

111-B/2017, de 31 de agosto, o procedimento a adotar será o Concurso Público com 

publicação do anúncio no Diário da República, dispensando a publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia, atendendo a que o valor estimado do contrato é inferior ao limiar referido na 

legislação em vigor e que atualmente para contratos de obras públicas é de 5.548.000,00 €. ---  

 ---------- Constam ainda do processo referente ao assunto em epígrafe as peças do 

procedimento nas quais se inclui o Anúncio, Programa de Concurso, Caderno de Encargos e 

Projeto de Execução, bem como o Orçamento que fundamenta o valor base acima referido, 

no valor de 427,604,60 €, o qual é igual ao valor definido no Programa do Concurso como 

Parâmetro Base do Preço Contratual. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Tendo ainda em consideração que o Órgão competente para a autorização da 

despesa, bem como a decisão de contratar, é a Câmara Municipal, nos termos dos artigos 2.º 

e 36.º do CCP, publicado pelos diplomas acima referidos, propõe-se a aprovação: -----------------  

 ---------- - do Preço Base da empreitada no valor supracitado;  ------------------------------------------  

 ---------- - das Peças do Procedimento, as quais integram o projeto de execução e os restantes 

elementos descriminados no n.º 4.2 do Programa de Concurso; ----------------------------------------  

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

19.º, para a contratação da execução da obra por empreitada; ------------------------------------------  

 ---------- - do Júri do procedimento, nos termos do artigo 67.º, composto pela Técnica 

Superior, Mónica Sofia Pedro Duarte, pelo Fiscal, Manuel Mamede Fonseca Teles e pelo 

Assistente Técnico, José Carlos Guerreiro Ventura, como membros efetivos, e pelo Assistente 

Técnico, Tiago da Conceição Oliveira Gaspar de Matos e a Técnica Superior, Sofia Pedroso 

Faria do Patrocínio Silva , como membros suplentes; -------------------------------------------------------  
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 ----------- - da delegação no júri do procedimento, ao abrigo do n.º 2 do art.º 69.º do CCP, a 

prestação de esclarecimentos prevista no nº 2 do art.º 50.º;---------------------------------------------  

 ----------- - da nomeação do Chefe de Divisão de Infraestruturas e Logística, Eng.º Luís Filipe 

Lopes Lourido, como Gestor de Contrato, nos termos do art.º 290.º-A do CCP; ---------------------  

 ----------- - da autorização aos técnicos dos serviços a efetuar o carregamento dos documentos 

inerentes ao procedimento na plataforma eletrónica de contratação pública, assinando-os 

com recurso a certificação digital. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0445-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

PROIBIDO A CARAVANAS NUM CAMINHO VICINAL JUNTO DO CAVALEIRO, FREGUESIA DE SÃO 

TEOTÓNIO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3268-2021, datada de 24 de junho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que o Senhor José Manuel Nobre veio solicitar a aplicação de um sinal a proibir a 

circulação de autocaravanas e caravanas, num caminho vicinal de terra batida com o registo 

CVST-197, alegando que muitos caravanistas se deslocam por esse caminho uma vez que o 

Google Maps, como serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da 

Terra na web, identifica uma praia naquela zona. -----------------------------------------------------------  

 ----------- Após análise do pedido, propõe-se conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de 

Procedimento da Sinalização, a aprovação da aplicação de um sinal de cedência de passagem 

tipo B2- Paragem obrigatória e um sinal de informação H4- Via sem saída no entroncamento 

do CVST-197 com o CM 1122. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0446-2021 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ROTUNDA DA 

ENTRADA NASCENTE DE ODEMIRA: PEDIDO DE EXCEÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS 

PESADOS NUM ARRUAMENTO EM PORTAS DO TRANSVAL ------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3659-2021, datada de 16 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, 

dando conhecimento da solicitação efetuada pela empresa adjudicatária da empreitada de 

"Execução da rotunda da entrada nascente de Odemira", MAJA - Manuel António & Jorge 

Almeida, Construções S.A., para que lhe seja concedida autorização para circular com veículos 

pesados num arruamento nas Portas de Transval, correntemente interdito à circulação de 

veículos pesados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, face à urgência de tomada de decisão, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal através do seu Despacho datado de 23 de julho de 2021, autorizou, a título 

excecional, a circulação no arruamento em apreço, conforme a pretensão da empresa, 

submetendo para ratificação, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a decisão tomada. -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais refere a supra informação que a circulação dos veículos pesados fica sujeita à 

condição da empresa MAJA - Manuel António & Jorge Almeida, Construções S.A., reparar 

eventuais danos causados no património municipal, nomeadamente no tapete betuminoso. 

