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Ata n.º 14/2015 
                                  
 

----------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 
DEZASSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E QUINZE: ------------------------------------------------------- 

Aos dezassete dias do mês de junho do ano dois mil e quinze, no Edifício-sede do 
Município de Almodôvar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, nos termos do 
art.º 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, relativamente à 
segunda quinzena do mês de junho, a qual foi presidida pelo Senhor Vice-Presidente 
Dr. Luís Gaiolas, encontrando-se igualmente presentes os Senhores Vereadores Dr. 
Ricardo Colaço, Dr. João António Palma e Senhor António Sebastião. -------------------------- 

Faltou à reunião o Senhor Presidente da Câmara, Dr. António Manuel Ascenção Mestre 
Bota que remeteu, para conhecimento da Câmara, o seguinte email: --------------------------------- 

“Solicito que informem a Câmara, na reunião de hoje, que estarei ausente porque existe um pré-
aviso de greve dos trabalhadores da Resialentejo e a administração, à qual pertenço, irá reunir com a 
comissão da referida empresa a fim de tentar um acordo. -------------------------------------------------------------- 

Face à gravidade das consequências que uma greve de três dias poderá significar para a gestão dos 
resíduos no nosso concelho, julgo de extrema importância a minha presença na referida reunião 
deixando assim a gestão desta reunião de Câmara ao nosso Vice-Presidente.”------------------------------------ 

A Câmara, por unanimidade, deliberou justificar a respetiva falta. ------------------------------- 

A reunião foi secretariada pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, em 
regime de substituição, Dr.ª Helena Guerreiro, coadjuvada pela Assistente Técnica, Carla 
Maria Moiteiro Lima.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: ---------------------------------------------------------------- 

Às dezasseis horas e vinte minutos, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal 
declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia e respetivo aditamento, 
comunicados por correio eletrónico, nos termos da deliberação de 25.OUT.2013: ---------- 

I - PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------- 

II - ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA---------------------------------------------------------------- 

1.1 – ADMINISTRAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1 - Aprovação da ata n.º 13/2015 referente à reunião ordinária realizada no dia 3 
de junho de 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.2. - Apreciação e deliberação dos documentos de Prestação de Contas 
Consolidados de 2014;  --------------------------------------------------------------------------------------  

1.1.3. – Ato Público de abertura das Propostas para a concessão do direito de exploração 
do Estabelecimento Comercial – Bar/Restaurante, sito no Fórum Cultural;  -------------------------- 

1.1.4. – Ato Público de abertura das Propostas para a alienação de Bens Móveis – “sucata 
diversa”;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.1.5. – Ratificação do Despacho do Senhor Presidente sobre a cedência de um veículo de 
9 lugares, a título de empréstimo, à União das Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes 
Aires, para apoio aos trabalhos arqueológicos da Mesa dos Castelinhos; ------------------------------ 

1.1.6. - Apreciação e deliberação sobre restrição de trânsito e esplanadas; ---------------------- 
1.1.7. - Conhecimento da Listagem dos Compromissos Plurianuais assumidos, no âmbito 

da Autorização Prévia Genérica para assunção dos mesmos, nos termos do disposto na Lei n.º 
8/2012, de 28 de fevereiro; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2 – FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2.1. - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia;  ---------------------------------  
1.2.2. – Apreciação e deliberação do Regulamento da Feira de Artes e Cultura de 

Almodôvar - FACAL /2015;  ------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.2.3. - Apreciação e deliberação das Propostas relativas aos Pareceres Prévios 

Vinculativos, formulados nos termos do disposto nos n.os 4, 5 e 12 do artigo 75.º da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), para a celebração de contratos de 
aquisição de serviços; ----------------------------------------------------------------------------------------  

1.2.4. – Apreciação e deliberação sobre os encargos resultantes do fornecimento de 
refeições à equipe que promoverá as escavações arqueológicas, no sítio da Mesa dos 
Castelinhos, no âmbito dos Protocolos celebrados com a Direção Regional de Cultura do 
Alentejo e com a Igreja Paroquial de Santa Clara-a-Nova; -------------------------------------------------- 

1.2.5. - Apreciação e deliberação sobre a atribuição de comparticipações financeiras 
a entidades legalmente existentes no concelho;  -----------------------------------------------------  

1.2.6. - Apreciação e deliberação sobre o pedido formulado pela Casa do Benfica em 
Almodôvar para antecipação da tranche do mês de outubro para o mês de Julho, no 
valor de €1.800,00; -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2.7. - Apreciação e deliberação sobre o pedido formulado pela Casa do Benfica em 
Almodôvar para atribuição de um subsídio destinado a apoiar as suas atividades; ----------  

1.2.8. - Apreciação e deliberação sobre o pedido formulado pelo Agrupamento 754 
de Almodôvar, do Corpo Nacional de Escutas - para atribuição de um subsídio destinado 
a apoiar as suas atividades; ---------------------------------------------------------------------------------  

1.2.9. - Apreciação e deliberação sobre a clarificação da deliberação de Câmara de 6 
de maio de 2015, sobre o subsídio a atribuir à Associação Muay Thai e Kickboxing do 
Alentejo, no âmbito da atribuição dos subsídios, às entidades legalmente existentes, no 
concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2.10. - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira 
formulado pelo Clube Desportivo de Almodôvar para apoiar as suas atividades; ------------  

3. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 – Apreciação e deliberação sobre propostas de apoio no âmbito do Regulamento 
do Fundo de Emergência Social; ---------------------------------------------------------------------------  

3.2. – Apreciação e deliberação dos pedidos formulados para o aumento do plafond 
anual de comparticipação dos medicamentos no âmbito do Regulamento do Cartão 
Almodôvar Solidário; -----------------------------------------------------------------------------------------  

2. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS --------------------------------------------------------------------  
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III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos termos e para 
os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua 
redação atual.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente, solicitou aos Senhores Vereadores, autorização para alterar o 
alinhamento da ordem de trabalhos, tendo em consideração que havia pelo menos um 
concorrente na sala para assistir ao “Ato Público de abertura das propostas para a 
concessão do direito de exploração do Bar/Restaurante sito no Fórum Cultural em 
Almodôvar”, e deste modo, possibilitaria libertar o munícipe para regressar aos seus 
afazeres, caso assim o entendesse, passando assim, o ponto 1.1.3. para o início da 
reunião e depois seguir-se-ia a ordem de trabalhos tal como estava definida. --------------- 

A Câmara nada objetou.-------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.3. – ATO PÚBLICO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA A CONCESSÃO DO DIREITO 
DE EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BAR/RESTAURANTE, SITO NO 
FÓRUM CULTURAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sobre esta matéria, foi elaborada uma ata, do ato público de abertura das propostas, 
que se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Ato Público de Abertura das Proposta -------------------------------------------------------------------------   
Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2015, pelas 16:20 horas, na Sala de Reuniões do 

edifício-sede do Município de Almodôvar, foi dado início ao Ato Público de Abertura das 
Propostas, no âmbito do procedimento de Concessão do Direito de Exploração do 
Estabelecimento Comercial Bar-Restaurante, sito no Fórum Cultural, publicitado pelo Edital n.º 
154/2015, de 25 de maio. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estiveram presentes os membros da Câmara Municipal: ----------------------------------------------------  

 Dr. Luís Gaiolas, Vice-Presidente da Câmara Municipal ---------------------------------------------------  

 Dr. Ricardo Colaço, Vereador -------------------------------------------------------------------------------------  

 Dr. João António Palma, Vereador ------------------------------------------------------------------------------  

 Sr. António Sebastião, Vereador ---------------------------------------------------------------------------------  
Estiveram presentes, na qualidade proponentes ou seus representantes: ------------------------------  

Proponente Presenças 

Ariel Carcedo Aguiar Sim 

Nuno Miguel Casaca Rodrigues Não 

O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, dando início ao Ato Público, dirigiu algumas 
palavras à pessoa presente no Ato Público, agradecendo a participação no procedimento. -------- 

Ato contínuo, procedeu ao esclarecimento das seguintes questões prévias: ------------------------- 
1- Foram esclarecidos todos os presentes que este Ato Público terá a finalidade de abrir as 

Propostas, numerá-las, e proceder à respetiva rúbrica, sendo posteriormente o processo 
encaminhado para o Júri do Procedimento, previamente nomeado para o efeito, para análise das 
propostas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi ainda referido que não haveria lugar a consulta dos documentos que integram cada uma 
das propostas nesta fase (informando-se os proponentes que tal poderá ser efetuado aquando 
da audiência prévia). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal comunicou aos presentes na Sala de 
Reuniões que não seriam divulgados neste Ato Público o valor de cada uma das propostas 
apresentadas por cada um dos proponentes. -------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente, foram apresentados aos proponentes os seguintes motivos para a adoção 
deste procedimento:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Em primeiro lugar, será necessário aferir se cada um dos proponentes será admitido ou 
excluído, e só depois desta primeira fase é que se procederá à análise da respetiva proposta.------- 

- A avaliação da Proposta terá em consideração os fatores de ponderação constantes do Edital 
n.º 154/2015, de 25 de maio, sendo o Direito de Exploração atribuído ao Proponente que cuja 
Proposta obtenha a maior pontuação.------------------------------------------------------------------------------- 

1. Os Proponentes foram ainda informados de que o eventual pedido de esclarecimentos, a 
formular pelo Júri do Procedimento, será efetuado mediante correio eletrónico, devendo os 
esclarecimentos solicitados ser prestados no prazo aí indicado, sob pena dos elementos não 
serem considerados e/ou o proponente ou a proposta ser objeto de decisão de exclusão.------------- 

2. Advertiu-se os presentes na Sala que a apresentação de Proposta por parte de cada um dos 
proponentes implica que estes tomaram conhecimento e aceitam todas as condições, direitos e 
obrigações que incidirão sobre ele, em caso de adjudicação do Direito de Exploração.----------------- 

3. Por último, foi ainda referido que a este Ato Público poderia assistir qualquer interessado, 
mas apenas poderiam intervir os proponentes ou os seus representantes, desde que devidamente 
credenciados para o efeito, ou seja munidos de título que lhe conferisse esse direito (Procuração).- 

Dando-se de imediato início ao Ato Público, foi de imediato verificado e comunicado aos 
presentes que:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Todos os envelopes contendo as propostas se encontram fechados e lacrados, e contêm 
a menção “Proposta para Concessão do Direito de Exploração do Estabelecimento Comercial 
Bar-Restaurante, sito no Fórum Cultural”, bem como o nome do proponente e o respetivo 
endereço.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Todas as Propostas deram entrada até ao dia 12 de junho de 2015, atendendo ao 
carimbo de registo de entrada nos serviços municipais e respetivo número de processo.-------------- 

3. Foram apresentadas as propostas constantes da seguinte listagem: ---------------------------- 
Listagem de Proponentes ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ordem de entrada Proponente Data de Entrada n.º de Registo 

01 Ariel Carcedo Aguiar 12-06-2015 5160 

02 Nuno Miguel Casaca Rodrigues 12-06-2015 5162 

1. Os presentes foram informados que a Lista de Classificação Provisória será afixada no 
prazo máximo de 15 dias úteis após a presente data, nos locais de estilo, bem como na página 
eletrónica do Município de Almodôvar, e comunicada aos proponentes por carta registada com 
aviso de receção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Até 08 de julho de 2015, podendo ser afixada e comunicada em momento anterior) ------------ 
A Lista de Classificação Definitiva será aprovada por Deliberação da Câmara Municipal, após 

a Audiência Prévia dos Interessados relativamente à Lista de Classificação Provisória.---------------- 
2. Tendo sido aberto um Período para intervenção dos interessados, nenhum interessado 

manifestou interesse em participar.---------------------------------------------------------------------------------- 
Nada mais havendo a referir, foi o presente Ato Público dado por encerrado pelas 16:30 

horas.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ---------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO: --------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Vice-Presidente da Câmara ----------------------------------------- 
Para conhecimento da Câmara Municipal o Senhor Vice-Presidente prestou as 

seguintes informações: -------------------------------------------------------------------------------------- 

LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES – PISCINAS MUNICIPAIS: ------------------------------------ 
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O Senhor Vice-Presidente leu o teor de um e-mail enviado pela Dr.ª Felicidade Ortega, 
Delegada de Saúde Coordenadora, que se transcreve: -----------------------------------------------------  

“Exm.º Senhor Eng.º Nelson Santos---------------------------------------------------------------------------------------- 
Em resposta ao vosso email, a Delegada de Saúde Coordenadora, informa que estes serviços 

registam com agrado a implementação das medidas constantes nas comunicações anteriores, com a 
consequente eliminação dos pontos contaminados, pelo que compete congratular o sucesso dos 
procedimentos de descontaminação e manutenção implementados bem como a articulação e 
colaboração dos agentes envolvidos e reconhecer o esforço desenvolvido por V. Ex.ª, na resolução desta 
situação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No entanto, pelo princípio da precaução, determinam estes serviços manter os três pontos de 
monitorização (retorno, depósito e balneários), por constituírem elementos fulcrais no processo de 
vigilância de fatores de risco, admitindo a diminuição da frequência de monitorização para trimestral. 

