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CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA 

ATA N.º 18 

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

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

 ----------- Aos dezanove 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: José Alberto Candeias Guerreiro, Sara Cristina Ramos Marcelino, Luís Carlos Lima 

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

Domingos, o primeiro 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 Ricardo Filipe Nobre de Campos Marreiros Cardoso, 

Vereador da Câmara Municipal e a Senhora Deolinda Maria Pinto Bernardino Seno Luís, 

Vereadora da Câmara Municipal, eleitos pelo Partido Socialista, por se encontrarem 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 Presidente declarou, nos termos da Lei, aberta a reunião. -------  

 ----------- APROVAÇÃO DA ATA N.º 17, DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL EM 

05-08-2021 :Uma vez que todos os presentes se encontravam de posse de exemplares da ata 

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

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

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

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal, por não ter estado presente na reunião a que se 

reporta aquela ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 1. - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -----------------------------------  

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

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

 ---------- O Senhor Presidente da Câmara começou por dar conhecimento, até momento, do 

ponto de situação do incêndio que deflagrou na freguesia de Sabóia, no qual foram afetadas 

duas habitações e um ferimento grave de um jovem residente no local, o qual foi 

prontamente assistido, arderam cerca de mil e quinhentos hectares, estando envolvidos neste 

combate ao incêndio cerca de setecentos operacionais que mostraram um elevado espirito de 

entreajuda no combate, no apoio logístico, na evacuação e no planeamento das operações, as 

quais contribuíram para a minimização dos danos materiais e humanos, no entanto 

posteriormente terá que se fazer um levantamento global dos danos provenientes deste 

incêndio.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor a 

cidadãos, corporações de bombeiros, instituições, associações, Câmaras Municipais, Serviços 

Municipais de Proteção Civil, entre outras entidades, pelos serviços prestados, pelo empenho, 

dedicação e voluntariosa abnegação no cumprimento das funções que lhe foram confiadas ou 

do apoio que lhes foi solicitado durante o incêndio na freguesia de Sabóia, realçando ainda a 

colaboração de toda a população, principalmente aqueles que contribuíram de uma forma ou 

de outra para mitigar este incêndio e apesar de tudo, lamenta também todos os prejuízos que 

o mesmo causou, e o ferimento grave ocorrido. -------------------------------------------------------------  

 ---------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir Votos de Rápidas Melhoras 

ao jovem gravemente ferido no incêndio na freguesia de Sabóia, devendo esta deliberação ser 

enviada ao próprio e à respetiva família. ----------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 - Intervenção do Senhor Pedro Miguel Viana Rebelo Ramos --------------------------------  

 ---------- O Senhor Vereador informou que existiram queixas de munícipes relativamente ao 
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ruído proveniente da realização de um “festival” com acampamento ocasional no fim-de-

semana anterior, na Herdade do Roncanito, freguesia de São Salvador e Santa Maria, 

afirmando os mesmos que tinham autorização do Município de Odemira, no entanto o Senhor 

Vereador esclareceu que o pedido apresentado pelos interessados, aquando do pedido de 

emissão de licença de ruído, era fundamentado como sendo a celebração de um copo de água 

em ambiente familiar com um concerto de música ao vivo, e no qual ainda faziam referência à 

remessa de um plano de contingência para aprovação pela Senhora Delegada de Saúde, pelo 

que o Município de Odemira não emitiu qualquer licença de autorização para o evento e 

acampamento ocasional que se realizou na respetiva herdade. -----------------------------------------  

 ----------- O Senhor Presidente da Câmara solicitou aos serviços que fosse remetido, neste 

mesmo dia, um oficio a várias entidades, nomeadamente ao Senhor Comandante do 

Destacamento Territorial de Odemira, à Senhora Delegada de Saúde de Odemira, ao Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e ao 

Senhor Comandante do Posto Territorial de Odemira, manifestando a indignação da Câmara 

Municipal relativamente à realização deste "festival" sem autorização das entidades 

competentes e sem cumprimento de qualquer plano de contingência e das regras da Direção 

Geral de Saúde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- A Senhora Vereadora Sara Ramos apresentou, em nome dos eleitos da Coligação 

Democrática Unitária, a seguinte Declaração Política:------------------------------------------------------  

 ----------- “-----------------------------------Declaração Política--------------------------------------------------- 

 ----------- Perante o desenvolvimento do incêndio no Concelho de Odemira, freguesia de 

Sabóia, que já provocou, até agora, a destruição de centenas de hectares de matos, florestas, 

sobro, pinhal e medronheiros, assim como alguns ferimentos e a deslocação de pessoas, 

perda de biodiversidade e prejuízos diversos que estão ainda por calcular, sem prejuízo de 
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uma avaliação posterior mais aprofundada, consideramos necessário manifestar o seguinte: --  

 ---------- 1. Em primeiro lugar, num momento em que a prioridade deve ser dada ao incêndio 

e para a defesa de bens, manifestamos a mais profunda solidariedade para com a população 

atingida e por todos o que no terreno combatem este flagelo. ------------------------------------------  

 ---------- 2. Sendo certo que o conjunto dos prejuízos estão ainda longe de estarem 

identificados, é indispensável que se assuma desde já o compromisso de assegurar os apoios 

às explorações agrícolas, hortas, equipamentos perdidos, mas também que se assegure ajudas 

ao rendimento perdido e para a reconstituição do potencial agrícola e florestal. Reforço 

também, a necessidade de apoio urgente e direto à alimentação dos animais da zona afetada, 

assim como apoio aos apicultores. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Os Vereadores da CDU ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a)Luís Cardoso.” ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Vereadora alertou para o estado do piso de acesso à Biblioteca Municipal 

José Saramago, em Odemira, o qual representa um perigo para os seus utilizadores, uma vez 

que o mesmo já se encontra bastante polido tornando-se muito escorregadio, solicitando 

assim a substituição do referido piso. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Interveio o Senhor Presidente que informou que o piso já tinha sido alvo de uma 

pequena intervenção no sentido de melhoramento do mesmo, no entanto com a sua 

utilização volta ao estado anterior, pelo que se irá avaliar a possibilidade de substituição das 

lajetas. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- A Senhora Vereadora questionou qual a razão que o pagamento do Suplemento de 

Penosidade e Insularidade não tem efeitos retroativos a janeiro de dois mil e vinte e um, e o 

mesmo não ser mais abrangente a outros serviços municipais. ------------------------------------------  

 ---------- O Senhor Presidente informou que a lei é bastante explícita quais as áreas abrangidas 
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para a atribuição deste suplemento. Relativamente ao pagamento com retroativos desde 

janeiro, não pode ser aplicado uma vez que a aprovação do regulamento, pela Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal, foi a quatro de junho, pelo que os retroativos só poderão 

ser pagos a partir de cinco de junho, no entanto será solicitado novo parecer ao Dr. Paulo 

Veiga e Moura relativamente à atribuição do respetivo suplemento. ----------------------------------  

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0498-2021 - ASSUNTOS PARA CONHECIMENTO. --------------------------  

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

 ----------- 1 - Carta, datada de 29/07/2021, proveniente do Gabinete de Sua Excelência o 

Ministro da Administração Interna, a dar conhecimento do acompanhamento dos recentes 

incidentes ocorridos na localidade de Vila Nova de Milfontes e bem assim a dar nota que o 

Comando Territorial de Beja da Guarda Nacional republicana (GNR), para além do dispositivo 

já previsto no âmbito da operação verão Seguro 2021,reforçou os meios com recurso às várias 

valências e escalões de intervenção, designadamente ao nível do empenhamento operacional, 

de forças de ordem pública e da Secção de Investigação Criminal, para apoio direto às 

operações a decorrer no terreno. -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Informa ainda que foram igualmente intensificadas as ações de fiscalização 

direcionadas para o cumprimento do Decreto-Lei nº 48-B/2020, de 26 de junho, na sua atual 

redação, com especial incidência em atos de vandalismo, ruído e consumo de bebidas 

alcoólicas na via pública. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - Mail, datado de 06/08/2021, proveniente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, a 

remeter a carta aberta, relativa à discrepância entre a identificação do número de médicos 

que faltam em zonas carenciadas e as vagas colocadas nos concursos de provimento de 
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médicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 3 - Pedido Formal de Adoção do Modelo de Cogestão para a Área Protegida - Parque 

Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, subscrito pelos Municípios de Aljezur, 

Odemira, Sines e Vila do Bispo, dirigido ao Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas, I.P. a propor a adoção do modelo de cogestão, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do 

Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto. -------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0499-2021 - PROPOSTA N.º 21/2021 P - ADITAMENTO AO 

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA HABITAÇÃO CELEBRADO COM D. ARCELINDA 

RODRIGUES PARA A SUA TRANSMISSÃO -----------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta nº 21/2021 P, datada de 16/08/2021, proveniente do 

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

 ---------- "Proposta n.º 21/2021 P --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Aditamento ao Contrato de Arrendamento para habitação celebrado com D. 

Arcelinda Rodrigues para a sua transmissão ------------------------------------------------------------------  

 ---------- A 8 de junho de 1990, foi celebrado um “Contrato de Arrendamento”, com Arcelinda 

Rafael Perpétua das Neves Rodrigues, como transmissária, que teve como objeto o prédio 

urbano sito na Rua Alexandre Herculano, n.º 18, 1.º Direito, em Odemira, inscrito na matriz 

predial da matriz de São Salvador e Santa Maria sob o artigo 1393.º. ----------------------------------  

 ---------- A decisão de celebrar o referido contrato foi tomada, por unanimidade, na reunião 

ordinária da Câmara Municipal realizada em 6 de junho de 1990, atendendo a que se tratava 

de uma transmissão mortis causa do contrato de arrendamento celebrado entre a Câmara 

Municipal e o seu falecido marido Orlando Rodrigues. -----------------------------------------------------  

 ---------- A decisão de celebração do contrato não continha quaisquer restrições, pelo que o 
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mesmo se subordinava exclusivamente às regras gerais aplicáveis ao tipo de ‘contrato de 

arrendamento’, cujas sucessivas alterações e revogações determina a aplicação atual do Novo 

Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, 

na sua atual redação. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- O contrato encontra-se assim sujeito às regras de transmissão nos termos do NRAU, 

tal como às de caducidade, designadamente no que diz respeito à transmissão por morte no 

arrendamento para habitação, que apenas não caduca com a morte do primitivo arrendatário 

quando lhe sobreviva uma das pessoas elencadas nas alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 57.º do 

diploma em apreço, sendo essa uma situação expressamente referida na décima segunda 

cláusula do contrato de arrendamento, com o enquadramento legal então vigente, isto é, o 

artigo 1111.º do Código Civil, na redação dada pela Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro. -----------  

 ----------- Neste contexto, tendo sido dado conhecimento a esta Câmara Municipal que a D. 