 ---------- Propõe-se a ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara 

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

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0447-2021 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ROTUNDA DA 
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ENTRADA NASCENTE DE ODEMIRA: INTERDIÇÃO DA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL NA RUA 

CAPITÃO SALGUEIRO MAIA EM ODEMIRA ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3640-2021, datada de 16 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, 

dando conhecimento que a empresa adjudicatária da empreitada de "Execução da rotunda da 

entrada nascente de Odemira", MAJA - Manuel António & Jorge Almeida, Construções S.A., 

informou sobre a necessidade de se ter que interditar a circulação automóvel durante uma 

semana na Rua Capitão Salgueiro Maia na Vila de Odemira no troço entre a EN 123 e a 

Travessa Horta dos Reis, para a execução dos pluviais, cuja data está prevista iniciar no dia 2 

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

 ----------- Nestes termos, face à urgência de tomada de decisão, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal através do seu Despacho datado de 26 de julho de 2021, autorizou a 

interdição da circulação automóvel na totalidade da via, para desta forma garantir a 

segurança dos trabalhadores e dos condutores, bem como concedeu, a título excecional, 

autorização à empresa para circular com os seus veículos pesados na vila de Odemira, até que 

a realização dos pluviais esteja terminada., submetendo para ratificação, ao abrigo do 

disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a decisão tomada. -------  

 ----------- Propõe-se a ratificação do ato praticado pelo Senhor Presidente da Câmara 

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

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0456-2021 - RELOCALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO RESERVADO 

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA JUNTO DO MERCADO EM SÃO TEOTÓNIO ------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3581-2021, datada 14 de julho de 2021, elaborada pelo 

Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na qual consta que a 
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Junta de Freguesia de São Teotónio solicitou que o estacionamento reservado para pessoas 

com deficiência implementado junto ao Mercado de São Teotónio, seja alterado, justificando 

que a atual localização não só não tem acesso ao Mercado, como não existe qualquer rampa 

de acesso para pessoas com mobilidade reduzida, pelo que o lugar de estacionamento não 

serve de todo a sua finalidade. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais refere a supra informação que, após análise efetuada pelos serviços técnicos do 

Setor de Rede Viária e Trânsito do proposto, considera-se que não existe qualquer 

inconveniente na respetiva alteração, embora o local seja mais afastado do Mercado, é no 

entanto, o único que não apresenta obstáculos que impeçam a passagem de utentes 

portadores de deficiência. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea rr) do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da pretensão em apreço. -----------------------------------  

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

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0461-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO NA 

RUA DOS MEDOS EM VILA NOVA DE MILFONTES ------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3469-2021, datada de 07 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que o Senhor Sérgio Manuel Ramusga de Azevedo Fernandes, veio solicitar a 

proibição do estacionamento em frente da garagem da sua habitação, localizada na Rua dos 

Medos em Vila Nova de Milfontes, alegando que quando se encontram veículos estacionados 

do outro lado da rua, o espaço disponível não permite entrar e sair da garagem. ------------------  

 ---------- Mais refere a supra informação que após deslocação ao local, os serviços técnicos 

verificaram que é possível entrar e sair da garagem do requerente, com a realização de 
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algumas manobras, se um veículo estiver estacionado em frente da garagem do requerente, 

uma vez que o portão está mais recuado no passeio, no entanto na garagem que está mais 

próxima da faixa de rodagem, os veículos estacionados impedem realmente o acesso à 

garagem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos da alínea rr) do artigo 33.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a pintura de uma marca reguladora de estacionamento do tipo 

M14 - Linha em ziguezague em frente da garagem mais próxima da faixa de rodagem, no 

outro lado da rua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação dos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0462-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

NA RUA DR.º DUARTE SILVA, SITA EM VILA NOVA DE MILFONTES: INDEFERIMENTO ---------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3759-2021, datada de 23 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no dia 04 de fevereiro de 