Estes serviços reiteram mais uma vez, a sua total disponibilidade para ações de acompanhamento e 
outras que V. Ex.ª entenda por necessárias.” --------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

FESTA DE SÃO JOÃO - 2015 ---------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente, fez saber que no próximo dia 23 de junho, pelas 18H00, a 
Câmara Municipal irá promover a tradicional Festa de São João, apresentando, para o 
efeito, uma estimativa de custos no valor global de €6.235,00, inerente à realização das 
atividades que irão decorrer no evento, nomeadamente, marchas, tocadores, bem como 
a tradicional sardinhada. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

ALMARTE/2015 – CUSTOS DO EVENTO -------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente apresentou os custos definitivos relativos ao Festival 
ALMARTE/2015, assim discriminados: --------------------------------------------------------------------------- 

Total despesa - €87.522,62; ------------------------------------------------------------------------------------ 
Total receita - €3.142,60, proveniente do bar explorado pelas Associações. --------------------- 
Informou ainda, que o executivo apresentará numa próxima reunião de Câmara, uma 

proposta com vista à distribuição da receita obtida no Bar comunitário, pelas Associações 
participantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

VII ENCONTRO DE DESPORTO SÉNIOR 2014/2015 ----------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente informou, igualmente, que à semelhança do ano anterior, o 
encerramento das aulas do Desporto Sénior, foi, mais uma vez, motivo para um convívio 
entre todos os alunos e professores envolvidos. -------------------------------------------------------------- 

Desta feita, o encontro realizou-se em Corte Zorrinho, onde participaram, para além dos 
seniores de todo o concelho, seniores de Grândola e Castro Verde. ------------------------------------ 

Explicou ainda, que foi convencionado pelos participantes, que este ano, ao invés de 
levarem o tradicional lanche partilhado, pagariam o respetivo almoço e que o montante 
remanescente, num total de €317,00, reverteria a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro. - 

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 11.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 
ORÇAMENTO DE 2015: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vice-Presidente deu ainda conhecimento do teor da 11.ª Alteração às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 2015, aprovada pelo seu Despacho de 11 de junho de 
2015, a qual ascende a €143.600,00, dos quais €14.000,00 são de natureza corrente e 
€129.600,00 de natureza capital.---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 12.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E 
ORÇAMENTO DE 2015: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente deu ainda conhecimento do teor da 12.ª Alteração às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 2015, aprovada pelo seu Despacho de 17 de junho de 
2015, a qual ascende a €53.000,00, dos quais €43.000,00 são de natureza corrente e 
€10.000,00 de natureza capital.---------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

Prosseguindo o Senhor Vice-Presidente questionou os membros do Executivo no sentido 
de saber se pretendiam tratar de assuntos de interesse municipal, relembrando os Senhores 
Vereadores que seria cumprido o tempo destinado para o “Período Antes da Ordem do dia”, 
de 60 minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Vereador António Sebastião ------------------------------------- 
I - No uso da palavra, o Senhor Vereador António Sebastião disse que vão ser levadas a 

cabo as comemorações do Feriado Municipal com as atividades que o Senhor Vice-Presidente 
acabou de discriminar, o que irá implicar uma despesa por parte da Câmara com a 
sardinhada, as marchas e outros serviços. Questionou, por que razão a matéria vem a título 
de informação e não constitui um ponto da ordem de trabalhos para ser apreciado pelo 
executivo? Não têm conhecimento de nada e isso não o deixa nada agradado, porque irá 
haver uma iniciativa da Câmara com despesas associadas, e que, em seu entender estão a 
desvalorizar esta iniciativa que se prende com a comemoração do nosso Feriado Municipal, a 
qual está a ser tratada como uma qualquer atividade rotineira. ----------------------------------------- 

II – O Senhor Vereador António Sebastião prosseguindo a sua intervenção, e referindo-se 
ao Festival ALMARTE, disse que ainda não tem em sua posse os valores do evento mas há 
uma situação que o deixa confuso e carece de esclarecimento, que são as despesas inerentes 
ao Bar coletivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Questionou o que presidiu à ideia do Bar coletivo? ----------------------------------------------------- 
Quais os critérios que presidiram, na distribuição da receita pelas Associações? --------------- 
Se houve receita, consequentemente também houve despesas, e gostaria de saber o 

quanto se gastou? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Qual o saldo dessa receita? ------------------------------------------------------------------------------------- 
Quem esteve responsável por arrecadar essa verba, trabalhadores do município ou 

membros das associações? ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Deu essa verba entrada nos cofres municipais? Irá sair agora, para distribuição, em forma 

de subsídio?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Solicita ao Senhor Vice-Presidente o esclarecimento de todas estas questões.----------------- 

O Senhor Vice-Presidente reportando-se à Festa de São João esclareceu que este evento 
é importante e tem sido tratado condignamente, e exemplo disso, foram as comemorações 
do ano passado que tiveram uma excelente decoração, a participação das escolas, entre 
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outras iniciativas de sucesso, apesar do mau tempo que se fez sentir e que em nada ajudou. 
Esclareceu também que o valor inerente a esta festa não atinge o montante estipulado por lei 
para que se tenha de fazer Parecer Prévio Vinculativo e necessite de aprovação da Câmara, 
razão pela qual apenas trouxeram para conhecimento do executivo. ---------------------------------- 

Relativamente ao Festival ALMARTE, esclareceu que previamente à realização desta 
iniciativa do Bar coletivo foram solicitados esclarecimentos à DGAL. Esta ação teve como 
objetivo juntar as associações, que quisessem aderir, numa envolvência em prol da 
comunidade. Todas estas associações precisam de ganhar e desta forma poderiam ganhar 
ficando também com tempo disponível para desfrutar do próprio evento. -------------------------- 

Esclareceu que o executivo irá analisar e ponderar a questão da distribuição equitativa da 
receita, arrecadada nos cofres da Tesouraria Municipal e brevemente apresentará em 
reunião de Câmara, a respetiva proposta. ---------------------------------------------------------------------- 

Aclarou também que os responsáveis por arrecadar a verba foram os trabalhadores 
municipais designados para o efeito, que todas as compras foram da responsabilidade da 
Câmara e que a máquina registadora também foi cedida pelo Município, enquanto as 
Associações que aderiram à iniciativa apenas deram o seu contributo na dinamização daquele 
espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intervenção do Senhor Vereador João António Palma ------------------------------------- 
No uso da palavra, o Senhor Vereador João António Palma começou por dizer que 

gostaria de ter uma informação pormenorizada sobre quem estava na caixa registadora, 
quem controlava o stock, a discriminação de todas as despesas, bem como ver o parecer da 
DGAL e a guia de receita com a entrada da verba nos cofres municipais. ------------------------------ 

O Senhor Vice-Presidente disse que toda a informação solicitada lhe seria facultada 
posteriormente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------------------------------------- 

1 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS --------------------------------------------------------------------------- 

1.1 - ADMINISTRAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 13/2015 REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 3 DE JUNHO DE 2015:-------------------------------------------------------------- 

ATA N.º 13/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 03 DE JUNHO DE 2015: ------------------- 

Nos termos da deliberação de 25.OUT.2013, foi remetida, em anexo à ordem do dia, 
fotocópia da ata da reunião anterior, a qual foi, previamente, lida pelos membros e, 
para os fins previstos no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, foi submetida a apreciação e votação. ----------------------------------------- 

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 13/2015, de 
03 de junho, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Vice-Presidente e por quem a lavrou. ---------------  

1.1.2. – RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO E DEMAIS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADA DO EXERCÍCIO DE 2014: ------------ 
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O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação o Relatório de Gestão Consolidado 
do Exercício de 2014, bem como os demais documentos que o integram a Prestação de 
Contas Consolidada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi igualmente presente uma informação exarada pela Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira cujo teor se transcreve: ------------------------------------------------ 

“INFORMAÇÃO N.º 36/DAF/2015 ----------------------------------------------------------------------------------  
Destinatário: Exmo. Sr. Presidente da Câmara -----------------------------------------------------------------  
Assunto: Documentos de Prestação de Contas Consolidadas, relativos ao ano de 2014 ------------  
Perante as atribuições e competências cada vez mais amplas, os municípios tem recorrido a 

formas organizacionais diversas, nomeadamente de natureza empresarial e, neste contexto, 
facilmente se compreende que a análise das contas individuais das entidades não permite obter 
uma visão global, integrada e completa da situação económico-financeira do Município. -------------  

A consolidação de contas surge assim, como um passo necessário para melhorar a informação 
contabilística prestada pela administração local. ------------------------------------------------------------------  

Esta ferramenta de gestão foi considerada, pela primeira vez, no Município de Almodôvar 
tendo por base a nota explicativa disponibilizada pelo SATAPOCAL no pretérito dia 27 de maio 
relativa à consolidação de contas pelos municípios com as instruções para o exercício de 2014. ----  

No caso do Município, considerou-se no perímetro de consolidação a Resialentejo - 
Tratamento e Valorização de Resíduos, EIM, entidade participada pelo Município, a qual integra o 
setor empresarial local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estes documentos têm como objetivo a elaboração de demonstrações económicas e 
financeiras do conjunto de entidades ligadas entre si, como se de uma única entidade se tratasse, 
promovendo a objetividade e a transparência fiscal, procurando dar uma imagem verdadeira e 
apropriada da situação financeira e dos resultados e facilitando, desta forma, a tomada de 
decisão e a definição de estratégias. -----------------------------------------------------------------------------------  

O Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) veio 
determinar, no seu art.º 75º, que os municípios “apresentam contas consolidadas com as 
entidades detidas ou participadas”. ------------------------------------------------------------------------------------  

Na falta de definição no POCAL dos procedimentos contabilísticos para a consolidação de 
contas, foi publicada, em 1 de julho de 2010, a Portaria n.º 474/2010, através da qual foi 
aprovada a Orientação n.º 1/2010, “orientação genérica relativa à consolidação de contas no 
âmbito do sector público administrativo”. Desta forma, conforme estabelecido no ponto 5.2 desta 
Orientação, os documentos de prestação de contas consolidadas incluem, para além das diversas 
demonstrações financeiras, o relatório de gestão consolidado, competindo à Câmara Municipal 
elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas consolidada e submete-los a 
apreciação da Assembleia Municipal, conforme estipulado no nº 2 do art.º 76 da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos, seguem em anexo os documentos de Prestação de Contas Consolidadas do 
Município de Almodôvar, relativos ao ano de 2014, PROPONDO, que os mesmos sejam 
submetidos à apreciação e aprovação dos órgãos municipais, nos termos do artigo 76.º da citada 
disposição legal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Submete-se à consideração superior.” -------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a matéria em apreço o Senhor Vereador António Sebastião referiu que 
segundo aquilo que sabe relativamente às contas da Resialentejo, estas têm um 
resultado líquido do exercício negativo, o que inevitavelmente se vai refletir nos 
municípios, diminuindo os nossos resultados transitados. Estas contas são objetivas, 
temos a nossa Prestação de Contas, aprovada em Câmara, e consolidamo-la com as 
contas da Resialentejo. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Referiu-se ainda às notas do Revisor Oficial de Contas nos seus parágrafos 7 e 8 - 
Reservas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Analisados os documentos, o Senhor Vice-Presidente colocou à votação o Relatório 
de Gestão Consolidado, bem como os demais documentos que integram a Prestação de 
Contas Consolidadas, relativas ao ano de 2014, tendo a Câmara, por unanimidade, 
deliberado: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º - Aprovar os documentos que integram a Prestação de Contas Consolidada 
relativa ao exercício de 2014, em cumprimento do disposto no artigo 75º da Lei n.º 
73/2013, de 03 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Remeter os documentos em análise para apreciação e deliberação da próxima 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, conforme estipulado no n.º 2 do art.º 76 da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------- 

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

Os documentos originais que compõem a Prestação de Contas Consolidada relativa 
ao exercício de 2014, foram devidamente assinados e ficam arquivados em pasta anexa 
ao presente livro de atas. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1.1.4. – ATO PÚBLICO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA A ALIENAÇÃO DE BENS 
MÓVEIS – “SUCATA DIVERSA”: ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a informação n.º 114/GJA 2015, 
exarada em 19 de junho de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------------- 

“Assunto: Procedimento de Alienação de Bens Móveis – Sucata; término do prazo para 
apresentação de propostas---------------------------------------------------------------------------------------------  