Arcelinda Rodrigues faleceu mas que o seu neto, Fernando Jorge Gonçalves das Neves 

Rodrigues, residia com ela e que pretende que lhe seja transmitida a posição de arrendatário, 

procedeu-se ao enquadramento legal da situação constatando-se que embora o NRAU 

permitisse a transmissão de arrendamento para habitação a netos na altura da celebração do 

contrato, tal não acontece atualmente. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- No entanto, o requerente vivia em economia comum com a arrendatária desde a sua 

infância e pretende que lhe seja transmitida a posição de arrendatário, informando para o 

efeito que não tem outra casa, própria ou arrendada, e que o contrato celebrado com a sua 

avó prevê expressamente a possibilidade de transmissão do contrato por morte da 

arrendatária para as pessoas referidas na redação que o artigo 1111.º tinha a 6 de junho de 

1990, nas quais se incluem quaisquer afins na linha reta (incluindo netos) que vivessem com a 

titular há mais de um ano, situação que se verifica no caso presente. ---------------------------------  

 ----------- Na situação em apreço, para além da argumentação do requerente, com base no 
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clausulado do contrato, que invoca a existência de expetativas criadas aquando da celebração 

do contrato, com base não só no contrato mas também no quadro legal então vigente, há 

ainda outros fatores a ponderar, atendendo às circunstâncias envolvidas, designadamente a 

localização do imóvel e a idade do transmissário. -----------------------------------------------------------  

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

 ---------- •O contrato refere expressamente a possibilidade da transmissão do contrato por 

morte da arrendatária para as pessoas referidas na redação que o artigo 1111.º tinha a 6 de 

junho de 1990, nas quais se incluíam quaisquer afins na linha reta (incluindo netos) que 

vivessem com a titular há mais de um ano; -------------------------------------------------------------------  

 ---------- •O artigo 1106.º do Código Civil ainda prevê, na sua redação atual, a possibilidade de 

transmissão do arrendamento por morte a pessoa que vivesse com o arrendatário em 

economia comum há mais de um ano, situação também alegada pelo requerente; ----------------  

 ---------- •O Município de Odemira tem desenvolvido diversas medidas para incentivar a 

ocupação efetiva dos centros urbanos, como medida de combate à desertificação desses 

núcleos, cada vez mais desertificados e envelhecidos; -----------------------------------------------------  

 ---------- •O prédio arrendado localiza-se numa zona central da vila de Odemira, que conta 

atualmente com um número diminuto de habitantes, nos quais se incluem o requerente e a 

sua irmã; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •O arrendatário é um jovem com 36 anos de idade, pelo que a manutenção do 

contrato celebrado com a sua avó se encontra no espírito das políticas municipais relativas ao 

apoio de fixação de jovens no concelho, em que alguns são, designadamente, beneficiários de 

apoio ao arrendamento e outros beneficiam de apoio na aquisição de lotes urbanos para 

construção; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- •Tanto o requerente como a irmã, que reside com ele, são músicos da Banda 
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Filarmónica de Odemira, desde a sua infância; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- •O local de trabalho do requerente e da sua irmã também se localiza na zona central 

da vila de Odemira, contribuindo assim para a política de desenvolvimento dos centros 

urbanos em curso; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •O requerente e a irmã viveram com a falecida arrendatária desde a infância, e 

nenhum deles tem outra casa, própria ou arrendada, no concelho ou fora dele nem condições 

para a adquirir; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •O requerente não usufrui de outros apoios financeiros públicos para fins 

habitacionais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Ex.ª Câmara Municipal que aprecie e 

delibere sobre o pedido de transmissão da posição contratual no Contrato arrendamento 

celebrado entre o Município de Odemira e Arcelinda Rafael Perpétua das Neves Rodrigues 

para o seu neto, Fernando Jorge Gonçalves das Neves Rodrigues, que coabitava com a sua 

falecida avó à data do falecimento, com a anuência dos sucessores diretos da arrendatária, 

pelo prazo de um ano e pelo mesmo valor mensal do contrato celebrado com a sua falecida 

avó, devendo ser celebrado um aditamento ao contrato nos termos previstos na cláusula 12.º 

do contrato de arrendamento em apreço. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Odemira, 16 de agosto de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0506-2021 - PROPOSTA N.º 22/2021 P - CONDIÇÕES DE 

CONTRATAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UMA SEGUNDA EQUIPA DE INTERVENÇÃO 



-10- 
19-08-2021 

 
 

PERMANENTE JUNTO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 22/2021 P, datada de 17 de agosto de 2021, proveniente 

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

 ---------- "Proposta n.º 22/2021 P --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Condições de Contratação e Funcionamento de uma segunda Equipa de Intervenção 

Permanente junto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira -----------  

 ---------- •A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil remeteu a esta Câmara 

Municipal uma proposta de “Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas de 

Intervenção Permanente” (EIP), com vista à criação de uma segunda EIP na Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira (AHBVO). -----------------------------------------  

 ---------- •A AHBVO já tem uma EIP, que iniciou funções em janeiro de 2014, mas a extensão 

territorial da sua área de intervenção, bem como as assimetrias do próprio território, fazem 

com que a sua atuação se torne particularmente exigente, sendo consensual a necessidade de 

reforço dos meios ao dispor da corporação. ------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- •O n.º 5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de novembro, prevê que, nos municípios 

em que se justifique, os corpos de bombeiros voluntários ou mistos detidos pelas associações 

humanitárias de bombeiros podem dispor de Equipas de Intervenção Permanente (EIP), cuja 

composição e funcionamento é definida pela Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na 

sua redação atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- •No âmbito do objetivo “Melhorar a eficiência da proteção civil e as condições de 

prevenção e socorro” do Programa do XXI Governo Constitucional, prevê-se a melhoria e 

eficiência da proteção civil e das condições de prevenção e socorro face a acidentes e 
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catástrofes, designadamente mediante a valorização das associações e dos corpos de 

bombeiros voluntários, enquanto verdadeiros pilares do sistema de proteção e socorro, 

através do reforço dos incentivos ao voluntariado, do apoio ao funcionamento e ao 

equipamento e do pleno aproveitamento das capacidades operacionais e de comando. ---------  

 ----------- •Por outro lado, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 157-A/2017, de 27 de 

outubro, veio consagrar um conjunto de medidas sólidas que configuram uma reforma 

sistémica na prevenção e combate aos incêndios florestais e que se estendem a outras áreas 

de proteção e socorro. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •Neste âmbito, é valorizada e reforçada a profissionalização dos operacionais 

promovendo o desenvolvimento gradual, entre outras, das equipas de Intervenção 

Permanente em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) 

e a AHBVO, garantindo prontidão na resposta às ocorrências que impliquem intervenções de 

socorro às populações e de defesa dos seus bens. ----------------------------------------------------------  

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

 ----------- •A Portaria n.º 1358/2007, de 15 de outubro, na sua atual redação, dispõe que as 

condições de contratação e funcionamento da EIP são estabelecidas em protocolo a 

subscrever entre a ANEPC, a respetiva associação humanitária de bombeiros e a câmara 

municipal territorialmente competente. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- •A EIP é constituída por cinco bombeiros em regime de permanência, com a 

remuneração base mensal de 750,26 € (setecentos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos), 

atualizável anualmente na mesma percentagem do aumento que se verificar para os salários 

dos trabalhadores da Administração Pública e, o elemento que exerça funções de chefia da 

EIP recebe ainda um suplemento de 25%. ---------------------------------------------------------------------  

 ----------- •O Município e a ANEPC comparticipam em partes iguais nos custos decorrentes da 

remuneração dos elementos da EIP, atribuindo à AHBVO, mensalmente e a título de subsídio, 
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por cada elemento contratado, o respetivo valor, bem como os demais encargos relativos ao 

regime de Segurança Social e seguros de acidentes de trabalho. ----------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, tenho a honra de propor à Exma. Câmara Municipal, de harmonia 

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

que delibere e aprove a minuta das “Condições de Contratação e Funcionamento das Equipas 

de Intervenção Permanente” para constituição de uma segunda Equipa de Intervenção 

Permanente junto da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odemira, em 

articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. ------------------------------  

 ---------- Caso a presente minuta seja aprovada pela Câmara Municipal, mais se propõe que 

sejam concedidos plenos poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para a outorgar 

em representação do Município. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 17 de agosto de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

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

 ---------- 4 - ASSUNTO N.º 0507-2021 - PROPOSTA N.º 23/2021 P - ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO MAR. --------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Proposta n.º 25/2021 P, datada de 17 de agosto de 2021, proveniente 

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

 ---------- "Proposta n.º 23/2021 P --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Atribuição de Apoio Financeiro à Associação Nossa Senhora do Mar -----------------------  

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

 ---------- •A Associação Nossa Senhora do Mar é uma das instituições de solidariedade social 
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em atividade no concelho de Odemira, que assegura valências de apoio à terceira idade, que 

assumem especial relevância na localidade de Zambujeira do Mar; ------------------------------------  

 ----------- •O reconhecimento do mérito dessa atividade tem-se refletido na obtenção de apoio 

financeiro para a execução de projetos considerados de interesse relevante, quer a nível 

público, quer particular, pelo que obteve em 2019 um apoio financeiro de um conjunto de 

sociedades de advogado, através da iniciativa Rock in Law, para requalificação e alargamento 

da sua sala de convívio dos utentes; ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •Esta Câmara Municipal reconheceu, na sua reunião ordinária de 3 de abril de 2020, 

a importância da execução da obra em apreço, tendo apoiado então as despesas inerentes à 

realização da alteração dos projetos de arquitetura e especialidades da Estrutura Residencial 

para Idosos e do novo espaço; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •A Associação solicita agora apoio para conclusão da obra em apreço, no valor de 

33.000€ (trinta e três mil euros) e apoio para aquisição de equipamento e mobiliário no valor 

de 17.000€ (dezassete mil euros); -------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- •O apoio solicitado garante a conclusão de um projeto que se considera, desde o seu 

inicio, de interesse relevante para a comunidade em geral, e uma mais valia no serviço 

prestado aos seus utentes pela Associação Nossa Senhora do Mar; ------------------------------------  

 ----------- •O espírito da “Carta de Princípios de Apoio Municipal de Apoio à Criação e Reforço 

de Respostas no Concelho de Odemira”, assinado entre a Município de Odemira e as 

entidades da Economia social do concelho em 18 de julho de 2015, em que a Câmara 

Municipal se compromete a prestar apoio financeiro à elaboração de Projetos Técnicos de 

construção/requalificação de equipamentos de respostas sociais, dotar o orçamento e 

aprovar nos respetivos órgãos um protocolo a estabelecer entre as partes de atribuição de um 

apoio financeiro, a liquidar no decurso do investimento a realizar e prestar apoio técnico à 

realização do investimento, quando seja requisitado pela Instituição. ---------------------------------  
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 ---------- Considerando ainda que é fundamental que a Associação disponha de um espaço 

qualificado e equipado por forma a acolher condignamente os seus utentes, tenho a honra de 

propor que a Exm.ª Câmara Municipal delibere, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir um apoio financeiro, no 

valor total de 50.000,00€ (cinquenta mil euros), à Associação Nossa Senhora do Mar, para 

conclusão das obras em curso e aquisição de equipamento e mobiliário da sua sala de 

convívio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Odemira, 17 de agosto de 2021 ----------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- a)José Alberto Guerreiro, Engº.". ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- 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 0482-2021 - CONCURSO NOVO TROFÉU OP 2021 - PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DE NORMAS 2021 -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4097/2021, datada de 10 de agosto de 2021, 

proveniente do Gabinete de Apoio ao Eleito Local, na qual consta que em reunião ordinária da 

Câmara Municipal, realizada no dia 19 de novembro de 2020, foram aprovadas as normas do 

"Concurso Troféu OP 2021", nas quais consta no número 1 do ponto III (prazos) a indicação 

das 23h59 do dia 30 de junho de 2021 como data limite para envio dos trabalhos. ----------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que não foi possível avançar 

atempadamente o concurso no timing previsto, e que o tempo restante até ao final da 

presente edição permite alterar a data limite para o envio de trabalhos. -----------------------------  

 ---------- Face ao exposto, propõe-se a alteração do número 1 do ponto III, fixando como data 
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limite para o envio de trabalhos acima referidos de 30 de junho para o dia 30 de setembro de 

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

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

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

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

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0487-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DO 

MAPA DE PESSOAL - TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2021. ---------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4147-2021, datada de 13 de agosto de 2021, 

proveniente da Divisão de Recursos Humanos e Jurídica, na qual consta a Proposta que 

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

 ----------- PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/2021 ---  

 ----------- I – ENQUADRAMENTO E PROCEDIMENTOS EFETUADOS ---------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento das orientações superiormente recebidas, apresenta-se em anexo o 

Mapa de Pessoal com as alterações propostas, elaborado de acordo com o disposto nos art.ºs 