2021 deliberou, por unanimidade, a intenção de indeferir a pretensão da Senhora Anabela 

Silva Reis, para que se procedesse à implementação de um estacionamento reservado na Rua 

Dr.º Duarte Silva em Vila Nova de Milfontes. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que foi dado à interessada conhecimento da 

deliberação supra, de acordo com o estipulado nos artigo 121.º e 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo e que, decorrido o prazo legal, não houve apresentação de 

qualquer alegação escrita sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se o indeferimento da pretensão em apreço. ---------------  

 ----------- Propõe-se o indeferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------  
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 ---------- Apreciado o assunto, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, o 

indeferimento da pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0464-2021 - PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES AO PLANO DE 

SINALIZAÇÃO DE VILA NOVA DE MILFONTES: INDEFERIMENTO ------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3757-2021, datada de 23 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no dia 15 de outubro de 

2020 deliberou, por unanimidade, a intenção de indeferir a pretensão da Junta de Freguesia 

de Vila Nova de Milfontes, para que se procedesse à alteração de dois para um sentido de 

trânsito a Rua Artur Horta, por ser uma via distribuidora principal, e colocação de um traço 

continuo na Rua Custódio Brás Pacheco por estar para breve a empreitada de Requalificação. -  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que de acordo com o estipulado nos artigos 

121.º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo, foi dado conhecimento da 

deliberação supra à respetiva Junta de Freguesia, e que, decorrido o prazo legal, não houve 

apresentação de qualquer alegação escrita sobre o assunto. ---------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se o indeferimento da pretensão em apreço. ---------------  

 ---------- Propõe-se o indeferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------  

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

indeferimento da pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 9 - ASSUNTO N.º 0465-2021 - ALTERAÇÃO DO SENTIDO DE TRÂNSITO NA RUA DE S. 

JOSÉ EM ZAMBUJEIRA DO MAR, FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO -----------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3576-2021, datada de 13 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que o Senhor Arnaldo Fonseca Duarte, veio solicitar que o sentido de trânsito da 

Rua de S. José em Zambujeira do Mar, seja alterado para sentido Norte/Sul, alegando o 
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requerente que devido ao facto do trânsito ser atualmente em sentido ascendente, faz com 

que origine mais carros a passar no arruamento e a velocidades pouco recomendadas. ----------  

 ----------- Consta na supra informação que, dado a Rua de S. José na Zambujeira do Mar 

permitir o estacionamento de veículos, tal situação impede que os condutores circulem nesse 

arruamento a velocidades elevadas, não obstante, considerando que houve um aumento do 

volume de tráfego na localidade de Zambujeira do Mar, aumentando deste modo a pressão 

numa zona antiga com arruamentos estreitos e sem condições de segurança para a circulação 

de veículos e de peões, considera-se que uma possível solução para a questão em apreço, 

passa por implementar uma zona de acesso automóvel condicionado, e definido do Capitulo 

III do Regulamento de Estacionamento do Município de Odemira. -------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto e conforme determinado no ponto n.º 6 da Lista de 

Procedimento da Sinalização, propõe-se a aplicação de um sinal de zona tipo G5a- Zona de 

Transito proibido com dois painéis adicionais modelo 19b com a inscrição “Zona E” “exceto 

veículos autorizados”, “art.º 17 do Regulamento de Estacionamento”, nas entradas do Núcleo 

antigo de Zambujeira do Mar. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 10 - ASSUNTO N.º 0466-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO RESERVADO 

NA TRAVESSA DO SUL EM BOAVISTA DOS PINHEIROS: INDEFERIMENTO ------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3755-2021, datada de 23 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que a Câmara Municipal em reunião ordinária realizada no dia 15 de outubro de 

2020 deliberou, por unanimidade, a intenção de indeferir a pretensão da Senhora Carina 

Isabel Santana Domingos, para que fosse concedido um lugar de estacionamento reservado 
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na Travessa do Sul, em Boavista dos Pinheiros. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que foi dado à interessada conhecimento da 

deliberação supra, de acordo com o estipulado nos artigo 121.º e 122.º do Código do 

Procedimento Administrativo e que, decorrido o prazo legal, não houve apresentação de 

qualquer alegação escrita sobre o assunto. -------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se o indeferimento da pretensão em apreço. ---------------  