Informação:------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal, tomada na sua Reunião Ordinária 
de 22 de maio de 2015, foram iniciados os procedimentos tendo em vista a Alienação de Bens 
Móveis – Sucata Diversa, propriedade do Município de Almodôvar.---------------------------------------- 

- Mais concretamente, foi elaborado e publicado o Edital n.º 153/2015, de 25 de maio, nos 
termos do qual se estipulava, designadamente, o seguinte: “As Propostas deverão ser entregues 
até às 17:30 horas do dia 12 de junho de 2015, no Serviço de Expediente, Reprografia, Arquivo e 
Gestão Documental da Câmara Municipal de Almodôvar, ou remetidas pelo correio sob registo e 
com aviso de receção, até àquela data, nos termos dos Pontos 4 e 5 do Anexo ao presente 
Edital”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Atendendo ao Ponto 4 do Anexo ao Edital n.º 153/2015, de 25 de maio, constata-se que 
“Se a Proposta for remetida por correio, o Proponente será o único responsável pelo atraso que 
porventura se verificar, não podendo apresentar reclamação na hipótese do registo ocorrer já 
depois de esgotado o prazo de entrega das Propostas”.-------------------------------------------------------- 

- Mais referia o citado Edital que “O Ato Público de abertura das propostas terá lugar no dia 
17 de junho de 2015, pelas 16:00 horas, na sala de reuniões do edifício-sede do Município de 
Almodôvar, e a respetiva análise/hierarquização competirá ao Júri designado pelo Presidente da 
Câmara Municipal para esse efeito”.--------------------------------------------------------------------------------- 

- Consultado neste mesmo dia o Serviço de Expediente, Reprografia, Arquivo e Gestão 
Documental da Câmara Municipal de Almodôvar, verificou-se que até à presente data não havia 
dado entrada qualquer Proposta no âmbito do procedimento aqui em epígrafe.------------------------ 

Proposta de decisão:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Face ao exposto, propõe-se que: -------------------------------------------------------------------------- 
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a) Seja declarada a caducidade do presente procedimento, em virtude do mesmo ter 
ficado deserto; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Caso assim se entenda conveniente, seja desencadeado novo procedimento, nestes ou 
noutros moldes, a decidir superiormente, tendo em vista a alienação de bens móveis – sucata 
diversa propriedade do Município de Almodôvar (designadamente, o convite a uma ou mais 
entidades a apresentar proposta para aquisição dos referidos bens, mantendo-se os parâmetros 
base constantes do Edital n.º 153/2015, de 25 de maio). ------------------------------------------------------ 

Salvo melhor opinião, é este o nosso parecer, que submetemos à decisão superior.” ------------- 

Apreciada a matéria, o Executivo, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------- 
1.º - Declarar a caducidade do presente procedimento, em virtude do mesmo ter ficado 

deserto;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

1.1.5. – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A CEDÊNCIA DE 
UM VEÍCULO DE 9 LUGARES, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO, À UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SANTA CLARA-A-NOVA E GOMES AIRES, PARA APOIO AOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS 
DA MESA DOS CASTELINHOS: ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente apresentou o Despacho n.º 67/PRESIDENTE/2015, exarado em 
4 de junho de 2014, cujo teor se transcreve: ------------------------------------------------------------------- 

“DESPACHO 67/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito das competências da Câmara Municipal, designadamente as conferidas pelas 

alíneas t) e u) do n.º 1 do artigo 33.º e no uso da competência que me é conferida pelo n.º 3 do 
artigo 35º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, considerando que a União de Freguesias de 
Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires não dispõe de veículo adequado para o transporte de pessoal, 
no âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, nomeadamente os trabalhos de 
arqueologia, a desenvolver na estação arqueológica das Mesas do Castelinho, atendendo à 
necessidade de deslocação dos técnicos bem como de outro pessoal no âmbito dos respetivos 
trabalhos, em virtude de carência de motoristas, determino:------------------------------------------------- 

A cedência, a título de empréstimo, à União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes 
Aires, de um veículo de nove lugares (carrinha), marca Ford Transit, matrícula 85-73-IM, para as 
deslocações em causa, no período de 04 de junho de 2015 a 31 de julho de 2015, ficando a União 
de Freguesias responsável pela designação do motorista.------------------------------------------------------ 

Que o presente despacho seja presente à próxima reunião da Câmara para ratificação.” -------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Ratificar o despacho do Senhor Presidente, e desta forma, aprovar a cedência, a 

título de empréstimo, à União das Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires de um 
veículo de 9 lugares, marca Ford Transit, matrícula 85-73-IM, para deslocação dos técnicos e 
de outro pessoal no âmbito dos trabalhos a desenvolver na Estação Arqueológica das Mesas 
do Castelinho, no período de 04 de junho de 2015 a 31 de julho de 2015, ficando a União de 
Freguesias responsável pela designação do motorista. ----------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

1.1.6. - RESTRIÇÃO DE TRÂNSITO E ESPLANADAS: ------------------------------------------------------ 
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O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a minuta de Edital, no qual consta 
as restrições de trânsito, nas artérias da vila de Almodôvar, decorrentes da ocupação da 
via pública, no âmbito do funcionamento de esplanadas de Verão. ----------------------------- 

Sobre esta matéria o Senhor Vereador António Sebastião disse concordar com este 
procedimento mas deveria ser aprovado genericamente e não apenas para estas duas 
artérias em concreto.----------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente explicou que por enquanto apenas existem estas duas 
artérias onde eventualmente se poderão vir a colocar esplanadas no meio da via pública, 
não tendo até hoje mais ninguém manifestado interesse neste tipo de esplanadas. 
Esclareceu, também, que se futuramente vierem a manifestar essa intenção, analisarão 
caso a caso, e se for necessário virão à Câmara para apreciação e deliberação.------------- 

Analisada a matéria, o Executivo deliberou, por unanimidade e em minuta, aprovar 
as referidas restrições do trânsito nas Ruas discriminadas na minuta do Edital, cujo teor 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “MINUTA DE E D I T A L --------------------------------------------------------------------------------------------  
RESTRIÇÕES DE TRÂNSITO E ESPLANADAS -------------------------------------------------------------------- 
DR. RICARDO ANTÓNIO MONTEIRO COLAÇO, Vereador da Câmara Municipal de Almodôvar.--  
FAZ SABER, que no período entre 01.JUL.2015 e até 30.SET.2015, haverá trânsito 

condicionado, a veículos automóveis e ciclomotores, das 20:00 horas às 02:00 horas, nas 
seguintes artérias da vila de Almodôvar: --------------------------------------------------------------------------- 

- Rua Dr. João de Brito Camacho. ------------------------------------------------------------------------------- 
- Rua do Afonso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 - Que estes condicionalismos ao trânsito visam possibilitar a implementação de 

esplanada, no período de verão e o consequente livre-trânsito de peões. -------------------------------- 
 - Que os residentes, poderão retirar os sinais impeditivos da instalação, para sair e 

entrar, não podendo interferir com a esplanada. Deverão igualmente voltar a recolocar os sinais.  
Para que não se alegue desconhecimento, mandei passar este e outros de igual teor que vão 

ser afixados nos lugares públicos do costume.” ------------------------------------------------------------------- 

1.1.7. - CONHECIMENTO DA LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
ASSUMIDOS, NO ÂMBITO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DOS 
MESMOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI N.º 8/2012, DE 28 DE FEVEREIRO: ---------------- 

O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento da seguinte listagem dos compromissos 
plurianuais assumidos e a assumir: ----------------------------------------------------------------------- 

 “LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS E A ASSUMIR A PARTIR DO 
DIA DOIS DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUINZE -------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da Proposta n.º 07/Presidente/2015, formulada pelo Exm.º Sr. Presidente da 
Câmara, em 30.jan.2015 e em conformidade com a da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada 
pela Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho, submete-se à apreciação dos órgãos municipais a informação sobre os compromissos 
plurianuais assumidos ao abrigo da referida autorização, desde o dia dois de janeiro de dois mil e 
quinze.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Fornecedor 
Designação do 

fornecimento ou 
empreitada 

Valor do 
contrato 

Data do 
contrato 

Prazo de 
fornecimen
to/execuçã

o 

Término do 
prazo 

CONSTRULINK - 
TECNOLOGIAS 
DE INF0RMAÇÃO, 

Aquisição de Serviços 
— Plataforma Eletrónica 
de Contratação Pública 

€18.000,00 
 

27.ABR.15 
 

1096 Dias 
 

26.ABR.18 
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S.A. 
 

para o Município de 
Almodôvar 

CARLOS ANDRE 
CONCEIAO 
PARRINHA SALEIRO 

Prestação de Serviços 
— Modalidade de 
Avença para a execução 
da atividade de 
Nadador-Salvador 

€10.200.00 
 

11.MAI.15 
 

365 Dias 
 

10.MAI.16 
 

J. M. CARVALHO 
ARAUJO - 
ARQUITETURA E 
DESIGN, SA 
 

Aquisição de serviços 
Elaboração dos Projetos 

de Arquitetura, 
Arquitetura Paisagista e 
Especialidades Projeto A 
- Requalificação de um 

troço adjacente à Estada 
Nacional 2 
Projeto B - 

Requalificação do 
Parque da 

Zona Ribeirinha 
 

€74.300,00 
 

05.MAI.15 
 

320 Dias, com a seguinte 
calendarização: 
Projeto A 65 dias 
Apresentação do programa 
base e estudo prévio, 15 dias 
Apresentação do projeto 
base, 20 dias 
Apresentação do projeto de 
execução, 30 dias 
Projeto B 255 dias 
Estudo prévio global (inclui 
três fases) no prazo de 30 
dias, após a entrega do 
projeto de execução do 
projeto A 
Fase 1 
Apresentação do projeto 
base 30 dias após a 
aceitação do estudo prévio 
global 
Apresentação do projeto de 
execução 45 dias após a 
aceitação do projeto base 
Fase2 
Apresentação do projeto 
base 30 dias após a 
aceitação do projeto de 
execução da fase 1 
Apresentação do projeto de 
execução 45 dias após a 
aceitação do projeto base 
Fase 3 
Apresentação do projeto 
base 30 dias apos a 
aceitação do projeto de 
execução da fase 2 
Apresentação do projeto de 
execução 45 dias após a 
aceitação do projeto base 

      

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- 

1.2. - FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: --------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia dezasseis de 
junho de dois mil e quinze, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a 
favor do Município, na importância de €3.860.794,61 (três milhões oitocentos e 
sessenta mil, setecentos e noventa e quatro euros e sessenta e um cêntimos) e ainda 
das Operações não Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €432.273,28 
(quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e setenta e três euros e vinte e oito 
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cêntimos) perfazendo, assim, um total de disponibilidades no valor de €4.293.067,89 
(quatro milhões, duzentos e noventa e três mil, sessenta e sete euros e oitenta e nove 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------- 

1.2.2. – REGULAMENTO DA FEIRA DE ARTES E CULTURA DE ALMODÔVAR - FACAL /2015:  

 Apreciou a Câmara Municipal a seguinte informação: -------------------------------------------------- 
“Assunto: Projeto de Regulamento da Feira de Artes e Cultura de Almodôvar - FACAL 2015-------------- 
Informação n.º 115/GJA 2015----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conforme solicitado, junto se remete um Projeto de Regulamento da Feira de Artes e 
Cultura de Almodôvar – FACAL 2015, o qual estabelece as condições gerais de participação dos 
interessados no evento, tendo, por isso, a sua vigência circunscrita ao espaço temporal que 
decorre entre o momento da respetiva aprovação pelo órgão competente (Câmara Municipal) e o 
término do referido evento (incluindo a desmontagem dos Stands e limpeza do espaço).-------------- 

- Face ao exposto, propõe-se que: ----------------------------------------------------------------------------- 
a) O presente Projeto de Regulamento da Feira de Artes e Cultura de Almodôvar – FACAL 

2015 seja submetido à apreciação e deliberação da Câmara Municipal, nos termos do disposto no 
Artigo 33.º n.º 1 alínea k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;------------ 

b) Seja publicitada por edital a entrada em vigor do Regulamento da Feira de Artes e Cultura 
de Almodôvar – FACAL 2015, e publicado na página eletrónica do Município, no separador criado 
para o efeito, o citado Regulamento.--------------------------------------------------------------------------------- 