28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (LTFP), conjugado com o art.º 3.º do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Com a entrada em vigor da Lei n.º 35/2014, de 20/06 (LTFP), foi revogada a Lei n.º 

12-A/2008 (LVCR), de 27/02 (com exceção das normas transitórias abrangidas pelo art.ºs 88.º 

a 115.º), permanecendo em vigor o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, que procedia à 

adaptação da LVCR à administração local.---------------------------------------------------------------------  

 ----------- No âmbito das Autarquias Locais, a presente Alteração está sujeita a autorização 

prévia do dirigente máximo do serviço e à submissão do assunto a deliberação do órgão 

executivo, sendo ainda a proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal submetida a aprovação 

do órgão deliberativo municipal (n.º 2, art.º 3.º DL n.º 209/2009, de 3 de setembro). -------------  
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 ---------- 1. Apresentação de ocorrências verificadas desde a Segunda Alteração ao Mapa de 

Pessoal 2021 (Mobilidades e Entradas e Saídas de Trabalhadores): -------------------------------------  

 ---------- 1.1 Mobilidades Internas a operar na mesma Carreira e Categoria: -------------------------  

 ---------- Na segunda alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, aprovada em sessão ordinária da 

Assembleia Municipal realizada em 28 de maio, com proposta de aprovação tomada em 

reunião ordinária da Câmara Municipal realizada a 06 de maio do presente ano, procedeu-se à 

afetação de trabalhadores, às unidades orgânicas para as quais transitaram, dando-se assim 

cumprimento ao Despacho n.º 39/2021 V-DBSL de 31 de maio, promovendo-se desta forma a 

um ajuste dos recursos humanos após ponderação das necessidades dos serviços. Estas 

situações de mobilidade interna a operar na mesma carreira e categoria, dentro do mesmo 

órgão ou serviço, pode consolidar-se, a todo o tempo, por decisão do dirigente máximo do 

serviço. (n.º 1/art.º 99.º da LTFP). Quando haja conveniência para o interesse público, 

designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços o 

imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade, podendo esta operar-se dentro 

do mesmo órgão ou serviço conforme o disposto no artº 92º da LTFP. Para efeitos de 

concretização da mobilidade fundamentada na legislação mencionada, procedeu-se a 1 

mobilidade interna, na mesma carreira e categoria, da DGI para a DDSC/SAS. -----------------------  

 ---------- 1.2 Atualização de Postos de Trabalho: -------------------------------------------------------------  

 ---------- Procede-se à atualização dos postos de trabalho na Terceira Alteração ao Mapa de 

Pessoal, pelos motivos e ocorrências apresentadas na informação e no Mapa de Pessoal: -------  

 ---------- Número Total de Ocorrências (Fluxo de Entradas e Saídas): 14 -------------------------------  

 ---------- Entradas: 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Saídas: 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1.3 Postos de Trabalho “virtuais/cativos”: ---------------------------------------------------------  

 ---------- Na contabilização dos postos de trabalho não foram apurados os trabalhadores que 
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se encontram provisoriamente em exercício de funções ao abrigo de figuras de mobilidade 

geral ou providos em cargos em regime de comissão de serviço. Estes postos de trabalho 

“virtuais/cativos”, estão relacionados com o serviço e/ou carreira de origem dos 

trabalhadores que se encontram presentemente numa das seguintes situações: -------------------  

 ----------- - Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços em outra entidade; ------------------  

 ----------- - Em Regime de Licença sem Remuneração superiores a 12 meses; -------------------------  

 ----------- - Em exercício de cargo dirigente no Município de Odemira ou em outra entidade; ----  

 ----------- - Em cargo de nomeação/designação (por exemplo, membro de gabinetes) ou eleito 

em outra entidade;--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Em Procedimento Concursal em outra entidade (em período experimental). -----------  

 ----------- Número de Postos de Trabalho “virtuais/cativos” (com um Total de 23 situações) ------  

 ----------- . Em Regime de Mobilidade entre Órgãos e Serviços: 4 -----------------------------------------  

 ----------- . Em Regime de Licenças sem Remuneração (superior a 12 meses): 6 ----------------------  

 ----------- . Em exercício de cargo dirigente (neste Município ou outras entidades): 10 -------------  

 ----------- . Em cargos de designação (Chefe do GAP e Adjunto Presidente): 2 -------------------------  

 ----------- . Em Procedimento Concursal em outra entidade: 1 --------------------------------------------  

 ----------- 2. Criação de Postos de Trabalho – Mapa de Pessoal: -------------------------------------------  

 ----------- 2.1 Criação de Postos de Trabalho: ------------------------------------------------------------------  

 ----------- Deste modo e para efeitos da Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal em vigor, 

apresentam-se nesta informação os seguintes postos de trabalho que foram aditados ao 

Mapa de Pessoal, para recrutamento pelas formas admitidas pela Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, para constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado, perfazendo um total de 12 postos de trabalho a prover: -----------------------------  

 ----------- 2.2 Previsão de Encargos: ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em cumprimento do disposto no n.º 5 da Lei n.º 35/2014, de 20/06, a previsão 
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orçamental para suporte dos encargos financeiros decorrentes das situações apresentadas no 

quadro referente à criação de postos de trabalho, para constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, relativamente aos processos de recrutamento, 

previstos para a unidade orgânica da DDSC, terá reflexos na despesa a partir do mês de 

outubro do presente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- II - PROPOSTA DA TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL -----------------------------  

 ---------- 1. Deste modo e para efeitos da Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal 2021 em 

vigor, apresenta-se nesta informação a alteração nos termos e conforme determinado 

superiormente, não se procedendo à extinção de qualquer posto de trabalho constante do 

Mapa de Pessoal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Após a aprovação do órgão deliberativo municipal mediante proposta de 

aprovação do órgão executivo, a Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 será afixada 

no edifício da DRHJ e inserida na página eletrónica do Município. --------------------------------------  

 ---------- Propõe-se, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro e 

da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, em matéria de Gestão de Recursos Humanos e 

Mapas de Pessoal, a apreciação e deliberação da Terceira Alteração ao Mapa de Pessoal 2021, 

bem como a remessa do assunto à Assembleia Municipal para os mesmos efeitos. ----------------  

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

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

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

 ---------- 2 - ASSUNTO N.º 0497-2021 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS EM FUNÇÃO DOS 

MAPAS DE PESSOAL – RECURSO A 21 RESERVAS DE RECRUTAMENTO PARA CONSTITUIÇÃO DE 

RJEPTI NAS CARREIRAS E CATEGORIAS ASSISTENTE TÉCNICA E ASSISTENTE OPERACIONAL. ------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3916, datada de 30/07/2021, elaborada pela Divisão 

de Recursos Humanos e Jurídica, referente à recolha de parecer prévio vinculativo conducente 
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ao recurso às reservas de recrutamento de onze Assistentes Técnicos e dez Assistentes 

Operacionais para a Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural (DDSC), para constituição de 

Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado. ---------------------------------------  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ativas, onze trabalhadores, na carreira e categoria de Assistente Técnico e dez trabalhadores 

na carreira e categoria de Assistente Operacional, para constituição de Relação Jurídica de 

Emprego Público por Tempo Indeterminado, cujos postos de trabalho se encontram previstos 

no Mapa de Pessoal para 2020, aprovado na reunião extraordinária da Câmara Municipal de 

21.10.2019 e na 2.ª reunião da sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28.11.2019. -------  

 ----------- Os encargos encontram-se previstos na informação n.º 3905-2021, de 30.07.2021, 

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

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

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

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

A/2021 de 11 de janeiro, o órgão executivo, pode, ao abrigo e nos termos do art.º 30.º da Lei 
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n.º 35/2014, de 20/06, atualizada, autorizar o recurso a reservas de recrutamento, desde que 

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

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

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

Técnicos (Animador/a) e dez Assistentes Operacionais (AAE) para a DDSC cujos procedimentos 

concursais foram publicados na 2.ª Série dos Diários da República n.º28/2020, de 10/02 e 

n.º32/2020, de 14/02, com as listas de ordenação final, homologadas em 06.07.2021 e 

21.06.2021, respetivamente, contendo candidatos aprovados em número superior ao 

pretendido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0486-2021 - 7ª MODIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - 2021: 475ª 

ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DA DESPESA, 5ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO 

PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAL (PAM) E 5ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO 

PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI). ------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4143/2021, datada de 13 de agosto de 2021, da 

Divisão de Gestão Interna - Setor de Gestão Orçamental e Patrimonial, a apresentar a 5ª 

Alteração Permutativa ao Orçamento da Despesa, 5ª Alteração Permutativa ao Plano de 

Atividades Municipal (PAM) e 5ª Alteração Permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI), que apresenta os seguintes valores: ---------------------------------------------------------------------  

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

 ---------- Inscrições/reforços: 195.200,00 € (Cento e noventa e cinco mil e duzentos euros); -----  

 ---------- Diminuições/anulações: 195.200,00 € (Cento e noventa e cinco mil e duzentos euros).  
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 ----------- PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL: ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Inscrições/reforços: 104.000,00 € (Cento e quatro mil euros);--------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 109.000,00 € (Cento e nove mil euros).-----------------------------  

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

 ----------- Inscrições/reforços: 115.000,00 € (Cento e quinze mil euros); --------------------------------  

 ----------- Diminuições/anulações: 115.000,00 € (Cento e quinze mil euros). --------------------------  

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

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0488-2021 - RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTO EFETUADAS NO 

PERÍODO DE 29/07/2021 A 11/08/2021 -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4137-2021, datada de 12 de agosto 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 979.139,00€ (novecentos e 

setenta e nove mil, cento e trinta e nove euros), cujos pagamentos foram efetuados no 

período de 29/07/2021 a 11/08/2021. -------------------------------------------------------------------------  

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

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

 ----------- 3 - ASSUNTO N.º 0503-2021 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

ALIENAÇÃO, NA MODALIDADE DE HASTA PÚBLICA, DE UM LOTE DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO URBANA, SITO NO LOTEAMENTO MUNICIPAL SITO NA QUINTA DO ROÇA 

MATOS -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a Informação n.º 3948-2021, datada de 03 de agosto de 2021, 

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

à proposta de abertura de Procedimento Concursal para alienação em Hasta Pública, do lote 
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de terreno n.º 24, destinado a construção urbana, sito no Loteamento Municipal “Quinta do 

Roça Matos”, em Odemira, no qual é permitida a construção de  uma Habitação unifamiliar 

com cave e dois pisos, com a área de implantação de 91 m2 e a área máxima de construção de 

160 m2 (+ 91 m2 cave). --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- O Regulamento Municipal de Alienação de Lotes de terreno pertencentes ao 

Património do Município destinados a construção urbana, dispõe nos artigos 2.º e 3.º da 

Divisão II, que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Artigo 2.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – A alienação de lotes para construção urbana pela modalidade de Hasta Pública 

será anunciada por Edital com 30 dias de antecedência, sendo em regra o limite máximo de 

aquisição de dois lotes por entidade (particular ou sociedade) em cada ato público, podendo a 

Câmara Municipal deliberar em sentido contrário. ----------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – A Câmara Municipal fixará o valor mínimo de cada lanço. --------------------------------  

 ---------- Artigo 3.º ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1 – A adjudicação será efetuada ao maior lanço oferecido por licitação verbal, só 

sendo admitidos os próprios licitantes ou mediante a apresentação de documentos 

comprovativos da qualidade em que intervêm. --------------------------------------------------------------  

 ---------- 2 – A adjudicação só será efectiva após liquidação de 20% do valor do lanço 

imediatamente após o final do ato público desse lote e antes que a hasta pública continue. ----  