 ---------- Propõe-se o indeferimento da pretensão. ---------------------------------------------------------  

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

indeferimento da pretensão. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3.7. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0436-2021 - ISENÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS 

TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS E DE IMPOSTO DO SELO - INTENÇÃO DE INDEFERIR ----  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3383/2021, datada de 01 de julho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, na qual consta que após receção 

de exposição datada de 22/12/2020, onde a empresa Peter e Wolf, Lda., vem requer a Isenção 

do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e do Imposto Selo 

(IS), ao abrigo do disposto nos n.ºs 2, 3 e 5 do artigo 51º da Lei n.º 111/2015 de 27 de agosto, 

alterada pela Lei 89/2019 de 3 de setembro, a Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, 

Setor Desenvolvimento Económico procedeu à análise e surgiram dúvidas quanto ao 

enquadramento do pedido, pelo que solicitou-se parecer jurídico à Divisão de Recursos 

Humanos e Jurídica a 04/05/2021 com base na seguinte fundamentação:----------------------------  

 ---------- A referida lei estabelece o regime Jurídico da Estrutura Fundiária, com o objetivo de 

criar melhores condições para o desenvolvimento das atividades agrícolas e florestais, que 

estipula em síntese e na parte que ao caso em apreço interessa, na alínea a) e b) do n.º 2 do 

artigo 51º “São isentas do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de 
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Imposto do Selo: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a)As transmissões de prédios rústicos ocorridas em resultado de operações de 

emparcelamento rural realizadas ao abrigo da presente lei;----------------------------------------------  

 ----------- b)A aquisição de prédio rústico confinante ou de prédios contíguos com prédio da 

mesma natureza, propriedade do adquirente, se a aquisição contribuir para melhorar a 

estrutura fundiária da exploração e desde que a operação de emparcelamento respeite os 

valores previstos na portaria que fixa a superfície máxima de redimensionamento. ---------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que o Setor Desenvolvimento Económico 

entende que a situação apresentada poderá eventualmente ter enquadramento na alínea b) 

do n.º 2 se cumprir: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1-“A aquisição de prédio rústico confinante ou de prédios contíguos com prédio da 

mesma natureza, propriedade do adquirente (…)” - Consultado o Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) verifica-se que aquisição referente ao prédio rústico, inscrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odemira com o artigo matricial n.º 31, Secção R, 

pertencente a Pinuú-Stiftung é confinante com prédio da mesma natureza propriedade do 

adquirente (Peter e Wolf, Lda), prédio inscrito na Conservatória do Registo Predial de Odemira 

com o artigo matricial n.º 6, Secção S (conforme planta de localização e delimitação dos 

prédios). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2-“ (…) se a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração 

(…)”- A caracterização solicitada pelo SDE à empresa requerente, Peter e Wolf, Lda, faz 

referência ao arrendamento do terreno de 37,25 ha (confinante ao que pretende adquirir) à 

empresa Colossus, Plants, Lda. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A empresa Peter e Wolf, Lda. desenvolve atividade de compra, venda, arrendamento 

e exploração de bens imóveis e arrendou em 1 de novembro de 2020, o terreno inscrito na 

Conservatória do Registo Predial de Odemira com o artigo matricial n.º 6, Secção S, à empresa 
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Colossus, Plants, Lda., com atividade de produção e comercialização de plantas e flores 

naturais, e de produtos e bens relacionados com a floricultura, sendo os sócios das 2 

empresas comuns, Klaus Jurgen Peters e Stefan Wolf. -----------------------------------------------------  

 ---------- Da solicitação à DRHJ, resulta o seguinte parecer jurídico, na pessoa do Dr. Paulo 

Veiga e Moura, o qual se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---------- "1. Resulta da Lei n.º 111/2015, no art.º 51.º, n.º 2, al. b), que a aquisição do prédio 

rústico confinante ao prédio, propriedade do adquirente, é isenta de Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo se a aquisição contribuir para 

melhorar a estrutura fundiária da exploração. ---------------------------------------------------------------  