À consideração superior” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou: ----------------------- 
1.º - Aprovar o Regulamento da Feira de Artes e Cultura de Almodôvar - FACAL 2015, 

que estabelece as normas do certame e, cujo teor se transcreve: ------------------------------- 
“Regulamento da Feira de Artes e Cultura de Almodôvar – FACAL 2015----------------------------- 
CAPÍTULO I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disposições Gerais---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 1.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Objeto-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. É objeto do presente Regulamento o estabelecimento das normas que enquadram a 

organização e o funcionamento da XX edição da FACAL – Feira de Artes e Cultura de Almodôvar, 
promovida pela Câmara Municipal de Almodôvar, e que terá lugar nos dias 10, 11 e 12 de julho 
de 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Sem prejuízo das demais disposições legais aplicáveis, o presente Regulamento abrange: ---  
a) Todos os expositores que exerçam a atividade de exposição e venda de produtos na FACAL; 
b) As coletividades que participam e integram o certame; ------------------------------------------------  
c) Outro tipo de participantes integrados na FACAL. --------------------------------------------------------  
Artigo 2.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Localização ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A FACAL realiza-se no recinto do Campo das Eiras, em Almodôvar. --------------------------------------  
Artigo 3.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Objetivos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A FACAL tem como principais objetivos promover o concelho, os seus produtos e serviços, bem 

como o artesanato em geral, afirmando a sua qualidade e excelência e contribuindo para a 
dinamização das atividades económicas locais e regionais. -----------------------------------------------------  
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Artigo 4.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Organização -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A organização da FACAL é da responsabilidade da Câmara Municipal de Almodôvar, em 

parceria e/ou colaboração com outras associações existentes no concelho de Almodôvar.---------  
2. Tendo em vista o acompanhamento dos participantes e do público em geral, estará em 

funcionamento durante o horário de funcionamento do certame um serviço de apoio, doravante 
designado “Secretariado”.----------------------------------------------------------------------------------------------  

CAPÍTULO II --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Condições de Participação -------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 5.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Participação -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Podem expor na Feira todos os artesãos, produtores, industriais e associações, do 

concelho e dos concelhos limítrofes, bem como de outros concelhos caso a atividade se insira no 
âmbito da Feira e haja disponibilidade de espaço.--------------------------------------------------------------  

2. Para efeitos do número anterior, integra-se no âmbito da FACAL a divulgação e/ou venda 
de Artesanato, Produtos Agroalimentares, Gastronomia, Turismo, Espetáculos e outras atividades 
de cariz regional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Os artesãos podem participar a nível individual ou em representação de Municípios, 
conjuntos de Municípios, Freguesias e outras entidades, desde que representem artesanato 
genuíno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Todos os participantes são exclusivamente responsáveis pelo estrito cumprimento das 
normas legais e regulamentares em vigor para o exercício da sua atividade, nomeadamente as 
que podem ser objeto de fiscalização por parte da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE), Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e Autoridade Tributária e 
Aduaneira (ATA), entre outras.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artigo 6.º---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Inscrições---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Os interessados deverão efetuar a respetiva inscrição entre os dias 22 e 30 de junho 

2015, por correio, presencialmente ou via e-mail, nos seguintes endereços e contactos:--------------- 

 Município de Almodôvar------------------------------------------------------------------------------------- 
FACAL 2015-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Serviços de Educação e Cultura------------------------------------------------------------------------------------ 
Rua Serpa Pinto-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7700-081 – Almodôvar----------------------------------------------------------------------------------------------  

 Filomena Messias----------------------------------------------------------------------------------------------  
filomena.messias@cm-almodovar.pt --------------------------------------------------------------------------- 
2. O ato de inscrição na FACAL implica a aceitação das normas constantes no presente 

regulamento, as quais deverão ser obrigatoriamente cumpridas pelos participantes admitidos.---- 
3. O ato de inscrição não garante a atribuição de um espaço de exposição.----------------------- 
4. A entidade organizadora da FACAL decidirá a admissão dos candidatos a expositores, 

reservando-se o direito de excluir da participação na Feira eventuais inscrições que não se 
enquadrem no âmbito da mesma, conforme definido no n.º 2 do artigo anterior.----------------------- 

5. Caso se venha a verificar que os expositores admitidos são em número superior à lotação 
do espaço, a atribuição dos Stands será efetuada mediante os seguintes critérios:---------------------- 

1.º - Expositores que tenham participado na edição anterior da FACAL;------------------------------- 
2.º - Todos os outros, selecionados mediante sorteio a ter lugar em data e hora a indicar para 

o efeito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 7.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Módulos/Stands --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Compete à organização do certame definir a localização a atribuir a cada expositor 

admitido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

mailto:filomena.messias@cm-almodovar.pt
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2. Todos os expositores deverão dirigir-se ao Secretariado, durante o período estipulado para 
a Montagem, a fim de tomarem conhecimento do espaço atribuído e respetiva localização. ---------  

3. Para uma melhor identificação dos Stands, estes terão o nome do expositor no frontão. ----  
4. Os Stands terão a dimensão base de 3 x 3 metros, e dispõem de um ponto de luz e de uma 

tomada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
5. O expositor não pode ceder o direito de ocupação previamente acordado com a 

organização do certame, sem que esta formalmente o delibere. ----------------------------------------------  
6. Excecionalmente, e em casos devidamente fundamentados, um Stand pode ocupar 

complementarmente múltiplos do módulo base. -------------------------------------------------------------------  
7. A organização não assegura pessoal para assistência aos Stands, que ficam à 

responsabilidade dos respetivos titulares. ----------------------------------------------------------------------------  
8. O arranjo, decoração, segurança, limpeza dos Stands é da responsabilidade dos 

expositores, não podendo contudo ser modificada a sua estrutura sem autorização da 
organização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. Compete a cada expositor zelar pelo bom estado do stand. -------------------------------------------  
Artigo 8.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Obrigações dos Expositores -----------------------------------------------------------------------------------------  
1. Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, constituem obrigações dos 

expositores:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Não aplicar pregos ou outros elementos perfurantes, ou por qualquer outro modo 

danificar o Stand atribuído; -------------------------------------------------------------------------------------------  
b) Assegurar o pessoal necessário para assistência aos respetivos Stands; ---------------------------  
c) Proceder ao arranjo, decoração, segurança e limpeza dos Stands; ----------------------------------  
d) Efetuar a reposição diária de material nos Stands até 30 minutos antes da abertura da 

Feira;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) Cumprir rigorosamente os horários mencionados no Artigo 13.º deste Regulamento, sob 

pena de ver ponderada a sua inscrição nas futuras edições da FACAL; --------------------------------------  
f) Proceder à instalação de todos os equipamentos determinantes para o exercício da sua 

atividade e que estejam previstos na lei; -----------------------------------------------------------------------------  
g) No final do certame, entregar os Stands respetivos no mesmo estado de conservação em 

que lhes foram cedidos. Caso tal não se verifique, a organização procederá às reparações 
necessárias e o custo será faturado ao ocupante do Stand em causa; ---------------------------------------  

2. No quadro dos patrocínios e parcerias da FACAL, os expositores ficam obrigados à 
exclusividade do fornecimento de serviços e bens, nomeadamente de Gás, Bebidas e Café. No ato 
de aceitação da respetiva inscrição, a organização informará os potenciais expositores das 
marcas e empresas a contratar tendo em vista a aquisição desses serviços. -------------------------------  

3. Sem prejuízo das precauções normalmente adotadas por parte da Organização, a 
segurança dos materiais e produtos expostos consideram-se sempre sob a responsabilidade e 
guarda do respetivo expositor, competindo a estes a vigilância e proteção dos respetivos Stands.--  

4. Quaisquer danos ou prejuízos que possam advir aos expositores, ao seu pessoal ou aos 
produtos expostos, seja qual for a sua natureza ou factos que lhe deram origem, nomeadamente 
incêndio ou furto, são da exclusiva responsabilidade do expositor. -------------------------------------------  

5. Os expositores e participantes instalados no recinto da Feira são responsáveis pelos danos 
ou prejuízos que causem, direta ou indiretamente, no recinto, nos Stands ou nos produtos de 
outros expositores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 9.º -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Identificação do Expositor -------------------------------------------------------------------------------------------  
1. São atribuídas duas entradas permanentes de expositor a cada Stand base, exceto para os 

Stands das Juntas de Freguesia, caso em que serão atribuídos quatro entradas permanentes de 
expositor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. As entradas permanentes de expositor serão válidas para o período de funcionamento da 
Feira e são destinados ao pessoal a prestar serviço nos Stands. -----------------------------------------------  

Artigo 10.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Encargos/Isenções -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Os artesãos no geral, produtores locais, associações e entidades que tenham o seu 

domicílio ou sede no concelho terão direito a um módulo (3x3 metros), salvo casos excecionais 
devidamente fundamentados, estando isentos do pagamento do aluguer pela utilização do 
respetivo Stand. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Os artesãos residentes fora do concelho de Almodôvar ficam isentos do pagamento do 
Stand, ficando no entanto obrigados ao pagamento de uma caução no valor de 50,00 € 
(cinquenta euros), acrescido do IVA, através de cheque passado em nome de Município de 
Almodôvar, a qual lhes será devolvida posteriormente. ----------------------------------------------------------  

3. Os produtores provenientes de outros concelhos do país pagarão 150,00 € (cento e 
cinquenta euros) acrescido do IVA. -------------------------------------------------------------------------------------  

4. Os restantes expositores do concelho pagarão 150,00 € (cento e cinquenta euros), 
acrescido do IVA, bem como do valor do terrado para o espaço não coberto, de acordo com a 
tabela de taxas e licenças em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------  

5. Outros expositores não previstos no número anterior pagarão 260,00 € (duzentos e 
sessenta euros), acrescido do IVA, pelo aluguer do Stand. -------------------------------------------------------  

6. O pagamento dos Stands deverá ser efetuado da seguinte forma: ----------------------------------  

 50 % deverá ser entregue na Câmara Municipal de Almodôvar, no prazo de 5 dias, após a 
aceitação da inscrição; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Os restantes 50 % deverão ser pagos no dia de abertura da Feira, no edifício da Câmara 
Municipal de Almodôvar, até às 16:00 H. -----------------------------------------------------------------------------  

Nota: Entende-se por artesão a pessoa que fabrica manualmente os seus próprios produtos e 
os comercializa diretamente. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Artigo 11.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Refeições/Alojamento ------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Todos os artesãos têm direito a uma senha de refeição diária. ---------------------------------------  
2. Às Juntas de Freguesia do concelho serão atribuídas 4 senhas de refeição diárias. -------------  
3. As senhas de refeição deverão ser levantadas no secretariado da Feira no dia 10 de julho, 

até às 16:00 Horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. A organização fornecerá alojamento gratuito aos artesãos que trabalhem ao vivo. -----------  
Artigo 12.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bares/Restaurantes ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. O número de Bares/Restaurantes a funcionar na Feira não poderá ser superior a oito, 

sendo seis destinados aos Clubes Desportivos e às Associações que exerçam uma atividade 
permanente e contínua, um destinado a empresários do ramo da restauração que exercem a sua 
atividade no concelho de Almodôvar, e um destinado a Escolas Profissionais. ----------------------------  

2. Caso o número de Associações interessadas seja superior ao número de espaços 
disponíveis, a atribuição dos módulos será efetuada mediante os seguintes critérios: ------------------  

1º - Associações que tenham participado nas últimas edições da FACAL, desde que se 
comprometam a servir refeições; ---------------------------------------------------------------------------------------  

2º - Associações que tenham participado nas últimas edições da FACAL; ------------------------------  
3º - Todas as outras, selecionadas mediante sorteio, a ter lugar em data e hora a indicar para 

o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Os Bares/Restaurantes destinados às Associações deverão ter diariamente na ementa pelo 

menos um prato regional.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Os dois Restaurantes (Restaurante A e Restaurante B) terão uma área de cerca de 100 m

2
, 

e terão como potenciais destinatários as entidades constantes do n.º 1 do presente artigo, 
mediante o pagamento de € 600,00, acrescido do IVA.  ----------------------------------------------------------  
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5. O pagamento do valor respetivo deverá ser efetuado até ao dia 11 de julho de 2015. --------  
6. Caso exista mais do que um interessado no Restaurante A, o mesmo será atribuído 

mediante a apresentação da proposta economicamente mais vantajosa para o Município, que 
deverá ser apresentada até ao dia 02 de julho 2015, em carta fechada, no serviço administrativo 
de apoio à Cultura, tendo em consideração o valor base constante do n.º 4. ------------------------------  

7. O Restaurante B será atribuído mediante convite a formular pela organização aos 
potenciais interessados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Os concessionários dos espaços terão obrigatoriamente que apresentar na respetiva 
ementa pelo menos dois pratos regionais. ---------------------------------------------------------------------------  

9. Caso não exista nenhum empresário que exerça a sua atividade no concelho e/ou Escola 
Profissional interessados nos espaços, os mesmos serão abertos a candidatos exteriores ao 
concelho, nas condições supra descritas, mediante convite a formular para o efeito. -------------------  

Artigo 13.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Horário de Funcionamento ------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Os participantes na FACAL estão obrigados a cumprir os seguintes horários:------------------ 