 ---------- 3 – Os restantes 80% deverão ser liquidados no ato da Escritura. Em caso do não 

cumprimento do nº. 2, considera-se como desistente e os 20 % já entregues serão perdidos 

em favor da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 4 – No caso do não cumprimento do n.º 2, será continuada a licitação do lote em 

causa a partir do lanço imediatamente anterior, não podendo nela participar o desistente. -----  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se a aprovação da abertura do referido procedimento 
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concursal, na modalidade de Hasta Pública, devendo ser indicado: ------------------------------------  

 ----------- 1 - A fixação do valor base de licitação por m2; ---------------------------------------------------  

 ----------- 2 – O valor mínimo de cada lanço; -------------------------------------------------------------------  

 ----------- 3 -  O local, a data e hora para realização do ato público. --------------------------------------  

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

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

termos propostos, fixando-se o valor base de licitação em vinte e cinco euros por metro 

quadrado, o mínimo de cada lanço em um euro por metro quadrado e a realização do ato 

público em quatro de novembro de dois mil e vinte e um, pelas quinze horas. ----------------------  

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

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

Disponibilidades da importância de 11.359.746,72€ (onze milhões, trezentos e cinquenta e 

nove mil, setecentos e quarenta e seis euros e setenta e dois cêntimos), dos quais 

10.444.481,16€ (dez milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e 

um euros e dezasseis cêntimos) são “Dotações Orçamentais” e 915.265,56€ (novecentos e 

quinze mil, duzentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos) são “Dotações Não 

Orçamentais”, tendo a Câmara Municipal tomado o devido conhecimento. -------------------------  

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

 ----------- 1 - ASSUNTO N.º 0489-2021 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE 

LICENCIAMENTO/COMUNICAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS PARTICULARES E DE 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, LEVADOS A DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 31/07/2021 E 13/08/2021, 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 
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DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS Nº 2097/2019P, DATADO DE 12/11/2019 --  

 ---------- Proc. Nº 211 - Ano - 2021 - Req. Ana Filipa Guerreiro da Silva - Local da obra - Rua 

Manuel de Arriaga, 4 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido consulta de processo. ----------------  

 ---------- Proc. Nº 280 - Ano - 2020 - Req. Maria Duarte Viegas de Jesus - Local da obra - Rua 

Mira Mar, nº 17/17-A - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de 

elementos - Processo 280/2020-LOU. --------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 291 - Ano - 2021 - Req. Nuno Miguel de Carvalho Barboza - Local da obra - 

Ribeira da Azenha - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Licença Administrativa. ------  

 ---------- Proc. Nº 154 - Ano - 2021 - Req. Sociedade Recreativa São Teotoniense - Local da 

obra - Rua do Calvário, N.º 8 - Edifício da sede da SRST - Freguesia - São Teotónio - Assunto -

Pedido de licenças - Req. 12469/21. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 209 - Ano - 2021 - Req. Maria Joaquina Amador Bernardo Pereira - Local da 

obra - Ribeira da Azenha - Cx Postal 641 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido 

de fotocópia de requerimento do processo 665/2006 de 16.03.2006. ---------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 212 - Ano - 2021 - Req. Francisco Manuel Fernandes Barra - Local da obra - 

Foz das Caveiras – Pereiras-Gare - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Pedido de 

fotocópias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 405 - Ano - 2021 - Req. Paulo Manuel Amador da Silva Brito - Local da obra - 

Pntalinho - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Constituição de 

compropriedade, artigo 35-A - S. Martinho. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 311 - Ano - 2021 - Req. Manuel António Rosalino - Local da obra - 

Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos. ---------------  

 ---------- Proc. Nº 404 - Ano - 2021 - Req. Paulo Manuel Amador da Silva Brito - Local da obra - 

Cova da Zorra - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Constituição de 

compropriedade, artigo 18-E - S. Martinho. -------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 403 - Ano - 2021 - Req. Paulo Manuel Amador da Silva Brito - Local da obra - 

Côga - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Constituição de compropriedade, 

artigo 28-A - S. Martinho. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 44 - Ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 44/2021 CERT. ---  

 ----------- Proc. Nº 298 - Ano - 2021 - Req. Simon Charles Balmford - Local da obra - Cova da 

Zorra - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos – Processo 298/2021 CERT. --------  

 ----------- Proc. Nº 210 - Ano - 2021 - Req. Sudomonte - Mediação Imobiliária, Lda. - Local da 

obra - Rua Dr. João de Paiva - Terreiro - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto -

Pedido de fotocópias de processo. ------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 171 - Ano - 2021 - Req. Glória Maria Ferreira Gonçalves - Local da obra - 

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

 ----------- Proc. Nº 413 - Ano - 2021 - Req. Joanna & José, Lda. - Local da obra - "Córrego da 

Fonte" São Luís - Freguesia - São Luis - Assunto - Certidão de dispensa de autorização de 

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

 ----------- Proc. Nº 87 - Ano - 2021 - Req. Constanze Wolf Wohlgemuth - Local da obra - 

Macheira - Monte do Trigo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença administrativa - 

obras de alteração/legalização de fachada. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 239 - Ano - 2018 - Req. Helena Maria da Costa Vaz Silva - Local da obra - 

Bairro Social, Lote 12 - Lagoinha - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos - Processo 239/2018 LAO.---------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 297 - Ano - 2021 - Req. Simon Charles Balmford - Local da obra - Cova da 

Zorra - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos ao processo 297/2021 CERT. -------  

 ----------- Proc. Nº 635 - Ano - 2019 - Req. Edemea de Jesus Sobral - Local da obra - Rua da 

Igreja - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Exposição - Pedido de declaração 
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comprovativa dos artigos referidos no alvará demolição. -------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 471 - Ano - 2020 - Req. Ian Grant Davidson - Local da obra - Vale del Rei - 

Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Junção de elementos - Processo 471/2020 

– CERT.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 751 - Ano - 2019 - Req. Sofia Brígida Correia dos Santos de Marçal Teixeira 

Furtado Torres - Local da obra - Montinho do Regadio, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio 

- Assunto – Especialidades - Processo 751/2019 LOU. ------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 401 - Ano - 2021 - Req. Paula Alexandra de Carvalho Silva - Local da obra - 

Herdade da Figueirinha os Condados - Freguesia - Relíquias - Assunto - Licença administrativa.  

 ---------- Proc. Nº 222 - Ano - 2021 - Req. Associação Socio-cultural da Antiga Escola de Monte 

da Estrada - Local da obra - Escola Primária do Monte da Estrada - Freguesia - Relíquias - 

Assunto - Junção de elementos relativamente ao processo 222/2021-LER. ---------------------------  

 ---------- 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 - licenças domínio 

público marítimo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 202 - Ano - 2021 - Req. Vacationy Unipessoal, Lda. - Local da obra - Caminho 

Cerro da Vigia, S/N, Caixa Postal 5972 - Água de Bacias - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

Câmara Municipal de Odemira - Processo n.º 1134729 - Pedido n.º 47035/2021 - Marcação de 

audiência dos interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 409 - Ano - 2021 - Req. Quinta Framboesa - Exploração Agrícola, Lda. - Local 

da obra - Carapuço - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença administrativa. ------------------  

 ---------- Proc. Nº 18 - Ano - 2005 - Req. Fortes Opções, Lda. - Local da obra - Zambujeira do 

Mar - Freguesia - Zambujeira do Mar - Assunto – Exposição. ---------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 407 - Ano - 2021 - Req. GET HIGH UNIPESSOAL, LDA - Local da obra – 

Zambujeira, Lote 21 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Construção de edifício de habitação 
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T1. -------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 228 - Ano - 2021 - Req. Oblique Level, Lda. - Local da obra - Vale Bejinha - 

Freguesia - SÃO LUIS - Assunto - Registo de alojamento local – Apart. 1. ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 160 - Ano - 2020 - Req. Petromira - Combustíveis e Lubrificantes de Odemira, 

Lda. - Local da obra - Monte Novo de Vale de Gomes - Freguesia - Longueira/Almograve - 

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

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

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

da Amália - Freguesia - São Teotónio - Assunto - (OEP) Audiência Prévia – Exposição – Local – 

Pontos 2. Cabeço Queimado e 3. Daroeira (Req: 14702/21). ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 214 - Ano - 2021 - Req. Sudomonte - Mediação Imobiliária, Lda. - Local da 

obra - Arneiro do Gregório, Lote 42 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido de 

fotocópia autenticada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 198 - Ano - 2017 - Req. AGRIAMARELO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA. - Local 

da obra - Herdade do Amarelo - Freguesia - São Luis - Assunto - Pedido de Esclarecimentos -

Processo 198/2017 - Agriamarelo Sociedade Agrícola, Lda. -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 226 - Ano - 2021 - Req. Oblique Level, Lda. - Local da obra - Vale Bejinha - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Registo de Alojamento Local – Apart. 2. ------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 227 - Ano - 2021 - Req. Oblique Level, Lda. - Local da obra - Vale Bejinha - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Registo de alojamento Local – Apart. 3. -------------------------------  

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

obra - Rua Dr. Manuel Arriaga, 2 - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Revogação do despacho de indeferimento de demolição. ------------------------------------------------  

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

 ---------- Proc. Nº 192 - Ano - 2021 - Req. Micelio Unipessoal, Lda. - Local da obra - Rua 28 de 

Maio, nº13 e 15 e Rua Infante D. Henrique, nº12 e 14 - Freguesia - Colos - Assunto - LOU nº 

192 / 2021 - Colos - Licenciamento administrativo. ---------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 223 - Ano - 2021 - Req. Freguesia de São Martinho das Amoreiras - Local da 

obra - Centro Social da Aldeia das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - 

Assunto - Pedido de licenciamento de eventos - Animar Verão. -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 222 - Ano - 2021 - Req. Associação Socio-cultural da Antiga Escola de Monte 

da Estrada - Local da obra - Escola Primária do Monte da Estrada - Freguesia - Relíquias - 

Assunto - NIPG: 21094/21 - Licença especial de ruído 9 e 12 de agosto de 2021. --------------------  

 ---------- Proc. Nº 117 - Ano - 2021 - Req. Francisco Grade Ribeiro Dias Martins - Local da obra - 

Estacionamento da Praia do Malhão - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Pedido de 

informações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 208 - Ano - 2018 - Req. AVENTURACTIVA - Local da obra - Cerquinha, Lote 5 - 

Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos. ----------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 201 - Ano - 2021 - Req. Vera Alexandre da Costa Luis - Local da obra - 

Montinho de Gois de Cima - Freguesia - São Teotónio - Assunto - LOU 201/2021 - Junção 

elementos - NIPG:13812/21. --------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 361 - Ano - 2021 - Req. Maria Conceicao Goncalves Nunes de Brito - Local da 

obra - Rua Socorros a Náufragos, n.º4 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Prorrogação de prazos - Apresentar elementos solicitados. ----------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 138 - Ano - 2021 - Req. Simão & Martins - Construção Civil e Obras Publicas, 

Lda. - Local da obra – Cabecinho, Lote n.º 1, Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - 

Assunto - Pedido de Licença de Ruído por motivo de obras. ----------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 414 - Ano - 2021 - Req. Bfruit, S.A. - Local da obra - Bemparece - Freguesia - 
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São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação Prévia. --------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 201 - Ano - 2021 - Req. Vera Alexandre da Costa Luis - Local da obra - 

Montinho de Gois de Cima - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - 

Processo 201/2021-LOU. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 160 - Ano - 2020 - Req. Petromira - Combustíveis e Lubrificantes de Odemira, 

Lda. - Local da obra - Monte Novo de Vale de Gomes - Freguesia - Longueira/Almograve - 

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

 ----------- Proc. Nº 212 - Ano - 2021 - Req. Francisco Manuel Fernandes Barra - Local da obra - 

Foz das Caveiras – Pereiras-Gare - Freguesia - Santa Clara-a-Velha - Assunto - Pedido de 

fotocópias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 419 - Ano - 2021 - Req. Fonte de Crhyseia, S.A. - Local da obra - Herdade do 

Brejo Redondo - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Certidão de destaque. -------------  