 ----------  2. A Peter e Wolf, Lda., de acordo com o que nos é informado, desenvolve actividade 

de compra, venda, arrendamento e exploração de bens imóveis. Assim sendo, com a aquisição 

do terreno confinante a empresa que eventualmente apresentará melhorias na estrutura 

fundiária da exploração é a empresa Colossus Plants, Lda. que não é proprietária do terreno, 

mas tão-só arrendatária.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3. A circunstância de os sócios das duas empresas serem os mesmos é absolutamente 

irrelevante, uma vez que as sociedade são juridicamente pessoas diferentes e, portanto, só 

haver direito à isenção quando a mesma sociedade adquire prédio confinante para melhorar a 

estrutura fundiária da exploração existente no primeiro prédio de que é proprietária e no qual 

já tem a sua exploração.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4. Deste modo, entendemos que a isenção de impostos requerida pela Peter e Wolf, 

Lda. não encontra previsão legal, uma vez que não estão preenchidos os requisitos da alínea 

b), n.º 2 do art.º 51 da Lei n.º 111/2015.”. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em síntese, a DRHJ, conclui que “Nestes termos e concordando a DRHJ com o 

entendimento do Dr. Paulo Veiga e Moura, vertido no respetivo parecer jurídico, propõe-se o 

indeferimento da pretensão da empresa requerente.” ----------------------------------------------------  
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 ----------- Em face do exposto, e considerando que esta é uma proposta de decisão não 

vinculativa, sobre a concessão da respetiva isenção, propõe-se à Exma. Câmara Municipal, 

para apreciação e deliberação com intenção de indeferir. ------------------------------------------------  

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

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

indeferir a pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0438-2021 - APOIO EXTRAORDINÁRIO NO ÂMBITO DA RETOMA 

DESPORTIVA AO SPORT CLUBE ODEMIRENSE, CAUTCHÚ E CLUBE DESPORTIVO PRAIA 

MILFONTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3646/2021, datada de 16 de julho, proveniente do 

Setor de Desporto, da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que a época 

desportiva 2020/2021 foi marcada pela interrupção da competição destinada à formação em 

modalidades de risco médio e elevado, e o regulamento de Prémio de Atividade Desportiva 

não prevê estas situações excecionais, só apoia o associativismo no âmbito das competições 

desportivas federadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Considerando que, de forma altruísta a Cautchú, o Sport Clube Odemirense e o Clube 

Desportivo Praia de Milfontes, retomaram os treinos dos seus escalões de formação, propõe-

se a atribuição de um apoio financeiro a estas três entidades tendo em conta os seguintes 

critérios: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Número de meses em que houve a retoma de treinos; ---------------------------------------  

 ----------- - Número de crianças que retomaram a prática desportiva; -----------------------------------  

 ----------- - Participação em torneios/concentrações ---------------------------------------------------------  

 ----------- - Custos associação à retoma dos escalões de formação. --------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que, de acordo com estes critérios, será 

atribuído um valor de 15€ por criança/mês, sendo acrescentado este valor 200,00 € por cada 
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participação em encontro/torneios. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se, ao abrigo da alínea u), do n.º1, do artigo 33º, da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, a atribuição de um subsídio no valor de 12.100,00 € (doze mil 

e cem euros) à Cautchú – Associação de Promoção e Desenvolvimento do Desporto, 2.300,00 

€ (dois mil e trezentos euros) ao Sport Clube Odemirense e 1.370,00 € (mil trezentos e 

setenta) ao Clube Desportivo Praia de Milfontes. -----------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0439-2021 - ACUMULAÇÕES DE BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021: 

RETIRADA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3756, datada de 23 de julho de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, no âmbito da atribuição de 

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior (pedido iniciais), referentes ao ano letivo 2020/2021 

e de acordo com o disposto no artigo 5.º do Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémios por 

Mérito do Município de Odemira, os Serviços de Educação, após análise dos documentos dos 

alunos referentes à bolsa de estudo da instituição de ensino que frequentam, verificou que a 

aluna Luciana da Conceição Viegas Guerreiro, a frequentar a Universidade do Algarve, não 

instruiu com os documentos necessários, o processo de candidatura à obtenção de bolsa pela 

respetiva instituição, tendo a mesma sido indeferida.------------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de acordo com o n.º 1 da alínea d) do artigo 4.º do 

Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémios por Mérito, que a bolsa atribuída pelo Município 

de Odemira seja retirada na sua totalidade. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0440-2021 - CARTÃO ABEM - REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 3664/2021, datada de 16 de julho, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que no âmbito das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento, foi remetida uma candidatura 

ao Município a solicitar a atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento. ---------  