 Dia Período 

Montagem dos Stands 
08 e 09 de julho das 09H00 às 22H00 

10 de julho das 09H00 às 13H00 

Exposição 

10 de julho das 18H00 às 00H00* 

11 de julho das 18H00 às 00H00* 

12 de julho das 18H00 às 00H00* 

Desmontagem dos Stands 13 de julho das 00H00 até às 17H00 

*Os Stands poderão manter-se em funcionamento para além desta hora, até ao encerramento 
do recinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A montagem e desmontagem só poderão ter início com a apresentação das respetivas 
credenciais obtidas no Secretariado da FACAL, e do comprovativo de pagamento do espaço (se for 
o caso). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Nenhum expositor poderá retirar o seu material do recinto da Feira, antes do seu termo 
oficial, salvo com prévia autorização da organização, sob pena de ficar impedido de voltar a expor 
nas próximas edições do certame. --------------------------------------------------------------------------------------  

4. O não cumprimento do horário de funcionamento estipulado, por parte dos participantes, 
implicará uma penalização a definir pela organização. ----------------------------------------------------------  

CAPÍTULO III -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disposições Finais ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Artigo 14.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Segurança ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. A segurança geral do evento estará a cargo de uma Organização Profissional de 

Segurança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2. A organização assegura a vigilância permanente no recinto durante a montagem e 

desmontagem e período de funcionamento da FACAL, devendo o expositor salvaguardar o correto 
encerramento do Stand. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Os expositores deverão zelar pela guarda dos seus bens durante o período de montagem e 
desmontagem, não se responsabilizando a organização por eventuais furtos que possam ocorrer 
durante esse mesmo período. --------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A segurança individual de cada Stand é da responsabilidade do respetivo expositor. ----------  
5. A organização e a empresa de segurança contratada não aceitam nem aceitarão qualquer 

responsabilidade por perdas ou danos em qualquer Stand, produtos expostos, materiais e 
mercadorias ou bens pessoais. ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Artigo 15.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Comunicação Social ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Os representantes dos órgãos de comunicação social terão livre acesso à Feira, desde que 

devidamente credenciados. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Será disponibilizado um espaço para os órgãos de comunicação social falada (rádio), dado 

necessitarem estes de condições específicas para a execução do seu trabalho. ---------------------------  
Artigo 16.º ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Disposições Finais ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Cada expositor deverá providenciar o seu seguro, não se responsabilizando a organização 

por possíveis danos ou prejuízos que possam ser causados por terceiros. -----------------------------------  
2. Não serão permitidas, no recinto da Feira, iniciativas de caráter político-partidário. ----------  
3. A desistência por parte de qualquer participante deve obrigatoriamente ser comunicada, 

até 48 horas antes do início da Feira. ----------------------------------------------------------------------------------  
4. Desde que seja aceite pela organização, o expositor fica obrigado ao cumprimento de 

todas as cláusulas do presente regulamento. -----------------------------------------------------------------------  
5. A organização poderá mandar reproduzir, fotografar ou filmar os Stands e os artigos 

expostos e utilizar as reproduções para fins relacionados com a promoção de certames. --------------  
6. A captação de imagens e som, nas instalações da Feira, carece de autorização prévia da 

organização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
7. Qualquer reclamação deve ser apresentada por escrito no prazo máximo de 24 horas após 

a deteção do facto que a origina. Decorrido este prazo, a organização declina a respetiva e 
eventual responsabilidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. As questões não previstas neste regulamento são decididas pela organização de acordo 
com os critérios de benefício do evento e de proteção da sua identidade.” -------------------------------- 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

1.2.3. - PROPOSTAS RELATIVAS AOS PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS, 
FORMULADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS N.OS 4, 5 E 12 DO ARTIGO 75.º DA LEI 
N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2015), PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS 
DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: ----------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião quis deixar claro que relativamente ao parecer 
prévio da Publicidade, tal como já defendeu e defende, a Câmara Municipal tem condições 
internas para fazer a publicidade do evento. Fê-lo durante muitos anos, tem recursos 
humanos e meios técnicos e por isso não vê necessidade de fazer um contrato externo. Por 
esta razão votará contra.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto aos outros dois pareceres, o dos Artistas e das Estruturas de Feira e Palco tudo 
dependerá da informação que lhe for prestada. -------------------------------------------------------------- 

O mesmo edil, quis saber qual será o procedimento a adotar, se haverá consulta a mais de 
uma empresa ou só será consultada a empresa do costume? -------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente esclareceu que relativamente aos artistas, estes serão 
contratados diretamente pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 

 Quanto à Publicidade e Estruturas de Feira e Palco, não será adjudicado à empresa do 
costume, como ironicamente o Senhor Vereador diz, mas sim àquela que tem mais 
capacidade para ir ao encontro do que se pretende. O valor do serviço permite convidar 
apenas uma empresa e essa será a que melhor realizar o trabalho a que se propuseram. ------- 

No que respeita à Publicidade considera que o valor é aceitável face à dimensão do 
evento, com apenas 10% ou 15% do valor total do evento o que é muito razoável. --------------- 
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O Senhor Vereador João António Palma quis saber se vão adjudicar à empresa do 
costume, isto é, à empresa “Alcapote” a publicidade da FACAL e se a publicidade do Festival 
ALMARTE também lhes foi adjudicada a eles? ---------------------------------------------------------------- 

  O Senhor Vice- Presidente esclareceu que será à empresa que melhor fizer o serviço e 
com a qualidade que se pretende. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião disse que relativamente à questão da 
publicidade e independentemente das considerações feitas sobre as percentagens, estas 
não podem ser observadas no que respeita ao valor total do evento e o seu custo ser 
considerado razoável. Disse ter conhecimento direto dos valores gastos com 
publicidade, satisfatórios, onde se englobava publicidade nos órgãos de comunicação 
regionais, nacionais e nos audiovisuais e nunca atingiu estes valores. -------------------------- 

Importante, não é a percentagem face aos custos do evento, mas o facto de termos 
os meios para o fazer, não percebendo porque vamos gastar mais dinheiro. ----------------- 

Os artistas vão ser contratados diretamente não tem conhecimento se esta verba é a 
indicada para o cartaz que já está contratado. Gostaria que o Senhor Vice-Presidente 
indicasse o valor de cada um. ------------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao valor inerente às Estruturas de Feira e Palco este está no limite do ajuste 
direto, e quando se fala da empresa do costume é irónico porque, nos eventos que têm 
vindo a ser promovidos pela Câmara Municipal, adjudicam-se os serviços sempre à 
mesma empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Vice-Presidente esclareceu que se gastará em artistas, uma média que 
rondará os 20 mil euros por noite. ----------------------------------------------------------------------- 

Quanto à publicidade, disse não ter formação em marketing, contudo existem várias 
formas de publicidade dependendo do público-alvo a que a mesma se destina. Todos os 
grandes eventos nacionais são de elevados custos, porque tentam chegar ao maior 
número de pessoas possível. ------------------------------------------------------------------------------- 

Sabe que quem está fora tem dificuldades em considerar como investimento, porque 
não se vê o impacto de imediato, investimos e tentamos colher os frutos mais tarde, ao 
contrário dos artistas que pagamos e ouvimos de imediato. -------------------------------------- 

Em sua opinião a FACAL está bem consolidada e este investimento que fizeram em 
publicidade é seguramente necessário e com custos que considera razoáveis. Por sua 
vez entende que os valores dos artistas são aceitáveis e conseguiram um belíssimo 
cartaz para a comemoração dos 20 anos de FACAL. ------------------------------------------------- 

Sobre a empresa do costume não se vai pronunciar, apenas dizer que tudo será feito 
dentro da legalidade. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João António Palma disse que relativamente à preleção sobre 
publicidade que o Senhor Vice-Presidente deu não resultou no ano passado, deve medir-
se a eficácia e o valor dos custos. O ano passado gastou-se mais dinheiro e o sucesso não 
foi notório relativamente às suas anteriores edições. ----------------------------------------------- 

Argumentou que durante 12 anos a publicidade foi da responsabilidade da Câmara, 
sendo assegurada pelos seus trabalhadores, aliás titulares da experiência que se exige e 
com um custo menor, e consequentemente 12 anos de sucesso, ao invés dos 
argumentos apresentados pelo Senhor Vice-Presidente que não são suficientes para 
justificar esta adjudicação. --------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vice-Presidente disse que com esses argumentos o Senhor Vereador João 
António quase dá a entender que a publicidade custava zero, deixando no ar que só 
agora é que se gasta dinheiro. Referiu que a eficácia da publicidade não se pode medir 
apenas pelo número de visitantes deve sim medir-se também o impacto que fica fincado 
no consciente das pessoas. --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João António Palma disse que o argumento não colhe. 
Anteriormente era feita publicidade em jornais regionais e nacionais, multibancos e 
agora estão a gastar mais 10 mil euros porque entendem que os técnicos não são 
capazes e por isso estão dispostos a gastar mais dinheiro com menos eficácia. Não se 
justifica só porque se está a criar espectativas nas pessoas e no ano seguinte gasta-se 
mais 20 mil para consolidar o evento.-------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente aclarou que os técnicos do Município estão envolvidos na 
promoção deste evento, e esta é simplesmente uma falsa questão. ---------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião recordou que no último ano do seu mandato, 
foram gastos em publicidade 10 mil euros e foi colocada publicidade em multibancos, 
autocarros, jornais nacionais, spots televisivos, etc. -------------------------------------------------  

Referiu não ter formação em marketing mas tem algumas noções. O ano passado não 
perceberam onde se gastou mais de 20 mil euros, não utilizaram os jornais, os flayers 
foram de distribuição incontrolável pelo município, não utilizaram a televisão. Digamos 
que existem diferentes opiniões sobre o conceito e análise desta matéria e por isso é 
indispensável que as decisões tomadas sobre ela fiquem claras e sinalizadas em ata. ----- 

PROPOSTA N.º 98/PRESIDENTE/2015 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO, QUE TÊM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ARTISTAS PARA O EVENTO CULTURAL FACAL 2015: 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
98/PRESIDENTE/2015, exarada em 17.JUN. 2015 pelo Senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º98/PRESIDENTE/2015-------------------------------------------------------------------------- 
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro ------------------ 
1 - No âmbito de um procedimento de ajuste direto, despoletado ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 20.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Câmara Municipal de Almodôvar pretende celebrar  contratos 
que têm por objeto a aquisição de serviços - Artistas para o Evento Cultural FACAL 2015. ------------------- 

2 - Atendendo ao disposto no n.º 5 do Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2015, carece de parecer prévio vinculativo 
dos membros do Governo responsável pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação da 
Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a celebração ou a renovação de Contratos de Aquisição de 
Serviços, por órgão e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, 
de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 
contraparte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Por sua vez, o n.º 12 da citada disposição legal, esclarece que, nas autarquias locais, o parecer 
acima referido é da competência do respetivo órgão executivo e depende da verificação dos requisitos 
previstos nas alíneas a) e c) do n.º 6 da mesma norma legal, bem como da alínea b) do mesmo número, 
com as devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação reguladas pela Portaria supra referida. 
Ou seja, depende: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Da demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 
revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público, bem como 
inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes 
à contratação em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------ 
c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato;---------------- 
d) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 75º da LOE/2015, conjugado com o 

preceituado no art.º 2º e o art.º 4, ambos da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. ------------------------------- 
4 - Tendo em atenção o contexto enunciado no Ponto 1, constata-se como necessário que o 

Município de Almodôvar venha a celebrar os contratos de aquisição de serviços, devendo os 
contratados, para o efeito, comprovar ter regularizadas as suas obrigações para com o fisco e a 
segurança social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - Para a celebração dos contratos em causa estima-se um valor de €55.900,00 (cinquenta e cinco 
mil e novecentos euros), acrescidos do IVA.----------------------------------------------------------------------------------- 

6 - O valor global emergente dos contratos objeto do presente parecer prévio vinculativo, encontra-
se cabimentado nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015, na rubrica 0102 020216 
2015/341 1 – FACAL – Aquisição de Serviços, pela proposta de cabimento nº 11960.--------------------------- 

7 - O valor global dos contratos não está sujeito à redução remuneratória, nos termos do disposto 
no n.º 1 do art.º 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por motivo de ser um contrato com o 
objeto distinto do que foi celebrado no ano anterior. ---------------------------------------------------------------------- 

8 - Com vista à adjudicação dos contratos de aquisição de serviços em causa, será adotado o 
procedimento de Ajuste Direto - Regime Geral, nos termos da alínea e) do n.º1 do artigo 24.º, do Código 
dos Contratos Públicos, o qual prevê que, qualquer que seja o objeto do contrato a celebrar, pode 
adotar-se o ajuste direto quando por motivos técnicos, artísticos ou relacionados com a proteção de 
direitos exclusivos, a prestação objeto do contrato só possa ser confiada a uma entidade determinada. -- 