 ----------- Proc. Nº 541 - Ano - 2019 - Req. Cerati Giuliana - Local da obra - Rua do Banzé - Aldeia 

das Amoreiras - S. Martinho das Amoreiras - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - 

Assunto - Junção de elementos ao processo 541/2019 LOU. ---------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 25 - Ano - 2020 - Req. Manuel Rosa Maria Luis - Local da obra - S. Miguel - 

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

 ----------- Proc. Nº 720 - Ano - 2019 - Req. Monte das Candeias, Lda. - Local da obra - Galeado, 

Foros do Galeado - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto – Exposição. -----------------------  

 ----------- Proc. Nº 629 - Ano - 2020 - Req. Eugénio Júlio Guerreiro de Oliveira - Local da obra - 

Monte da Fataca - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos processo 

629/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 695 - Ano - 2019 - Req. Carla Isabel Sebastião Neto Pinhão - Local da obra – 

Casa Nova - Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de Prorrogação 

de Prazo - Proc. 695/2019 LOU. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---------- 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 - 

Processo 707/2020 – LOU. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 290 - Ano - 2017 - Req. José Maria da Silva - Local da obra - Foz do Vale 

Matos - Sabóia - Freguesia - Sabóia - Assunto - Pedido de junção de elementos - Processo 

nº290/2017 CIAU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 740 - Ano - 2019 - Req. Archaic Village, Lda.- Local da obra - Baldios, Boavista 

dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos. ---------------  

 ---------- Proc. Nº 44 - Ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 44/2021 CERT. ---  

 ---------- Proc. Nº 404 - Ano - 2021 - Req. Paulo Manuel Amador da Silva Brito - Local da obra - 

Cova da Zorra - Freguesia - São Martinho das Amoreiras - Assunto - Constituição de 

compropriedade - artigo 18-E - S. Martinho. ------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 577 - Ano - 2020 - Req. Moritz Dulies - Local da obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Processo n.º 210/2020 - Adenda à certidão. -------------------------  

 ---------- Proc. Nº 664 - Ano - 2019 - Req. Nathalie Tania Jacobs - Local da obra - Monte Selão 

Novo, Luzianes-Gare - Freguesia - Luzianes-Gare - Assunto - Exposição ao processo 664/2019-

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

 ---------- Proc. Nº 577 - Ano - 2020 - Req. Moritz Dulies - Local da obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto - Audiência Prévia - ofício GDOBP-2325/17-02-2021, V. Ref. 

22.13 - 577/2020 - Carapeto Novo (Req: 23234/20). Pronúncia final dos 

Requerentes/Interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 577 - Ano - 2020 - Req. Moritz Dulies - Local da obra - Carapeto Novo - 

Freguesia - São Luis - Assunto – Exposição. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 315 - Ano - 2021 - Req. La Delicia da Costa Vicentina, Lda. - Local da obra - 
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Moinho de Vento - Lote 6 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de 

elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 195 - Ano - 2021 - Req. António Manuel Coelho Henriques - Local da obra - 

Brejo dos Pinheiros, Lote 2 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Despacho nº 

3029/2015-P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 147 - Ano - 2021 - Req. Frupor-sociedade Agro-industrial, S.A. - Local da obra 

- Brejo Redondo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Exposição. --------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 411 - Ano - 2021 - Req. Jonas da Conceição Duarte - Local da obra - Cerro 

Atravessado - EN 120 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Licença administrativa. ---------------  

 ----------- Proc. Nº 408 - Ano - 2020 - Req. Paula Cristina Nobre Francisco Cordeiro - Local da 

obra - Ribeira do Seissal de Baixo - Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Entrega de 

especialidades - Processo n.º408/2020-LOU. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 268 - Ano - 2020 - Req. Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo 

Nacional - Local da obra - Concelho de Odemira - Assunto – Processo 268/2020-PSP. -------------  

 ----------- Proc. Nº 215 - Ano - 2021 - Req. José Manuel Peixoto Pais - Local da obra - Arneiro do 

Gregório - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 2ª via de licença de utilização. ---------  

 ----------- Proc. Nº 744 - Ano - 2019 - Req. Pedro Gonçalves da Silva - Local da obra - Rua do 

Sobreirinho - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Entrega de especialidades – Processo 

744/2019-LOU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 9 - Ano - 2009 - Req. Chama do Tempo, Lda. - Local da obra - Boavista dos 

Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Resposta á intenção de indeferir. -----  

 ----------- Proc. Nº 25 - Ano - 2021 - Req. MIRURBE-EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DO SUL, 

S.A. - Local da obra - Monte da Rosa - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Processo 

25/2021 LOU. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 10 - Ano - 2020 - Req. Roberto Francisco Castanheira Aroeira da Silva - Local 
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da obra - Loteamento da Lagoinha, Lote 37, Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de 

Milfontes - Assunto - Junção de elementos - Processo 10/2020. -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 185 - Ano - 2019 - Req. Vitacress Portugal, S.A. - Local da obra - Monte da 

Ribeira, São Teotónio - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Resposta 

ao V. oficio 004832. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 230 - Ano - 2021 - Req. Paulo Tomás de Almeida Ferrão - Local da obra - 

Roncanito - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Requerimento de Licença de 

Ruído. --  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 638 - Ano - 2020 - Req. Caminhos da Cotovia, Unipessoal, Lda. - Local da 

obra – Pegões [Choça) - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - urgente - Processo 638-

2020 LOU. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 588 - Ano - 2020 - Req. Lia Alexandra Ferreira da Cunha - Local da obra - 

Corte Sevilha de Cima - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de elementos. ------------------------  

 ---------- Proc. Nº 433 - Ano - 2021 - Req. Maria Vitória Ramos Freire do Rosário - Local da obra 

- Alcaria - Monte de Santa Teresinha - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação 

Previa. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 414 - Ano - 2021 - Req. Bfruit, S.A. - Local da obra - Bemparece - Freguesia - 

São Salvador e Santa Maria - Assunto - Comunicação de início de trabalhos. -------------------------  

 ---------- Proc. Nº 62 - Ano - 2017 - Req. Sandra Ariane Nebgen Dias da Cunha - Local da obra - 

Saquenibaque - Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - 

Saquenibaque: Processo n.º IPO-62/2017. --------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 217 - Ano - 2021 - Req. Miguel Goden de Sousa Prado - Local da obra - 

Nascedios - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de reprodução de 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 437 - Ano - 2021 - Req. Nuno Miguel Domingues da Silva Gusmão - Local da 
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obra - Beco dos Carris - Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Comunicação previa. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 593 - Ano - 2020 - Req. Robin Manfred Roger Marty - Local da obra - 

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

- Assunto - Junção de elementos ao processo 593/2020 CP. ----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 93 - Ano - 2018 - Req. Ana Rosa Vinhas Rocha da Silva - Local da obra - 

Corrego da Ladeira - Freguesia - Sabóia - Assunto - Prorrogação de prazos - Apresentar 

elementos solicitados - Processo 93/2018. --------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 356 - Ano - 2021 - Req. António Maria Duarte de Oliveira - Local da obra – 

Arneirão - Portas de Transval - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Execução de 

muro com portão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 216 - Ano - 2021 - Req. Marta Sofia Miguel Martins - Local da obra - 

Loteamento Fernando M. G. Encarnação, Lote 2, Fracção C - Freguesia - Longueira/Almograve 

- Assunto - Pedido consulta e/ou fotocopias de processo. ------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 508 - Ano - 2020 - Req. Jonathan Hugh Crinion - Local da obra - Carapeto São 

Luis - Freguesia - São Luis - Assunto - Junção de elementos. ----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 268 - Ano - 2020 - Req. Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo 

Nacional - Local da obra - Concelho de Odemira - Assunto – Processo 268/2020-PSP. -------------  

 ----------- Proc. Nº 443 - Ano - 2020 - Req. Manuel Maria Ferreira - Local da obra - Monte Novo 

da Corte, Corte de Enxara, Cx Postal 6001 - Freguesia - Sabóia - Assunto - Junção de 

elementos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 229 - Ano - 2021 - Req. Freguesia de Colos - Local da obra - Em vários Locais 

na Freguesia de Colos - Freguesia - Colos - Assunto - Licença de Ruido - Animar o Verão 2021 - 

Freguesia de Colos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 664 - Ano - 2020 - Req. Luis Manuel Matos Costa Lourenço - Local da obra - 



-34- 
19-08-2021 

 
 

Foros do Chaparral - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Junção de elementos - Processo 

664/2020 – LOU. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 631 - Ano - 2020 - Req. António Manuel Maria Inácio - Local da obra - 

Estrada Principal, Lote n.º1, Brejão - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Vossa Referência: 

P.22.0601-631/2020. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 213 - Ano - 2021 - Req. Ministério da Defesa Nacional Marinha - Local da 

obra - Várias praias do concelho de Odemira - Assunto - Autorização Levantamento de drone. -  

 ---------- Proc. Nº 154 - Ano - 2019 - Req. João Manuel Gaspar de Matos Viana - Local da obra - 

Herdade do Tojeiro - Zambujeira do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto – Exposição. ------  

 ---------- Proc. Nº 439 - Ano - 2021 - Req. Valtrave - Empreendimentos Imobiliários, Lda. - Local 

da obra - Loteamento Bemposta, Lote 7 - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Comunicação 

previa. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 44 - Ano - 2021 - Req. Matthias Svend Schnier - Local da obra - Monte do 

Grude - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 44/2021 CERT. ---  

 ---------- Proc. Nº 311 - Ano - 2020 - Req. Maria José Gomes Ferreira - Local da obra – 

Alagoachos, Lote 297 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Comunicação previa. -----  

 ---------- Proc. Nº 551 - Ano - 2020 - Req. Luis Miguel Nobre Guerreiro - Local da obra - 

Peladiço do Malavado, Lote F - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - 

Processo 551/2020 – CP. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 - Licenças de domínio 

público marítimo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 56 - Ano - 2018 - Req. Maria Helena Pacheco Rafael - Local da obra - Rua da 

Lagosta, Lote 93, Azenha do Mar - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação 

de prazo . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Proc. Nº 213 - Ano - 2005 - Req. Maria José Penetra Campos de Carvalho - Local da 

obra - Herdade do Zambujeiro - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Reclassificação 

turística e pedido de agregação de alvarás. -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 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 - Pedido de Ocupação 

de Espaço Público para uma ação promocional do MOCHE (MEO). -------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 592 - Ano - 2020 - Req. António da Silva Sobral - Local da obra - Loteamento 

Bica da Areia, Lote 8 - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos -

Processo 592/2020 CP. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 643 - Ano - 2020 - Req. Luis Alberto Mau Cordeiro - Local da obra – 

Alagoachos, Lote 146 - Vila Nova de Milfontes - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - 

Legalização de alterações. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 237 - Ano - 2021 - Req. Freguesia da Longueira e Almograve - Local da obra - 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de licenças - "Animar o 

Verão". -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 91 - Ano - 2020 - Req. João Miguel Freire Batalha - Local da obra - Carvalhal, 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto – Parecer. --------------------  

 ----------- Proc. Nº 230 - Ano - 2021 - Req. Paulo Tomás de Almeida Ferrão - Local da obra - 

Roncanito - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - Licença de instalação e 

funcionamento de recinto improvisado e emissão da respetiva licença especial de ruído. --------  

 ----------- Proc. Nº 154 - Ano - 2021 - Req. Sociedade Recreativa São Teotoniense - Local da 

obra - Rua do Calvário, N.º 8 - Edifício da sede da SRST - Freguesia - São Teotónio - Assunto - 

FW: Pedido de licença - Req.12469/21. ------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 92 - Ano - 2020 - Req. João Miguel Freire Batalha - Local da obra - Carvalhal, 
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Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Certidão dispensa 

autorização de utilização artigo 859. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 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 218 - Ano - 2021 - Req. Ana Filipa Lopes de Almeida e Melo - Local da obra - 