 ----------- Em face da análise efetuada, à luz dos critérios definidos no Artigo 3.º das referidas 

normas, foi elaborada a Informação Social, da qual resulta a seguinte proposta: -------------------  

 ----------- - Maria Francisca Campos - Novo: Intenção de Indeferimento. -------------------------------  

 ----------- Considerando a análise efetuada, propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal 

aprove a intenção de indeferimento da pretensão de atribuição do Cartão abem – Rede 

Solidária do Medicamento a Maria Francisca Campos, considerando que não reúne as 

condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas de Atribuição do Cartão abem – Rede 

Solidária do Medicamento. ---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

indeferir a pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0454-2021 - APOIO FINANCEIRO A JUNTAS DE FREGUESIA E 

INSTITUIÇÕES SOCIAIS - COVID-19 - JUNTA DE FREGUESIA VILA NOVA DE MILFONTES -------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 3810-2021, datada de 26 de julho de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Setor Ação Social, na qual consta que, no 

âmbito das medidas aprovadas em reunião de Câmara de 04/02/2021 e de acordo com as 

Normas da Linha de Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais – COVID-19 e 

de acordo com o disposto no Artigo 6º das referidas Normas, foi formalizada a candidatura 
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por parte da Junta de Freguesia de Vila Nova de Milfontes. ----------------------------------------------  

 ---------- Neste sentido e de acordo com o nº 1 e nº 2, do Artigo 6º das Normas da Linha de 

Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais – COVID-19, a Junta de Freguesia 

informou que o apoio prestado foi para fazer face aos pedidos que surgiram por parte de 

migrantes que residiam na freguesia e não tinha trabalho devido à pandemia, devido aos 

confinamentos obrigatórios e à cerca sanitária implementada pelo governo. ------------------------  

 ---------- A natureza do apoio prestado passou pela entrega de 223 cabazes alimentares, 

essencialmente nos meses de fevereiro, março e abril, num universo de 104 pessoas. ------------  

 ---------- De acordo com o Artigo 7º, das referidas Normas foi analisada a listagem nominal, 

em articulação com o Serviço Local de Segurança Social, onde se verificou que muitas das 

pessoas estiveram desempregadas no período em análise e que a grande maioria trabalhou 

poucos dias (trabalharam entre 5 e 8 dias/mês) por mês, o que não lhes permitiu auferir o 

suficiente para fazer face às despesas existentes, solicitando assim alimentação. ------------------  

 ---------- Considerando que, se validou a situação de vulnerabilidade social em que as 104 

pessoas se encontraram no período compreendido entre fevereiro e abril, que foram 

apresentadas evidências contabilista das despesas realizadas através das faturas nº 

001.0004609 (877,91€), nº 001.0002681 (587,78€) e nº 001.0003295 (1 522,04€), propõe-se a 

atribuição de um apoio financeiro, no valor total da despesa efetuada, de 2 987,73€ (dois mil 

novecentos e oitenta e sete euros e setenta e três cêntimos) à Junta de Freguesia de Vila Nova 

de Milfontes, valor que de acordo com o disposto no nº 2, do Artigo 2º das Normas da Linha 

de Apoio Financeiro a Juntas de Freguesia e Instituições Sociais – COVID-19, não ultrapassa 

20% (10 000,00€ - dez mil euros) da dotação total do Fundo (50 000,00€ - cinquenta mil 

euros). -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos e remessa à Assembleia Municipal para 

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

termos propostos. Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para apreciação 

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0459-2021 - ANÁLISE DE CANDIDATURA - PEDIDO DE APOIO AO 

ARRENDAMENTO ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foram presentes as informações nº 3543-2021 e nº 3808-2021, datadas de 12 e 26 

de julho de 2021, respetivamente, proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural- 

Setor Ação Social, na qual consta que, no âmbito do Regulamento Municipal para Atribuição 

de Apoio ao Arrendamento, foi remetido ao Município uma candidatura a solicitar renovação 

e uma nova a solicitar pedido de apoio para pagamento da renda da habitação. -------------------  

 ----------- Em face da análise efectuada à luz dos critérios definidos nos números 2 e 3 do Artigo 

1º e Artigos 5º e 7º do Regulamento supracitado foi elaborado o relatório anexo, da qual 

resulta a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - António Carvalho Rodrigues - 1ª Renovação: Aprovação de uma comparticipação de 