9 - Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se pretende celebrar, 
constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. ----------------------------------------------------------- 

10 – Revela-se inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público para a 
presente prestação de serviços, dado o seu carácter de não subordinação hierárquica, desenvolvido em 
autonomia, sem sujeição à disciplina e direção da Câmara Municipal e não implicando o mesmo 
cumprimento de horário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, PROPONHO:--------------------------------------------------------------------------------------- 
Que a Câmara Municipal delibere no sentido de emitir, por força do disposto nos números 5 e 12, do 

artigo 75° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio vinculativo favorável 
relativamente à celebração do contrato de aquisição de serviços - Artistas para o Evento Cultural 
FACAL 2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5 do art.º 75.º da 82-B/2014, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------------------------------------ 

Apreciada a matéria, o Executivo, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------- 
1.º - Emitir, por força do disposto nos números 5 e 12, do artigo 75° da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio vinculativo favorável relativamente à 
celebração do contrato de aquisição de serviços - Artistas para o Evento Cultural FACAL 2015, 
encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 5 
do art.º 75.º da 82-B/2014, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------------------------ 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

PROPOSTA N.º 99/PRESIDENTE/2015 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO, QUE TÊM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESTRUTURAS DE FEIRA E PALCO PARA O EVENTO 
CULTURAL FACAL 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
99/PRESIDENTE/2015, exarada em 17.JUN. 2015 pelo Senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  “PROPOSTA N.º 99/PRESIDENTE/2015------------------------------------------------------------------------ 
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro ------------------ 
1 - No âmbito de um procedimento de ajuste direto, despoletado ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 20.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Câmara Municipal de Almodôvar pretende celebrar um 
contrato que tem por objeto a aquisição de serviços – Estruturas de Feira e Palco para o Evento 
Cultural FACAL 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Atendendo ao disposto no n.º 5 do Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2015, carece de parecer prévio vinculativo 
dos membros do Governo responsável pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação da 
Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a celebração ou a renovação de Contratos de Aquisição de 
Serviços, por órgão e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, 
de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 
contraparte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Por sua vez, o n.º 12 da citada disposição legal, esclarece que, nas autarquias locais, o parecer 
acima referido é da competência do respetivo órgão executivo e depende da verificação dos requisitos 
previstos nas alíneas a) e c) do n.º 6 da mesma norma legal, bem como da alínea b) do mesmo número, 
com as devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação reguladas pela Portaria supra referida. 
Ou seja, depende: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Da demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 
revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público, bem como 
inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes 
à contratação em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------ 
c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato;---------------- 
d) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 75º da LOE/2015, conjugado com o 

preceituado no art.º 2º e o art.º 4, ambos da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. ------------------------------- 
4 - Tendo em atenção o contexto enunciado no Ponto 1, constata-se como necessário que o 

Município de Almodôvar venha a celebrar o contrato de aquisição de serviços supra identificado, 
devendo o contratado, para o efeito, comprovar ter regularizadas as suas obrigações para com o fisco e 
a segurança social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - Para a celebração do contrato em causa estima-se um valor de €74.000,00 (setenta e quatro mil 
euros), acrescidos do IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - O valor global emergente do contrato objeto do presente parecer prévio vinculativo, e encontra-
se cabimentado nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015, na rubrica 0102 020216 
2015/341 1 – FACAL – aquisição de serviços, pela proposta de cabimento nº 11961.---------------------------- 

7 - O valor global do contrato ficará sujeito à redução remuneratória, por força do disposto no n.º 1 
do art.º 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, porquanto no ano de 2014 foi celebrado contrato 
com idêntico objeto ao que se pretende celebrar. -------------------------------------------------------------------------- 

8 - Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa, será adotado o 
procedimento de Ajuste Direto - Regime Geral, com base no disposto, sobre a matéria, no CCP.------------- 

9 - Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se pretende celebrar, 
constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -----------------------------------------------------------  

10 - Revela-se inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público para a 
presente prestação de serviços, dado o seu carácter de não subordinação hierárquica, desenvolvido em 
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autonomia, sem sujeição à disciplina e direção da Câmara Municipal e não implicando o mesmo 
cumprimento de horário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, PROPONHO:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que a Câmara Municipal delibere no sentido de emitir, por força do disposto nos números 5 e 12, do 

artigo 75° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio vinculativo favorável 
relativamente à celebração do contrato de aquisição de serviços - Estruturas de Feira e Palco para o 
Evento Cultural FACAL 2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos 
previstos no n.º 5 do art.º 75.º da 82-B/2014, de 31 de dezembro.” -------------------------------------------------- 

Concluída a apreciação da matéria, o Senhor Vice-Presidente submeteu à votação a 
presente matéria, tendo a Câmara, por maioria, com os votos a favor do Senhor Vice-
Presidente, que invocou o disposto no n.º 2 do artigo 54º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação e do Senhor Vereador Ricardo Colaço e os votos contra dos 
Senhores Vereadores João António Palma e António Sebastião, deliberado:------------- 

1.º - Emitir, por força do disposto nos números 5 e 12, do artigo 75° da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio vinculativo favorável relativamente à 
celebração do contrato de aquisição de serviços - Estruturas de Feira e Palco para o Evento 
Cultural FACAL 2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os 
requisitos previstos no n.º 5 do art.º 75.º da 82-B/2014, de 31 de dezembro.------------------------ 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

PROPOSTA N.º 100/PRESIDENTE/2015 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO, QUE TÊM POR 
OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - PUBLICIDADE PARA O EVENTO CULTURAL FACAL 2015 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
100/PRESIDENTE/2015, exarada em 17.JUN. 2015 pelo Senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 “ PROPOSTA N.º 100/PRESIDENTE/2015---------------------------------------------------------------------- 
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO - Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro ------------------ 
1 - No âmbito de um procedimento de ajuste direto, despoletado ao abrigo do disposto na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 20.° do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Câmara Municipal de Almodôvar pretende celebrar  um 
contrato que tem por objeto a aquisição de serviços – Publicidade para o Evento Cultural FACAL 2015.  

2 - Atendendo ao disposto no n.º 5 do Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, 
diploma que aprovou o Orçamento de Estado para o ano de 2015, carece de parecer prévio vinculativo 
dos membros do Governo responsável pela área das finanças, nos termos e segundo a tramitação da 
Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a celebração ou a renovação de Contratos de Aquisição de 
Serviços, por órgão e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, 
de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da natureza da 
contraparte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Por sua vez, o n.º 12 da citada disposição legal, esclarece que, nas autarquias locais, o parecer 
acima referido é da competência do respetivo órgão executivo e depende da verificação dos requisitos 
previstos nas alíneas a) e c) do n.º 6 da mesma norma legal, bem como da alínea b) do mesmo número, 
com as devidas adaptações, sendo os seus termos e tramitação reguladas pela Portaria supra referida. 
Ou seja, depende: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Da demonstração de que se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se 
revele inconveniente o recurso a qualquer modalidade de vínculo de emprego público, bem como 
inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes 
à contratação em causa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Confirmação de declaração de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------ 
c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato;---------------- 
d) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 75º da LOE/2015, conjugado com o 

preceituado no art.º 2º e o art.º 4, ambos da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. ------------------------------- 
4 - Tendo em atenção o contexto enunciado no Ponto 1, constata-se como necessário que o 

Município de Almodôvar venha a celebrar o contrato de aquisição de serviços supra identificado, 
devendo o contratado, para o efeito, comprovar ter regularizadas as suas obrigações para com o fisco e 
a segurança social. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - Para a celebração do contrato em causa estima-se um valor de €20.000,00 (vinte mil euros), 
acrescidos do IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - O valor global emergente do contrato objeto do presente parecer prévio vinculativo, e encontra-
se cabimentado nas Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2015, na rubrica 0102 020217 
2015/341 3 – FACAL - Publicidade, pela proposta de cabimento nº 11962.----------------------------------------- 

7 - O valor global do contrato ficará sujeito à redução remuneratória, por força do disposto no n.º 1 
do art.º 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, porquanto no ano de 2014 foi celebrado contrato 
com idêntico objeto ao que se pretende celebrar. -------------------------------------------------------------------------- 

8 - Com vista à adjudicação do contrato de aquisição de serviços em causa, será adotado o 
procedimento de Ajuste Direto - Regime Geral, com base no disposto, sobre a matéria, no CCP.------------- 

9 - Atendendo à natureza do objeto do contrato de aquisição de serviços que se pretende celebrar, 
constata-se que não se trata da execução de trabalho subordinado, em face dos pressupostos 
contratuais evidenciados e da natureza do próprio contrato. -----------------------------------------------------------  

10 - Revela-se inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público para a 
presente prestação de serviços, dado o seu carácter de não subordinação hierárquica, desenvolvido em 
autonomia, sem sujeição à disciplina e direção da Câmara Municipal e não implicando o mesmo 
cumprimento de horário; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, PROPONHO:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Que a Câmara Municipal delibere no sentido de emitir, por força do disposto nos números 5 e 12, do 

artigo 75° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio vinculativo favorável 
relativamente à celebração do contrato de aquisição de serviços - Publicidade para o Evento Cultural 
FACAL 2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos no n.º 
5 do art.º 75.º da 82-B/2014, de 31 de dezembro.” ------------------------------------------------------------------------ 

Concluída a apreciação da matéria, o Senhor Vice-Presidente submeteu à votação a 
presente matéria, tendo a Câmara, por maioria, com os votos a favor do Senhor Vice-
Presidente, que invocou o disposto no n.º 2 do artigo 54º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação e do Senhor Vereador Ricardo Colaço e os votos contra dos 
Senhores Vereadores João António Palma e António Sebastião, deliberado:------------- 

1.º - Emitir, por força do disposto nos números 5 e 12, do artigo 75° da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro (LOE 2015), parecer prévio vinculativo favorável relativamente à 
celebração do contrato de aquisição de serviços - Publicidade para o Evento Cultural FACAL 
2015, encontrando-se, no caso individual e concreto, reunidos todos os requisitos previstos 
no n.º 5 do art.º 75.º da 82-B/2014, de 31 de dezembro.--------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

DECLARAÇÕES DE VOTO: ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião produziu a seguinte declaração de voto: ------- 
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“Relativamente ao Parecer Prévio da Publicidade o meu voto contra prende-se com a minha 
opinião objetiva e clara de que a publicidade do evento deveria ser feita com mais abrangência e 
mais qualidade e feita pelos trabalhadores da autarquia como aconteceu durante bastantes anos. 

O meu voto contra o Parecer Prévio de Estruturas de Feira e Palco tem a ver com o não 
esclarecimento cabal do Senhor Vice-Presidente sobre perceber a metodologia para aquisição 
deste serviço, se consultando várias empresas ou consultando apenas uma empresa, isto é, não 
existindo este esclarecimento leva-me a pensar que a adjudicação resultante será à empresa que 
habitualmente tem sido “preferida” pelo atual executivo neste tipo de eventos.” ----------------------- 

O Senhor Vereador João António Palma produziu a seguinte declaração de voto: ----- 

“Subscrevo e remeto para as considerações que fiz acerca deste assunto”. ------------------------ 

1.2.4. – ENCARGOS RESULTANTES DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À EQUIPE QUE 
PROMOVERÁ AS ESCAVAÇÕES ARQUEOLÓGICAS, NO SÍTIO DA MESA DOS CASTELINHOS, 
NO ÂMBITO DOS PROTOCOLOS CELEBRADOS COM A DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO 
ALENTEJO E COM A IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CLARA-A-NOVA: --------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
92/PRESIDENTE/2015, exarada em 16.JUN.2015 pelo Senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º 92/PRESIDENTE/2015------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO QUE: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
No âmbito dos Protocolos de Colaboração celebrados entre a Direção Regional de Cultura do 

Alentejo, o Município de Almodôvar e a União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes 
Aires, bem como, entre o Município de Almodôvar e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Santa Clara-a-Nova, ambos aprovados na reunião de Câmara de 21 do maio do 2014, não foram, 
por lapso, contemplados os encargos decorrentes do fornecimento de refeições à equipa de 
estudantes de Arqueologia da Faculdade de Letras de Lisboa, que promoveram os trabalhos 
campo-escola de práticas arqueológicas, no Sítio Arqueológico das Mesas do Castelinho;------------ 

Em anos anteriores, tem sido a Câmara Municipal a assegurar e financiar os encargos 
destinados ao pagamento das refeições das equipas que desenvolveram trabalhos de arqueologia 
na mesma Estação Arqueológica, desde que a assunção do respetivo compromisso não 
ultrapassasse os fundos disponíveis.---------------------------------------------------------------------------------- 