Rua de S. José, 7 - Zambujeira - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Pedido de Planta - Rua de 

S. José nº 7, Zambujeira do Mar. ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 237 - Ano - 2021 - Req. Freguesia da Longueira e Almograve - Local da obra - 

Almograve - Freguesia - Longueira/Almograve - Assunto - Pedido de licenciamento. --------------  

 ---------- Proc. Nº 235 - Ano - 2021 - Req. Freguesia de Relíquias - Local da obra - Freguesia de 

Relíquias - Assunto - Licença para a realização. --------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 647 - Ano - 2020 - Req. AJ Glória Construções, Lda. - Local da obra - Quinta 

da Charneca do Deserto - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Junção de elementos 

Processo 647/2020 CP. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 232 - Ano - 2021 - Req. Freguesia de Luzianes-Gare - Local da obra - 

Luzianes-Gare - Assunto - FW: Licenças - Animar o Verão 2021. -----------------------------------------  

 ---------- Proc. Nº 112 - Ano - 2012 - Req. Olímpio José Dos Santos - Local da obra - Fornalha 

Nova - Freguesia - Vale de Santiago - Assunto - Exposição – Processo 112/2012- LAO. ------------  

 ---------- Proc. Nº 84 - Ano - 2021 - Req. Monocle Agrícola, Lda. - Local da obra - Herdade do 

Pinhal Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos - Processo 84/2021. ---  

 ---------- Proc. Nº 431 - Ano - 2021 - Req. Exotikasphalt, Lda. - Local da obra - Casa Nova do 

Choeiro - Vale Juncal - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Informação Previa. ---------------------  

 ---------- Proc. Nº 81 - Ano - 2021 - Req. Vieira Paisana, Lda. - Local da obra - Herdade do 

Pinhal Novo - Freguesia - São Teotónio - Assunto - Junção de elementos – Processo 81/2021. --  

 ---------- Proc. Nº 179 - Ano - 2021 - Req. Hfnatur, Lda. - Local da obra - Daroeira - Freguesia - 
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São Teotónio - Assunto - Pedido de prorrogação de prazo. -----------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 427 - Ano - 2021 - Req. Teresa Maria da Cruz Ferreira Casaleiro - Local da 

obra - Vale Meadas - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Certidão de dispensa de 

autorização e utilização. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 311 - Ano - 2021 - Req. Manuel António Rosalino - Local da obra - 

Malhadinhas - Freguesia - Vila Nova de Milfontes - Assunto - Junção de elementos. ---------------  

 ----------- Proc. Nº 244 - Ano - 2021 - Req. Freguesia de Boavista dos Pinheiros - Local da obra - 

Boavista dos Pinheiros - Freguesia - Boavista dos Pinheiros - Assunto - Pedido licença especial 

de ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 238 - Ano - 2021 - Req. Freguesia de São Salvador e Santa Maria - Local da 

obra - Freguesia de Salvador e Santa Maria - Freguesia - São Salvador e Santa Maria - Assunto - 

Festividade e ou divertimento publico - Licença para realização. ----------------------------------------  

 ----------- Proc. Nº 148 - Ano - 2021 - Req. Paulo Alexandre Montes Raposo - Local da obra - 

Fontinha - Freguesia - Colos - Assunto - Junção de elementos - Processo 148/2021 LOU. ---------  

 ----------- Proc. Nº 433 - Ano - 2020 - Req. Cabeça de Casal de Herança de Augusto José de 

Campos - Local da obra - Monte Novo da Cerca do Vale Pepino - Freguesia - São Luis - Assunto 

- (CERT) Audiência Prévia – Exposição – LOCAL – Monte Novo da Cerca do Vale Pepino. ----------  

 ----------- Tomar conhecimento -----------------------------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0491-2021 - ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO DA CERCA DO CAIXEIRO, 

LOTE 33, EM SÃO TEOTÓNIO. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente o processo referente à alteração ao loteamento da Cerca do Caixeiro, 

lote número 33, em São Teotónio, requerida por Clinica Médica José Viana Lda., que consiste 

na alteração dos parâmetros urbanísticos para o Lote n.º 33. --------------------------------------------  

 ----------- Do referido processo consta uma informação da Divisão de Licenciamento e Gestão 
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Territorial, datada de 29 de Julho de 2021, que de acordo com o quadro de áreas da planta 

síntese do loteamento da “Cerca do Caixeiro” a área de construção total de todos os lotes é 

de 12.605,00m2, apurados os 3% dessa área resulta uma área de construção que não pode ser 

excedida de 378,15m2. Assim constata-se que essa área não é excedida situando-se apenas 

em 179m2 + 34,99m2 + 59,36m2 (acréscimo de área no presente processo) = 273,35m2, pelo 

que se julgam reunidas as condições para que a operação de alteração ao loteamento em 

análise possa ser aprovada por simples deliberação camarária. -----------------------------------------  

 ----------  Face ao exposto anteriormente, estando o processo devidamente instruído, e 

cumprindo a proposta de alteração da área de implantação/construção para o lote referido no 

ponto 4 do artigo 44º do PDM, propõe-se a aprovação da pretensão. ---------------------------------  

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

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

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

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

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0475-2021 - EMPREITADA DE “REABILITAÇÃO DOS PAVIMENTOS 

DOS CM’S 1075, 1075-1 E 1074”: RELATÓRIO FINAL --------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a Informação n.º 3928-2021, datada de 02 de agosto de 2021, 

proveniente da Divisão de Infraestruturas e Logística e elaborada pelo Júri do Procedimento 

relativo ao concurso público para a execução da obra em epígrafe, dando conhecimento que 

foi esgotado o prazo para os concorrentes se pronunciassem em sede de audiência prévia, 

sobre a fundamentação da avaliação das propostas. -------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, considerando que não houve qualquer observação e ou reclamação à 

decisão tomada, procedeu-se conforme estipulado no n.º 1 do art.º 148.º do CCP à 

elaboração do respetivo Relatório Final, onde se propõe que a adjudicação da empreitada em 

apreço seja atribuída à empresa ECOASFALT, S.A Sucursal em Portugal, pelo valor de 
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228.914,90 €, ao qual acresce ainda o valor do IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------  

 ----------- Mais se propõe, nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 6 da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, e aditada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, a remessa do assunto à Assembleia 

Municipal para a autorização prévia do compromisso financeiro. ---------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a aprovação e envio à Assembleia Municipal para efeitos de autorização 

prévia, em face do compromisso plurianual. -----------------------------------------------------------------  

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

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

autorização do compromisso plurianual. ----------------------------------------------------------------------  

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0476-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE LOMBAS REDUTORAS DE 

VELOCIDADE NA ZONA DE CASTELÃO - CM 1100-1, FREGUESIA DE SÃO LUÍS -------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3973-2021, datada de 04 de agosto de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito, da Divisão de Infraestruturas e Logística, 

dando conhecimento da proposta efetuada pela Senhora Joana Isabel Mamede Guerreiro da 

Silva, para que sejam implementadas Lombas Redutoras de Velocidade (LRV) no Caminho 

Municipal 1100-1, na zona do Castelão, justificando que os condutores circulam naquela zona 

a grandes velocidade e como não existem passeios, os residentes saem diretamente das suas 

casas para a faixa de rodagem, pondo em risco a sua segurança. ---------------------------------------  

 ----------- Consta ainda da supracitada informação que, a pretensão enquadra-se num dos 

critérios para a implementação de LRVs, uma vez que a zona em causa é uma via distribuidora 

local, pelo que se propõe, de acordo com o ponto n.º 6 da Lista de Procedimento da 

Sinalização, a implementação no local de duas almofadas redutoras de velocidade, assim 

como dois sinais de perigo tipo A2a- Lomba, dois sinais de proibição tipo C13- Proibição de 

exceder a velocidade máxima de 30 km/h, e um sinal de proibição tipo C20b- Fim da proibição 

de exceder a velocidade máxima de 30 km/h. ----------------------------------------------------------------  
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 ---------- Propõe-se a aprovação nos termos propostos. ---------------------------------------------------  

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0485-2021 - EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ROTUNDA DA 

ENTRADA NASCENTE DE ODEMIRA: INTERDIÇÃO DA CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL NO ALTO DE 

SÃO SEBASTIÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4044-2021, datada de 06 de agosto 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 no Alto de São Sebastião na Vila de Odemira, para a execução dos trabalhos de 

rebaixamento da rasante do pavimento, os quais prevêem-se ser iniciados na semana de 23 

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

 ---------- Nestes termos, considerando que a Rua Vale Cães será a alternativa a utilizar pelos 

residentes dos arruamentos afetados por esta interdição, nomeadamente, Rua 5 de Outubro, 

Rua Maria Madalena Falcão e Rua Dr.º Tito Lívio Serrão, propôs-se, dado tratar-se de um 

arruamento muito estreito, que o mesmo tenha apenas um sentido de trânsito no sentido 

nascente/poente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Assim, face à urgência de tomada de decisão, o Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal através do seu Despacho datado de 12 de agosto de 2021, autorizou a interdição da 

circulação automóvel durante o período máximo de 5 dias, condicionando o seu início à 

abertura ao trânsito do acesso ao Complexo Escolar e Desportivo, bem como deverá ser 

permitido dois sentidos de trânsito na Rua Combatentes da Grande Guerra, a nascente da Rua 

Comandante Guilherme Gomes Fernandes. ------------------------------------------------------------------  
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 ----------- Propõe-se, ao abrigo do disposto no n.º 3 do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

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

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0500-2021 - EMPREITADA DE “EXECUÇÃO DO CAMINHO DE 

LIGAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DAS FORNALHAS VELHAS ATÉ AO MATADOURO (CVVS 

– 24)” – CONDICIONAMENTO DE TRÁFEGO -------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3704-2021, datada de 21 de julho de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito, bem como a proposta de condicionamento de tráfego no 

Caminho Vicinal de Vale de Santiago-24 (CVVS), o qual foi recentemente intervencionado 

através de uma empreitada, e que visa proibir a circulação de veículos de peso total superior a 

20 toneladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos do ponto n.º 6 da Lista de Procedimento 

da Sinalização, a aplicação de sinalização própria para o efeito, bem como a aplicação de um 

sinal de perigo tipo A4a-Via estreita com um painel adicional modelo 10ª com a inscrição 

“Exceto Matadouro”. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 5 - ASSUNTO N.º 0502-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE ACALMIA DE 

TRÁFEGO NO CAMINHO VICINAL-30, BRUNHEIRAS - FREGUESIA DE VILA NOVA DE MILFONTES -  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3789-2021, datada de 26 de julho de 2021, 

proveniente do Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, na 

qual consta que a Guarda Nacional Republicana, Posto Territorial de Vila Nova de Milfontes, 

reencaminhou a exposição apresentada pelo Senhor David Black e Senhora Jacqueline 
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Atkinson, onde contestam que embora tenham sido implementadas no CV-30 em Brunheiras, 

Freguesia de Vila Nova de Milfontes, duas lombas redutoras de velocidade (LRV) de borracha 

do tipo 3M, foi verificado que os condutores circulam apenas com um rodado nas LRV, pois 

desviam-se com o outro rodado pela berma. -----------------------------------------------------------------  

 ---------- Mais refere a supra informação que quaisquer que fossem o tipo de LRV aplicadas no 

local, os condutores poderiam desviar-se pela berma, pois todas as LRV abrangem “apenas” a 

plataforma da estrada. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Nestes termos, considerando que o CV-30 está devidamente sinalizado, tanto com 

sinalização vertical como com horizontal, e que foram inclusivamente aplicadas ao todo 

quatro lombas redutoras de velocidade do tipo 3M, propõe-se nos termos do ponto n.º 6 da 

Lista de Procedimento da Sinalização, a colocação de balizas rebatíveis nas bermas junto das 