100,00€ (cem euros) de agosto de 2021 a janeiro de 2022; -----------------------------------------------  

 ----------- - Ana Cristina Guerreiro de Oliveira Mateus - Novo: Intenção de Indeferimento. --------  

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

atribuição do apoio para pagamento da renda da habitação ao Sr. António Carvalho 

Rodrigues, bem como, aprove a intenção de indeferimento da pretensão do processo 

referente à Sra. Ana Cristina Guerreiro de Oliveira Mateus. ----------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se para apreciação nos termos propostos. ----------------------------------------------  

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

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0467-2021 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À ASSOCIAÇÃO DE PESCA 

DESPORTIVA BASS NATION PORTUGAL DA PROVA DE PESCA EMBARCADA AO ACHIGÃ. ----------  
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 ---------- Foi presente a informação n.º 3768, datada de 23/07/2021, proveniente da Divisão 

de Desenvolvimento Sócio-cultural, na qual consta que faz parte da estratégia do Município 

de Odemira na promoção do seu território, a organização de eventos que pela sua magnitude 

contribuem para a divulgação do mesmo; ---------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Município de Odemira pretende posicionar o concelho como referência para a 

prática desportiva de outdoor, constituindo-se como fator de atratividade do território, quer 

seja pela realização de eventos de alto nível, quer pelas condições para a prática destas 

modalidades sublinhando as potencialidades da região, contribuindo para o desenvolvimento 

do concelho de Odemira; ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Bass Nation Portugal – Associação de Pesca Desportiva, é uma associação 

desportiva que se pretende cimentar no panorama nacional da pesca desportiva ao achigã, 

perspetivando a participação / organização de provas nacionais e internacionais.------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com a alínea u) do n.º1, do artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, que seja atribuído um apoio financeiro à Bass Nation 

Portugal – Associação de Pesca Desportiva, no valor de € 4.000,00 (quatro mil euros), para 

fazer face às despesas inerentes com a Prova de Pesca Embarcada ao Achigã, realizada nos 

dias 24 e 25 de julho de 2021, na barragem de Santa Clara. ----------------------------------------------  

 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0469-2021 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A 

ACL- ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE LIMOUSINE, PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO E XXXII 

CONCURSO NACIONAL DE RAÇA LIMOUSINE------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3809, datada de 26 de julho de 2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, bem como a minuta da Adenda ao Protocolo a 
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celebrar entre o Município de Odemira e a ACL, no âmbito da realização do XXXII Concurso 

Nacional de Bovinos da Raça Limousine, nos dias 23, 24 e 25 de julho, surgiram despesas que 

não estavam previstas e que decorreram da necessidade de implementação de medidas no 

âmbito do Covid 19, decorrentes da aplicação do Plano de Contingência, tendo sido assim 

necessária a elaboração de uma adenda ao referido Protocolo. -----------------------------------------  

 ----------- Em face ao exposto, propõe-se nos temos das alíneas o), e ff) do n.º 1 do Artigo 33.º 

da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, a aprovação da adenda ao Protocolo de Colaboração a 

celebrar com a ACL, no valor total de 13.275,00€ (treze mil duzentos e setenta e cinco euros) 

para fazer face as referidas despesas, mais se propõe que sejam concedidos plenos poderes 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o documento em representação do 

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

 ----------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 9 - ASSUNTO N.º 0472-2021 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ODEMIRA - 

ENVIO DE ATA --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi Presente a Informação n.º 3860/2021, datada de 29 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Educação, da Divisão de Desenvolvimento Sócio Cultural, a remeter a 

Ata da reunião do Conselho Municipal de Educação de Odemira, realizada a 20 de outubro de 

2020 e aprovada na reunião do Conselho em apreço em 20 de julho de 2021. ----------------------  

 ----------- Propõe-se para tomada de conhecimento. --------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 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. --------------------------------  
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 ---------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente 

declarou encerrada a reunião eram dezanove horas do dia cinco de agosto de dois mil e vinte 

e um. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- De tudo, para constar, se lavrou a presente ata que, depois de lida, vai ser 

devidamente assinada pelo Vice-Presidente. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- E por mim,                                                                                                      ,Assistente 

Técnica a subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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