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Que a Câmara Municipal delibere aprovar os encargos decorrentes do fornecimento de 

refeições à equipa de Arqueólogos e estudantes que desenvolveram trabalhos associados à 
valorização do Sito Arqueológico das Mesas do Castelinho, até ao valor de €5.000.00, 
proporcionadas pelo Café Palma, de Telma Sofia Palma Guerreiro, contribuinte fiscal n.º 217 589 
278, sito em Santa Clara-a-Nova;------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Os encargos emergentes do fornecimento destas refeições, sejam suportados através da 
rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 06020305-Proj 2015/251,2, 
cabimento n.º11957; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que, nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a presente proposta seja aprovada em minuta.” -------------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------- 
1º - Aprovar os encargos decorrentes do fornecimento de refeições à equipa de 

Arqueólogos e estudantes que desenvolveram trabalhos associados à valorização do Sito 
Arqueológico das Mesas do Castelinho, até ao valor de €5.000.00, proporcionadas pelo 
Café Palma, de Telma Sofia Palma Guerreiro, contribuinte fiscal n.º 217 589 278, sito 
em Santa Clara-a-Nova;-------------------------------------------------------------------------------------- 
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2º - Os encargos emergentes do fornecimento destas refeições sejam suportados 
através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 06020305-Proj 
2015/251,2, cabimento n.º11957;------------------------------------------------------------------------ 

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

1.2.5. - ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ENTIDADES 
LEGALMENTE EXISTENTES NO CONCELHO: ------------------------------------------------------------ 

Foram presentes os Protocolos, que disciplinam a atribuição dos subsídios, às 
entidades legalmente existentes, no concelho, para prossecução de eventos de interesse 
municipal, no decurso do ano de 2015, cujos montantes constam na Proposta n.º 
93/PRESIDENTE/2015, de 16 de junho, apresentada pelo Senhor Vice-Presidente, que se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA N.º93/PRESIDENTE/2015-------------------------------------------------------------------------- 
Nos termos da alínea o) do n.º 1 do art.º 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, submeto à apreciação e deliberação do Executivo a seguinte PROPOSTA, para 
atribuição de comparticipações financeiras, destinadas a apoiar as atividades de interesse 
municipal, que assumam natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, às seguintes 
entidades legalmente existentes no concelho, nos termos constantes nas cláusulas dos 
respetivos Protocolos, cujos originais fazem parte integrante da presenta Proposta: ---------------- 

ENTIDADES VALOR 
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO DO 

SUBSÍDIO 

Associação Cultural e Desportiva “Malta Dura” €1.175,00 1 tranche 

Centro Cultural e Recreativo Monte das Figueira €660,00 1 tranche 

VALOR DOS ENCARGOS €1.835,00 

O Presidente da Câmara designará o(s) técnico(o) que irá monitorar o cumprimento das 
atividades constantes no Plano de Atividades apresentado por cada entidade beneficiária das 
comparticipações financeiras supra descritas.” ------------------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Aprovar a celebração dos Protocolos com as entidades referenciadas na 

Proposta supra transcrita, cujo teor para todos os efeitos legais aqui se dá por 
reproduzido, ficando os respetivos originais arquivados na pasta anexa ao presente livro 
de atas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar a atribuição dos subsídios, cujos montantes estão definidos na 
Proposta N.º 93/PRESIDENTE/2015, de 16 de junho em apreço, devendo os serviços 
municipais processar o seu pagamento, com observância do disposto no n.º 2 da 
Cláusula 3.ª de cada um dos Protocolos. -------------------------------------------------------------- 

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. ------------------------- 

1.2.6. - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DA TRANCHE DO MÊS DE 
OUTUBRO DO SUBSÍDIO, NO VALOR DE €1.800,00 ATRIBUÍDO À CASA DO BENFICA EM 
ALMODÔVAR ATRAVÉS DO PROTOCOLO APROVADO PELA CÂMARA MUNICIPAL NA 
REUNIÃO DE 21.JAN.2015:---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação um ofício, exarado em 28 de maio 
de 2015, pela Casa do Benfica de Almodôvar, cujo teor se transcreve: ------------------------- 

“Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar ------------------------------------------------  
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A Direção da Casa do Benfica em Almodôvar vem por este meio solicitar que ao invés de 
recebermos a tranche de 1.800,00€ (mil e oitocentos euros) em Outubro que essa verba nos seja 
concedida na próxima tranche do mês de Julho, totalizando uma verba de 3600,00€. ------------------  

A justificação prende-se com um maior número de atividades e com um consequente aumento 
do volume de despesa nos meses de Julho e Agosto do que em Outubro e Novembro 2015. ----------  

Sem mais assunto, os nossos sinceros agradecimentos.” ----------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Aprovar a transferência para a Casa do Benfica em Almodôvar, do valor de 

€1.800,00, que corresponde à tranche do mês de Outubro da comparticipação anual que lhe 
foi atribuída, através da celebração do referido Protocolo, cujo valor ascendia a €7.200,00 
(sete mil duzentos euros); ------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

1.2.7. - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO FORMULADO PELA CASA DO BENFICA EM 
ALMODÔVAR DESTINADO A APOIAR AS SUAS ATIVIDADES: ------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
94/PRESIDENTE/2015, exarada em 16.JUN.2015 pelo senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º 94/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------  
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A APOIAR O I TORNEIO DE TRAQUINAS E 

PETIZES - CASA DO BENFICA EM ALMODÔVAR --------------------------------------------------------------------  
CONSIDERANDO QUE: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Casa do Benfica em Almodôvar solicitou a esta Câmara Municipal a atribuição de uma 

comparticipação financeira com a finalidade de apoiar o I Torneio de Traquinas e Petizes que se 
realizou dia 9 de maio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Casa do Benfica em Almodôvar, no seu plano de atividades, tem como princípio de atuação 
o apoio a crianças e jovens nas áreas desportivas, sociais, cívicas e culturais e define como 
prioridade envolver a comunidade e as respetivas famílias; ----------------------------------------------------  

Que as coletividades como a presentemente mencionada constituem um dos pilares no 
desenvolvimento saudável dos jovens; --------------------------------------------------------------------------------  

É da competência da Câmara Municipal deliberar sobre a atribuição de apoios às atividades 
de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, de acordo 
com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------  

PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que a Câmara Municipal delibere atribuir à Casa do Benfica em Almodôvar o montante 

de €300,00 (trezentos euros), com o intuito de apoiar o I Torneio de Traquinas e Petizes que se 
realizou dia 9 de maio; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 26067; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a presente proposta seja aprovada em minuta.”-----------------------------------------------------  

Sobre a comparticipação em apreço, o Senhor Vereador António Sebastião opinou 
que esta situação se está a tornar “corriqueira”, não falando apenas da entidade agora 
em análise mas de todas as entidades em geral. Prosseguindo aclarou, que a Câmara 
Municipal já atribui o subsídio anual, onde as associações apresentam os seus planos de 
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atividades com as suas ações para o ano e, posteriormente, vêm pedir uma atribuição 
de subsídio para a atividade que já consta do plano de atividades. ------------------------------ 

Inverte-se a lógica, dá-se o subsídio anual e quando se realiza a atividade pede-se 
novamente uma comparticipação financeira para fazer face à mesma atividade, para 
além de haver uma proliferação de atividades, juvenis, traquinas, petizes, etc… ------------  

É de opinião que devemos realmente ser flexíveis e apoiar as Associações, todavia 
não podemos deixar generalizar demais. ---------------------------------------------------------------  

Quis saber quais os critérios observados, tendo em conta que para o torneio do 
Clube Desportivo foram efetivamente atribuídos €1.500,00 e agora, para um evento de 
idêntica natureza, será atribuído apenas €300,00. Porquê? ---------------------------------------  

Concluiu, afirmando que deve haver critérios e objetividade perante situações 
semelhantes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João António Palma propõe que se atribua a este pedido 
também um valor de €1.500,00 de forma semelhante, tal como se concedeu ao Clube 
Desportivo e solicita que seja votada a proposta agora formulada. ----------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente esclarece que se votará a proposta exarada pelo Senhor 
Presidente, tal como está e os Senhores Vereadores estarão à vontade para na próxima 
reunião apresentar as propostas que entenderem necessárias, desde que sejam 
apresentadas com a devida antecedência e nos termos legalmente previstos. --------------- 

Concluída a apreciação do assunto, o Senhor Vice-Presidente submeteu à votação a 
presente matéria, tendo a Câmara, por maioria, com os votos a favor do Senhor Vice-
Presidente, que invocou o disposto no n.º 2 do artigo 54º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação e do Senhor Vereador Ricardo Colaço e os votos contra dos 
Senhores Vereadores João António Palma e António Sebastião, deliberado:------------------------- 

1º - Atribuir à Casa do Benfica em Almodôvar o montante de €300,00 (trezentos 
euros), com o intuito de apoiar o I Torneio de Traquinas e Petizes que se realizou dia 9 
de maio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 
04.07.01 e compromisso n.º 26067; ---------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

DECLARAÇÕES DE VOTO: ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João António Palma produziu a seguinte declaração de voto: ----- 

“Voto contra porque só foi aprovada a proposta no valor de €300,00 e na última reunião de 
Câmara foi aprovado um apoio ao Clube Desportivo de Almodôvar, para num evento similar, no 
valor de €1.500,00. Considero que nas atuais circunstâncias a Casa o Benfica está nitidamente a 
ser discriminada pelo executivo municipal relativamente a eventos tão importantes como os que 
promove.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião produziu a seguinte declaração de voto: ------- 

“Concordo com a declaração evocada pelo Senhor Vereador João António e chamo a atenção 
que em reunião anterior, eventos da mesma natureza, mereceram comparticipações 
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diferenciadas, ambas propostas pelo Senhor Presidente, em que numa é atribuído €1500,00 e não 
se compreende que na outra proposta seja apenas considerado o montante de €300,00. ------------  

Reforçando o anteriormente dito estamos perante uma situação de desigualdade entre 
Associações.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.8. - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO FORMULADO PELO AGRUPAMENTO 754 DE 
ALMODÔVAR, DO CORPO NACIONAL DE ESCUTAS - PARA ATRIBUIÇÃO DE UM 
SUBSÍDIO DESTINADO A APOIAR AS SUAS ATIVIDADES:------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
95/PRESIDENTE/2015, exarada em 16.JUN.2015 pelo Senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º 95/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - AGRUPAMENTO 754 DE ALMODÔVAR, DO 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS  ----------------------------------------------------------------------------------------  
CONSIDERANDO QUE: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O Agrupamento 754 de Almodôvar, do Corpo Nacional de Escutas solicitou a atribuição de 

uma comparticipação financeira; ---------------------------------------------------------------------------------------  
No seu plano de atividades, tem como princípio de atuação o apoio a crianças e jovens, 

nomeadamente, nas áreas sociais, cívicas e culturais e definem como prioridade envolver a 
comunidade e as famílias; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Agrupamento 754 de Almodôvar, do Corpo Nacional de Escutas colaborou na iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal, no dia Mundial da Criança, demonstrando desde logo a sua 
disponibilidade e espírito de ajuda, para dinamização de um espaço com pinturas faciais;  -----------  

Este Agrupamento não dispõe de muitos recursos financeiros e os materiais utilizados nas 
atividades, nomeadamente, nas pinturas faciais, tão apreciadas pelos mais jovens, são perecíveis;    

- Nos termos da alínea u) do n° 1 do art.º 33.º da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, compete 
à Câmara Municipal deliberar sobre a atribuição de apoios às atividades de interesse municipal, 
de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra; ---------------------------------------------------  

PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que o Executivo delibere aprovar a atribuição de um subsídio no montante de €150,00 

(cento e cinquenta euros), a transferir para o Agrupamento 754 de Almodôvar, do Corpo 
Nacional de Escutas, cujo objeto é o apoio às suas atividades, nomeadamente, na compra de 
pinturas faciais; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.° - Que encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam suportados 
através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 04.07.01 e compromisso 
n.º 26061; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Que, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, a presente proposta seja aprovada em minuta.  -----------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------- 
1º - Aprovar a atribuição de um subsídio no montante de €150,00 (cento e cinquenta 

euros), a transferir para o Agrupamento 754 de Almodôvar, do Corpo Nacional de 
Escutas, cujo objeto é o apoio às suas atividades, nomeadamente, na compra de 
produtos com vista à realização de pinturas faciais; ------------------------------------------------- 

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 
04.07.01 e compromisso n.º 26061; ---------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 
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1.2.9. - CLARIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 6 DE MAIO DE 2015, 
SOBRE O SUBSÍDIO A ATRIBUIR À ASSOCIAÇÃO MUAY THAI E KICKBOXING DO 
ALENTEJO, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DOS SUBSÍDIOS, ÀS ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES, NO CONCELHO: ------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
89/PRESIDENTE/2015, exarada em 11.JUN.2015 pelo senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º 89/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------  
CLARIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - SUBSÍDIO A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES NO 