LRV, para que os condutores não consigam se desviar pelas bermas, e a aplicação de 

sinalização de proibição tipo C3b- Trânsito proibido a veículos pesados com um painel 

adicional modelo 14 com a inscrição “EXCETO TRÂNSITO LOCAL”, para diminuir a circulação de 

veículos pesados no caminho. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 6 - ASSUNTO N.º 0504-2021 - IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO A PROIBIR A 

CIRCULAÇÃO DE CARAVANAS E AUTOCARAVANAS NA BARRAGEM DE CORTE DE BRIQUE, 

FREGUESIA DE SANTA CLARA-A-VELHA -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3770-2021, 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 Associação de Beneficiários do Mira demonstrou preocupação com a 

pernoita de caravanas no espaço pavimentado localizado no muro e na margem esquerda da 
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Barragem de Corte de Brique, pois, tem consequências associadas à higiene do local e à 

limitação do acesso de viaturas da Associação para efeitos de conservação e manutenção da 

barragem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na supra informação que entrou em vigor a alteração ao código da 

estrada (Artigo 50.º-A) que proíbe a pernoita e o aparcamento de autocaravanas ou similares 

fora dos locais expressamente autorizados para o efeito. -------------------------------------------------  

 ----------- Refere ainda que não obstante desta alteração, o Município de Odemira tem 

implementado sinalização a proibir a circulação e o estacionamento de caravanas nos locais 

mais frequentados por este tipo de veículos. -----------------------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se nos termos do ponto n.º 6 da Lista de Procedimento 

da Sinalização, a aplicação de um sinal de trânsito proibido tipo C2- Trânsito proibido com um 

painel adicional modelo 11n e 11p. -----------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0505-2021 - PROPOSTAS DE SINALIZAÇÃO A IMPLEMENTAR EM SÃO 

LUÍS -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 3876-2021, datada de 29 de julho de 2021, elaborada 

pelo Setor de Rede Viária e Trânsito da Divisão de Infraestruturas e Logística, assim como as 

propostas de sinalização a implementar em São Luís, e que consistem: -------------------------------  

 ----------- - Na organização do estacionamento e da cedência de passagem no entroncamento 

da Rua da Moagem com a Rua da Garatuja; ------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Na organização da cedência de passagem no entroncamento da Rua da Garatuja 

com a Rua Moinho da Pereira; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- - Na organização da circulação automóvel na Praça Camacho Costa; -----------------------  
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 ---------- - Proibir o estacionamento num dos lados da Rua Liga dos Amigos; -------------------------  

 ---------- - Na organização do estacionamento no Largo do Mercado, e condicionar o acesso ao 

arruamento em frente da Casa do Povo, aos veículos de serviço dessa entidade; -------------------  

 ---------- - Proibir o estacionamento no Largo da Igreja de forma a permitir a circulação de 

veículos nesse arruamento; ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Proceder à alteração da cedência de passagem do cruzamento da Rua Armando 

Dias, Rua 8 de Março, Rua de Relíquias e Rua 8 de Março. ------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que as propostas em apreço foram 

realizadas no âmbito da solicitação efetuada pela Junta de Freguesia de São Luís, e que a 

referida entidade emitiu parecer favorável às mesmas. ---------------------------------------------------  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se nos termos do ponto n.º 6 da Lista de Procedimento 

da Sinalização, a aprovação das propostas de sinalização a implementar em São Luís. ------------  

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

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

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

 ---------- 2.6. - DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-CULTURAL ------------------------  

 ---------- 1 - ASSUNTO N.º 0473-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE» - DESISTÊNCIA DE CANDIDATURA -------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3072-2021, datada de 15 de junho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que o Senhor 

Pedro Miguel Correia da Silva, com candidatura aprovada no âmbito do Programa «Odemira 

Empreende», para implementação de um Alojamento Local em Santa Clara-a-Velha, por se 

encontrar a exercer um estágio profissional ao abrigo do IEFP e segundo o regulamento do 

mesmo, não ser permitido desenvolver uma atividade paralela, nem abrir atividade, junto da 

Autoridade Tributária, durante o período em que vigore o estágio, veio solicitar a desistência 
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da candidatura ao Programa «Odemira Empreende» ------------------------------------------------------  

 ----------- Consta ainda na supracitada informação que, atendendo ao facto de não ter havido 

concretização de investimento, de não ter celebrado contrato de financiamento e da medida 

de ampliação extraordinária, constante nas Medidas Municipais de Apoio 2020, para fazer 

face aos constrangimentos trazidos pelo Estado de Emergência, em vigor em 2020, foi 

continuada até ao final de 2021, por via das Medidas Municipais de Apoio 2021, a desistência 

não implica perda de investimento e não fica impossibilitado de apresentar posteriormente 

candidatura semelhante. No entanto, salvaguarda-se a condicionante da atual localização, 

que por não se encontrar compreendida em área de reabilitação urbana ou núcleo urbano 

antigo, só será elegível enquanto vigorar a Medida 10, do conjunto de Medidas Municipais de 

Apoio 2021, que confere um alargamento das Medidas do Programa «Odemira Empreende», 

a todo o território do concelho, durante o ano 2021. ------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se a tomada de conhecimento pela Exm.a Câmara Municipal 

da desistência da candidatura para beneficiação do Apoio Financeiro ao Investimento, no 

valor de 4.339,45€, em nome de Pedro Miguel Correia da Silva, aprovada na reunião ordinária 

da Câmara Municipal, realizada em 04 de março de 2021. ------------------------------------------------  

 ----------- Propõe-se a tomada de conhecimento.-------------------------------------------------------------  

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

 ----------- 2 - ASSUNTO N.º 0474-2021 - PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 2020/2021 - 

MODALIDADES INDIVIDUAIS - NÚCLEO DESPORTIVO E CULTURAL DE ODEMIRA --------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4039/2021, datada de 06/08/2021, proveniente da 

Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, no âmbito do Regulamento de 

Prémios de Atividade Desportiva, art.º 14º, ponto 1.2, será atribuída uma verba pela 

participação em campeonatos distritais, regionais e nacionais, tendo em conta o número de 

atletas envolvidos por prova e o distrito em que se realiza. ----------------------------------------------  
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 ---------- Face ao exposto, propõe-se de acordo com o regulamento de Prémios de Atividade 

Desportiva e ao abrigo da alínea u), do n.º1, do art.º 33º, da Lei n.º75/2013 de 12 de 

setembro, a atribuição de um subsídio no valor de 1.300,00 € (mil e trezentos euros) ao 

Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira, pela participação em provas na modalidade de 

atletismo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 3 - ASSUNTO N.º 0477-2021 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPREENDEDORISMO E 

EMPREGO «ODEMIRA EMPREENDE» - APROVAÇÃO DE CANDIDATURAS ------------------------------  

 ---------- Foram presentes as informações n.º 4036-2021, datada de 6 de agosto de 2021 e n.º 

22569-2021 datada de 11/08/2021, proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-

Cultural, nas quais constam que dando cumprimento ao exposto no artigo 13.º do 

Regulamento do Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira 

Empreende», o Gabinete de Apoio ao Empreendedor (G.A.E.) procedeu à análise das 

candidaturas apresentadas pelos promotores Maria Eduarda Pinela da Silva Correia Nobre, 

Beatriz Cortez dos Santos Simões Dâmaso, Maria Teresa Domingos Penteado Palma e 

Margens da Planície, Lda. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda das supracitadas informações que após avaliação da coerência da 

candidatura, da elegibilidade das despesas apresentadas, bem como da respetiva taxa de 

apoio, o G.A.E. emitiu uma proposta de parecer favorável, apurando como valor a 

comparticipar pela Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Maria Eduarda Pinela da Silva Correia Nobre: 2.386,80€, sob a forma de apoio 

financeiro ao investimento, para remodelação de Café; ---------------------------------------------------  

 ---------- - Beatriz Cortez dos Santos Simões Dâmaso: 10.000,00€ sob a forma de apoio 
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financeiro ao investimento, para instalação de Escola de Surf; ------------------------------------------  

 ----------- - Maria Teresa Domingos Penteado Palma: 10.000,00€ sob a forma de apoio 

financeiro ao investimento, para instalação de Alojamento Local; --------------------------------------  

 ----------- - Margens da Planície, Lda.: 10.000,00€ sob a forma de apoio financeiro ao 

investimento, para instalação de Restaurante; ---------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, propõe-se de acordo com o n.º 2 do artigo 14.º do Regulamento do 

Programa Municipal de Empreendedorismo e Emprego «Odemira Empreende» a aprovação 

das candidaturas e da concessão dos referidos apoios as promotoras em apreço.------------------  

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

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

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

 ----------- 4 - ASSUNTO N.º 0478-2021 - PRÉMIO DE ATIVIDADE DESPORTIVA 2021/2022 - LISTA 

PROVISÓRIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4021, datada de 06/08/2020, proveniente da Divisão 

de Desenvolvimento Sócio-Cultural - Setor de Desporto, na qual consta que, nos termos do 

regulamento de atribuição de prémios de atividade desportiva e de harmonia com a 

deliberação tomada pela Câmara Municipal de Odemira em reunião ordinária realizada em 

09/06/2021, procedeu-se à abertura de candidaturas para atribuição dos prémios de 

atividade desportiva para a época 2021/2022, tendo o prazo para apresentação das mesmas 

decorrido até 31 de julho do corrente ano. As candidaturas apresentadas foram analisadas 

por modalidade desportiva, de acordo com os critérios de avaliação previstos no aviso de 

abertura de candidaturas, bem como com as regras definidas no regulamento supracitado, 

desta análise resultou a listagem dos apoios a conceder.  -------------------------------------------------  

 ----------- Em face do exposto, propõe-se de harmonia com as alíneas o) e u) do nº.1 do artigo 

33º. da Lei nº.75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o regulamento de atribuição de 
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prémios de atividade desportiva, a aprovação da lista provisória dos apoios a conceder para a 

época desportiva 2021/2022, aos clubes/ entidades do Concelho de Odemira, cujo valor total 

importa em 162.884,26€ (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro euros, e 

vinte e seis cêntimos), sendo que 122.000,00€ respeitam às modalidades com caracter 

competitivo/ federado e 40.884,26€ às medidas de melhor associativismo. -------------------------  

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

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

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

 ---------- 5 - ASSUNTO N.º 0479-2021 - ATRIBUIÇÃO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - ANÁLISE 

DE CANDIDATURAS --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação nº 4100-2021, datada de 10 de agosto de 2021, 

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, foram 

remetidas ao Município duas candidaturas a solicitar o 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 foram elaborados os relatórios anexos, da 

qual resulta a seguinte proposta: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- - Andreia Sofia Guerreiro da Silva - Novo: Aprovação de uma comparticipação de 

100,00€ (cem euros) de agosto de 2021 a janeiro de 2022; -----------------------------------------------  

 ---------- - Sérgio Manuel da Conceição dos Santos Afonso - Novo: Aprovação de uma 

comparticipação de 150,00€ (cento e cinquenta euros) de agosto de 2021 a janeiro de 2022. --  

 ---------- Em face do exposto, propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal aprove a 

atribuição do apoio para pagamento da renda da habitação à Senhora Andreia Sofia Guerreiro 

da Silva e ao Senhor Sérgio Manuel da Conceição dos Santos Afonso. ---------------------------------  

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

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

 ----------- 6 - ASSUNTO N.º 0480-2021 - CARTÃO ABEM - REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO: 

AVALIAÇÃO DE CANDIDATURA -----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 3908-2021, datada de 30 de julho de 2021, proveniente 

da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, Setor Ação Social, 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 anexa, da qual resulta a seguinte proposta: -----------  

 ----------- -Noémia Faustino Silvestre - Novo: Aprovação. ---------------------------------------------------  

 ----------- Considerando a análise efetuada, propõe-se que a Excelentíssima Câmara Municipal 

aprove a atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento a Noémia Faustino 