CONCELHO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSIDERANDO QUE:-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Na reunião ordinária de 6 de maio de 2015 foi aprovada a Proposta n.º 55/PRESIDENTE/2015, 

e deliberado pela Câmara Municipal a atribuição de um subsídio no valor total de €720,00 à 
Associação Muay Thai e Kickboxing do Alentejo, condicionado à apresentação dos documentos 
comprovativos do pagamento do aluguer das instalações, emitido pelos Bombeiros Voluntários de 
Almodôvar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na deliberação não ficou especificado se este subsídio comtemplaria as rendas do ano de 
2015 na totalidade ou apenas as rendas a partir da data da respetiva deliberação; (maio de 2015) 

O valor mensal da renda é de €50,00 e o subsídio atribuído cifra-se em €60,00 mensais;--------- 
PROPONHO A SEGUINTE CLARIFICAÇÃO À DELIBERAÇÃO DE 6 DE MAIO DE 2015:------------------ 
1.º - Que sejam atribuídos os €720,00, no âmbito do subsídio a entidades legalmente 

existentes no concelho; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Que este subsídio seja atribuído mensalmente, no valor de €60,00 e com efeitos 

retroativos a janeiro de 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
3.º - Que apesar do valor da renda ser ligeiramente inferior à prestação mensal atribuída, esta 

Associação apresente o comprovativo do pagamento do aluguer das instalações, emitido pelos 
Bombeiros Voluntários de Almodôvar;------------------------------------------------------------------------------- 

4.º - Que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a presente proposta seja aprovada em minuta.” --------------------------------------------------- 

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------- 
1º - Concordar com a presente clarificação, devendo os competentes serviços 

municipais processar o referido subsídio de acordo com o descrito na proposta supra 
transcrita; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

1.2.10. - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA FORMULADO PELO CLUBE 
DESPORTIVO DE ALMODÔVAR PARA APOIAR AS SUAS ATIVIDADES: ------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
96/PRESIDENTE/2015, exarada em 16.JUN.2015 pelo Senhor Presidente, cujo teor se 
transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º 96/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------  
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - CLUBE DESPORTIVO DE ALMODÔVAR ----------------------------  
CONSIDERANDO:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que o Clube Desportivo de Almodôvar veio agora solicitar à Câmara Municipal a atribuição de 

uma comparticipação financeira com a finalidade de apoiar um espetáculo dançante realizado 
em 5 de junho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Este evento foi uma parceria entre o Clube Desportivo e a Escola de dança – Movidance, onde 
se promoveram danças de salão, com o principal objetivo de motivar a população e, criar 
futuramente uma Escola de Danças de Salão em Almodôvar; --------------------------------------------------  

Que o Clube Desportivo de Almodôvar tem vindo a desenvolver atividades desportivas e 
culturais empreendedoras com alguns resultados visíveis, que dinamizam a comunidade e podem 
constituir um pilar no desenvolvimento saudável, nomeadamente dos jovens;  ---------------------------  

Que é da competência da Câmara Municipal deliberar sobre a atribuição de apoios às 
atividades de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, de 
acordo com o disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --  

PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que a Câmara Municipal delibere atribuir ao Clube Desportivo de Almodôvar o montante 

de €250,00 (duzentos e cinquenta euros), destinado a apoiar o espetáculo de danças de salão 
realizado no pretérito dia 5 de junho; ---------------------------------------------------------------------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 26067; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a presente proposta seja aprovada em minuta.”-----------------------------------------------------  

Concluída a apreciação da matéria, o Senhor Vice-Presidente submeteu à votação a 
presente matéria, tendo a Câmara, por maioria, com os votos a favor do Senhor Vice-
Presidente, que invocou o disposto no n.º 2 do artigo 54º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação e do Senhor Vereador Ricardo Colaço e os votos contra dos 
Senhores Vereadores João António Palma e António Sebastião, deliberado: ------------------------ 

1º - Aprovar a atribuição de um subsídio no montante de €250,00 (duzentos e 
cinquenta euros), ao Clube Desportivo de Almodôvar, destinado a apoiar o espetáculo 
de danças de salão realizado no pretérito dia 5 de junho; ----------------------------------------- 

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 
04.07.01 e compromisso n.º 26067; ---------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

DECLARAÇÕES DE VOTO: ------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João António Palma produziu a seguinte declaração de voto: ----- 

“Banaliza-se a atribuição de subsídios e apoios, que não para o associativismo, mas sim a 
presumíveis atividades que querem desenvolver para, segundo a informação que nos foi dada, 
testarem se existe “público-alvo” a realização das mesmas. -------------------------------------------------- 

Considero que os subsídios e apoios não se atribuem para as associações experimentarem, e 
com base nessas experiências, determinar se de futuro irão promover determinadas atividades.--- 

Devem haver critérios claros e objetivos que possam fundamentar a atribuição de subsídios e 
o presente pedido não justifica que sejam gastos dinheiros públicos com caprichos das direções 
das associações.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião produziu a seguinte declaração de voto: ------- 

“Situação que se tem vindo a constatar ultimamente. É uma absoluta banalização de 
subsídios aprovados na Câmara Municipal, para tudo e para nada, que não prestigia a entidade 
que concede, nem quem os solicita. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Há responsabilidade na gestão do dinheiro público, há que preservá-lo e não me parece que 
tal esteja a acontecer, qualquer dia assiste-se a um pedido de subsídio desta entidade, Clube 
Desportivo de Almodôvar, ou outra, a prepósito da realização de uma assembleia geral, para 
Coffee Break, por exemplo.”--------------------------------------------------------------------------------------------  

3. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. – PROPOSTAS DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE 
EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
91/PRESIDENTE/2015, exarada em 17 de junho de 2015 pelo Senhor Presidente, cujo 
teor se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA N.º 91/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------  
PROPOSTAS DE APOIO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO PARA A UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CONSIDERANDO QUE: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
- O Regulamento define as condições de atribuição, no âmbito do Fundo de Emergência Social, 

dos apoios a conceder pelo Município de Almodôvar, às pessoas ou famílias que 
momentaneamente e em consequência da atual crise económica e financeira, se confrontam com 
situação de pobreza ou grande risco de pobreza e não conseguem responder à satisfação das 
suas necessidades mais imediatas e essenciais; --------------------------------------------------------------------  

- Nos termos da alínea v) do n° 1 do art.º 33.º da Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, compete 
à Câmara Municipal deliberar sobre a participação na prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições de solidariedade social, nas condições constantes de 
regulamento municipal;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que a Câmara Municipal delibere aprovar as seguintes candidaturas: -----------------------------------  
- Candidatura 11/GAS-FES/2015, exarada em 28.abr.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 

Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Mara Alexandra Candeias Hilário, 
Contribuinte Fiscal n.º 220758271, para a atribuição de apoio monetário no valor de 195,00€ (cento e 
noventa e cinco euros), para aquisição de bens de 1ª necessidade; ----------------------------------------------------  

- Candidatura 16/GAS-FES/2015, exarada em 27.mai.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 
Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Cecília Mécia Jardim Pestana, 
Contribuinte Fiscal n.º 164954201, para a atribuição de apoio monetário no valor de 586,20€ 
(quinhentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos), para aquisição de bens de 1ª necessidade; -------------  

- Candidatura 17/GAS-FES/2015, exarada em 04.jun.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 
Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Maria de Jesus Perpetua Guerreiro, 
Contribuinte Fiscal n.º 146794273, para a atribuição de apoio monetário no valor de 300,00€ (trezentos 
euros), para apoio na aquisição de prótese ocular; --------------------------------------------------------------------------  

2.º - Que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos de despesa no prazo de 10 
dias úteis.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.° - Que o encargo emergente da atribuição da presente atribuição seja suportado através da 
rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 040802 e compromisso n. 25032, 
25633 e 25815;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
presente deliberação em minuta.”-----------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
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1.º - Aprovar a comparticipação financeira, resultante dos encargos supra identificados, 
no âmbito do Regulamento do Fundo de Emergência Social. --------------------------------------------- 

2.º - Que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos das despesas.-------- 
3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

3.2. – PEDIDOS FORMULADOS PARA O AUMENTO DO PLAFOND ANUAL DE 
COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO 
CARTÃO ALMODÔVAR SOLIDÁRIO: --------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 
97/PRESIDENTE/2015, exarada em 16 de junho de 2015 pelo Senhor Presidente, cujo 
teor se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“PROPOSTA N.º 97/PRESIDENTE/2015 --------------------------------------------------------------------------  
AUMENTO DO PLAFOND ANUAL DE COMPARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS NO ÂMBITO 

DO REGULAMENTO DO CARTÃO ALMODÔVAR SOLIDÁRIO ----------------------------------------------------  
CONSIDERANDO QUE: ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na reunião de Câmara de 3 de junho foi retirado da ordem do dia o ponto agendado com esta 

matéria, por haver dúvidas se poderia ou não ser atribuído este plafond, tendo como documento 
base ainda a declaração do médico de família e não do médico especialista; -----------------------------  

O Regulamento do Cartão “Almodôvar Solidário”, determinava no seu n.º 2 do artigo 4.º que 
“A comparticipação referida na alínea f) do número anterior não poderá exceder, anualmente, 
por utente, 180,00 € (cento e oitenta euros), montante que será elevado para o dobro caso o 
beneficiário faça prova, através de declaração médica, que sofre de doença crónica.”; ----------------  

O Regulamento do Cartão “Almodôvar Solidário”, foi objeto de uma alteração, aprovada nos 
respetivos órgãos, em que a declaração médica em como sofre de doença crónica foi substituída 
por declaração médica emitida por médico da especialidade, o qual entrou em vigor no dia 6 de 
junho de 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Neste lapso de tempo, entretanto deram entrada nos serviços municipais alguns 
requerimentos a solicitar o aumento do plafond anual, ainda à luz da redação do anterior 
regulamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que a Câmara Municipal delibere aprovar, excecionalmente, todos os processos que 

deram entrada nos Serviços desta Câmara Municipal até ao dia 5 de Junho de 2015, analisados à 
luz da redação anterior do Regulamento, aceitando os processos, munidos da declaração do 
médico de família a comprovar que o beneficiário sofre de doença crónica;   ------------------------------  

2.º - Que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a presente proposta seja aprovada em minuta.”  ----------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Aprovar excecionalmente, todos os processos que deram entrada nos Serviços desta 

Câmara Municipal até ao dia 5 de Junho de 2015, analisados à luz da redação anterior do 
Regulamento, aceitando os processos, munidos da declaração do médico de família a 
comprovar que o beneficiário sofre de doença crónica;    

2.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------- 

2. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: ------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, de 06.NOV.2013, que aprovou a 
delegação de competências no Senhor Presidente e dos despachos de delegação e de 
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subdelegação de competências nos Senhores Vereadores em regime de permanência 
deu-se conhecimento, designadamente, do seguinte: ---------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente fez saber quais os processos de obras que foram objeto de 
despacho de deferimento, nos termos e com os fundamentos constantes das 
informações técnicas e pareceres dos serviços, no período que decorreu entre a data da 
realização da anterior reunião e a presente, que a seguir se discriminam: -------------------- 

REQUERENTE PROCESSO OBRA A EXECUTAR 

Dorit Brandauer e Tanja Jutta  wolfrum Proc.º n.º 42/2014 
Obras de construção de arrumos 
de apoio a atividades agrícolas 

Por último o mesmo edil deu conhecimento dos relatórios de atividades promovidas 
pelo Gabinete de Apoio à Presidência – Adjunta do Senhor Presidente, pelo Gabinete 
Jurídico e de Auditoria, pelo Senhor Vereador Ricardo Colaço e pelas seguintes Unidades 
Orgânicas: DAF, DOSUGTA, DISECDJ, bem como o relatório apresentado no âmbito da 
delegação e de subdelegação de competências atribuídas, cujas cópias ficam arquivadas 
na pasta anexa ao presente livro de atas.--------------------------------------------------------------- 

III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: -------------------------- 

Em cumprimento do determinado no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, a Câmara fixou um período para intervenção do 
público, o qual não foi utilizado. -------------------------------------------------------------------------- 

ENCERRAMENTO: ------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a 
ordem de trabalhos pelas dezassete horas e cinquenta e cinco minutos.---------------------- 

 
Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente ata da reunião, 
que depois de aprovada, vai ser assinada, distribuídas fotocópias pelos serviços 
municipais e inserida na página eletrónica do Município. ------------------------------------------ 

 
E eu, Carla Maria Moiteiro Lima, assistente técnica a redigi e subscrevo. ------------------ 

 

 