Silvestre, considerando que reúne as condições de acesso fixadas no Artigo 3.º das Normas de 

Atribuição do Cartão abem – Rede Solidária do Medicamento. ------------------------------------------  

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

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

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

 ----------- 7 - ASSUNTO N.º 0481-2021 - CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE UM FOGO 

MUNICIPAL EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO, POR CLASSIFICAÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE 

FOGO - LISTA PROVISÓRIA -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Foi presente a informação nº 4113-2021, datada de 11 de agosto de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural - Setor Ação Social, na qual consta 

que, no âmbito do Aviso de Abertura de Candidaturas ao Concurso para Atribuição de Um 
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Fogo Municipal em Regime de Arrendamento Apoiado, por Classificação, procedeu-se à 

recepção das candidaturas, respetiva análise e posteriormente elaboração da lista definitiva 

das candidaturas admitidas, aprovada em reunião de Câmara de 20 de maio de 2021. -----------  

 ---------- De acordo com o nº 4.1 do Aviso de Abertura de Candidaturas ao Concurso para 

Atribuição de Um Fogo Municipal em Regime de Arrendamento Apoiado, por Classificação, a 

atribuição da habitação é deliberada pela Câmara Municipal, com base nos critérios definidos 

no Regulamento Municipal de Gestão das Habitações Sociais e no Mapa de Classificação de 

Candidaturas constante no anexo II, bem como na Lei nº 81/2014, de 19 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 32/2016, de 24 de agosto, sendo atribuída aos candidatos 

com maior classificação e em função da tipologia habitacional adequada à composição do 

agregado familiar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em face da análise efetuada à luz das condições definidas com base nos critérios 

anteriormente referidos, verifica-se que a Senhora Rosana Cristina Oliveira Neto é a candidata 

que apresenta a maior pontuação, 43 pontos, relativamente à Senhora Joana Filipa Martins 

Dias que obteve a 34 pontos. -------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Em conformidade com o ponto 5.4 da parte IV do supracitado Aviso de Abertura, a 

lista de atribuição de fogos será aprovada em reunião de Câmara, sendo notificados os 

concorrentes, bem como afixada nos locais de estilo do Concelho, pelo que se propõe que a 

Câmara Municipal delibere a intenção de atribuir o fogo à Senhora Rosana Cristina Oliveira 

Neto. ---  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

 ---------- 8 - ASSUNTO N.º 0484-2021 - APOIO FINANCEIRO À INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE 

ESPLANADAS E À CRIAÇÃO DE LOJAS ON-LINE -ODEMIRA EMPREENDE + ------------------------------  
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 ----------- Foi presente a informação n.º 4098-2021, datada de 10 de agosto de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que, conforme o 

nº1 do artigo 9º das Normas do Apoio Financeiro à Instalação e Adaptação de Esplanadas e à 

Criação de Lojas On-Line – Odemira Empreende 4.0, constante no Edital nº 86/2021, de 24 de 

Junho de 2021: “O processo de análise e tramitação de candidaturas é da competência do 

Gabinete de Apoio ao Empreendedor em estreita colaboração com o Setor Licenciamento das 

Atividades Económicas e a Fiscalização Municipal”. --------------------------------------------------------  

 ----------- Tratando-se de candidaturas para a Criação de Lojas On-Line, dispensa a colaboração 

do Setor de Licenciamento das Atividades Económicas e da Fiscalização, o Gabinete de Apoio 

ao Empreendedor procedeu à receção das candidaturas, e após conferência de documentos 

verificou que as candidaturas estão instruídas em conformidade com o nº 1 e 2 do artigo 7º, 

das Normas acima referidas, que cumprem as condições de elegibilidade do artigo 6º, das 

mesmas Normas e as despesas candidatadas são elegíveis, de acordo com o nº2, do artigo 8º, 

das Normas em questão, pelo que iriam ser atribuídos os seguintes apoios aos candidatos:-----  

 ----------- - Surfmilfontes, Lda » apoio a conceder no valor de 1.500,00€; ------------------------------  

 ----------- - Aquadrilos, Lda »  apoio a conceder no valor de 300,00€; -----------------------------------  

 ----------- - Inforgo, Lda » apoio a conceder no valor de 1.500,00€; --------------------------------------  

 ----------- - António Carlos Ramos Ruas Gonçalo Ventura» apoio a conceder no valor de 

1.500,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- Face ao exposto, e de acordo com o n.º 2 do artigo 9.º das Normas do Apoio 

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

Empreende, foram aprovadas as quatro candidaturas acima identificadas. --------------------------  

 ----------- Propõe-se a tomada de conhecimento, bem como a remessa à Assembleia Municipal 

para o mesmo efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento, remetendo o documento à 
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Assembleia Municipal para os mesmos efeitos. --------------------------------------------------------------  

 ---------- 9 - ASSUNTO N.º 0490-2021 - REANÁLISE DE CANDIDATURAS AO ABRIGO DOS NOVOS 

CRITÉRIOS DEFINIDOS NAS MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO À CULTURA - APOIO FINANCEIRO 

EXTRAORDINÁRIO AOS AGENTES CULTURAIS V.2. -----------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 4089-2021, datada de 10 de agosto de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, em resposta ao estado de emergência devido ao Covid-19, 

determinou a reabertura das medidas de apoio financeiro extraordinário aos agentes culturais 

(às quais foram introduzidas algumas alterações, nomeadamente o valor dos apoios a atribuir 

por entidade), por Despacho n.º 51/2021P. Assim, e tendo em conta que no artigo 13.º da 

versão 2 das Normas, consta que "A presente alteração das Normas de Apoio Extraordinário 

aos Agentes Culturais produz efeitos relativamente às candidaturas já submetidas, no âmbito 

desse fundo.", procedeu-se à reapreciação das candidaturas anteriormente submetidas e 

aprovadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda na informação supracitada que, da reapreciação das candidaturas 

aprovadas, verificou-se que todas continuam a cumprir cumulativamente, com as condições 

de elegibilidade determinadas na versão 2 das Normas de Apoio Financeiro Extraordinário aos 

Agentes Culturais, e que todos os documentos apresentados estão válidos, pelo que de 

harmonia com: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 1. A alínea a) da versão 2 das normas, e de forma a que o valor a atribuir por 

entidade individual não ultrapasse 1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros), propõe-se 

atribuição de 375,00€ (trezentos e setenta e cinco euros) a cada um dos seguintes agentes 

culturais: Leonel Silva Parreira, Paulo Jorge Marques Viana, José Luís Sampalo Torres, Carina 

Isabel Bernardo Guerreiro, Laurinda Adelina da Costa Machado de Andrade e Fernando José 

da Cruz Pereira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 ----------- 2. A alínea b) da versão 2 das normas, e de forma a que o valor a atribuir por 

entidade coletiva não ultrapasse 2.250,00€ (dois mil duzentos e cinquenta euros), propõe-se a 

atribuição de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) a cada uma das seguintes entidades: 

Associação Cultural Teatro Só, Jazz e Não Só - Associação Cultural, os Piscos - Grupo de Teatro 

Amador de Odemira e CAIS (Coletivo Artístico Intervenção Social) - Associação Cultural. ---------  

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

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

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

 ----------- 10 - ASSUNTO N.º 0493-2021 - MEDIDAS MUNICIPAIS DE APOIO À CULTURA - APOIO 

FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO AOS AGENTES CULTURAIS V.2 - REANÁLISE DE CANDIDATURAS  

 ----------- Foi presente a informação n.º 4090-2021, datada de 10 de agosto de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sociocultural, na qual consta que o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Odemira, em resposta ao estado de emergência devido ao 

Covid-19, determinou a reabertura das medidas de apoio financeiro extraordinário aos 

agentes culturais, às quais foram intoduzidas alterações, com o objetivo de reforçar o apoio 

aos agentes culturais e assim minimizar o impacto da suspensão e/ou condicionamento das 

atividade dos artistas e associações do concelho. O referido despacho, assim como as novas 

normas de apoio extraordinário aos agentes culturais foram publicitadas através do edital n.º 

97/2021, de 16 de julho de 2021. Em cumprimento do despacho exarado, em 21 de julho de 

2021, pelo Senhor Presidente da Câmara procedeu-se à reanálise das candidaturas 

supracitadas, e verifica-se que: ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- 1. Os candidatos Marco Filipe Guerreiro de Jesus, Vânia Isabel Guerreiro da Silva e 

Filipe da Costa Silva, cumprem, cumulativamente com os critérios e/ou condições de 

elegibilidade determinadas na versão 2  das normas, pelo que de acordo com a alínea a) do 

artigo 5.º das mesmas, propõe-se a atribuição de um apoio financeiro a fundo perdido no 
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valor de 1.125,00€ (mil cento e vinte e cinco euros) a cada um dos candidatos mencionados 

acima. -  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- 2. Os candidatos Volodymyr Drabovskyy, Oksana Drabovska, Eurico Manuel Ramos da 

Silva e Maria Helena Macedo dos Campos Pisco, não cumprem, cumulativamente com os 

critérios e/ou condições de elegibilidade determinadas nas normas, pelo que se propõe-se a 

não atribuição de qualquer apoio financeiro aos candidatos acima mencionados. ------------------  

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

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

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

 ---------- 11 - ASSUNTO N.º 0501-2021 - BOLSA DE ESTUDO DO ENSINO SECUNDÁRIO - 

DEFINIÇÃO DE ÁREA PRIORITÁRIA 2021/2022. ---------------------------------------------------------------  

 ---------- Foi presente a informação n.º 3864-2021, datada de 29 de julho de 2021, 

proveniente da Divisão de Desenvolvimento Sócio-Cultural, na qual consta que de acordo com 

os artigos 1.º e 2.º do Regulamento das Bolsas de Estudo e Prémio por Mérito do Município 

de Odemira, encontra-se prevista a atribuição de Bolsas de estudo na modalidade, Bolsa de 

Estudo - Ensino Secundário. A atribuição desta bolsa, tem como objetivo possibilitar às/aos 

jovens munícipes com mais dificuldades económicas a possibilidade de prosseguirem os 

estudos (ensino secundário), nomeadamente em áreas de estudo que não sejam 

administradas pelos estabelecimentos de ensino do concelho de Odemira e que o Município 

as considere como prioritárias. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---------- Consta ainda da supracitada informação que, nos seis anos letivos anteriores foi 

considerado pela Câmara Municipal, o ensino na área da música como sendo a área de ensino 

prioritária para a atribuição das bolsas de estudo do ensino secundário, tendo em conta que 

esta é uma aposta estratégica do Município na formação integral do aluno, através do ensino 

articulado da Música, Curso Básico de Música, desenvolvimento nos segundo e terceiro ciclo 
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em alguns Agrupamentos, pelo que importa assegurar as condições de desenvolvimento de 

prosseguimento de estudos aos alunos que assim o desejarem. ----------------------------------------  

 -----------  Face ao exposto, propõe-se em cumprimento da alínea b) do n.º 3 do art.º 4.º do 

referido Regulamento, conjugada com a alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, que a Exma. Câmara Municipal delibere sobre a área de estudo 

considerado como prioritária para o Município, no sentido de atribuição das Bolsas de Estudo 

do Ensino Secundário para o ano letivo de 2021/2022. ----------------------------------------------------  

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

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

termos propostos, considerando como áreas prioritárias a Música, Agro-Florestal e Turismo 

para o ano letivo 2021/2022, se não leccionadas no concelho. ------------------------------------------  

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

 ----------- APROVAÇÃO: - A presente ata foi aprovada em minuta no final da reunião, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------  

 ----------- ENCERRAMENTO: Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião eram dezoito horas e trinta minutos do dia dezanove 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 Presidente. -----------------------------------------------------------------------  

 ----------- E por mim,                                                                                                      ,Assistente 

Técnica a subscrevi. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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