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Ata n.º 26/2015 
                                  
 

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

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 novembro, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, encontrando-se 
igualmente presentes o Senhor Vice-Presidente Dr. Luís Gaiolas e os Senhores 
Vereadores Dr. Ricardo Colaço, Dr. João António Palma e António Sebastião. --------------- 

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

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

Às dezasseis horas e dezasseis minutos, o Senhor 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 - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------- 

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

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

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

1.1.1 - Aprovação das atas n.º 23/2015 referente à reunião extraordinária realizada 
no dia 30 de outubro de 2015, da ata n.º 24/2015 referente à reunião ordinária realizada 
no dia 04 de novembro de 2015 e da ata n.º 25/2015 referente à reunião extraordinária 
realizada no dia 11 de novembro de 2015;-------------------------------------------------------------- 

1.1.2. – Apreciação e deliberação sobre o Proposta de Alteração ao Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais;------------------------------------------- 

1.1.3. - Apreciação e deliberação sobre a reprogramação temporal dos Planos 
Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo”;--------------------------------------------------- 

1.1.4. – Apreciação e deliberação da Proposta do Senhor Presidente para o início do 
procedimento de elaboração do Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo.------------ 

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

1.2.1. - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia;  ---------------------------------  
1.2.2. – Apreciação e deliberação da Proposta do Senhor Presidente com vista a assumir 

os encargos decorrentes da obtenção dos registos criminais para os colaboradores com 
atividades cujo exercício envolve contacto regular com menores; -------------------------------------- 

1.2.3. – Apreciação e deliberação das Propostas do Senhor Presidente para atribuição de 
um apoio ao comércio local;----------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2.4. - Apreciação e deliberação sobre comparticipação financeira a entidades legalmente 
existentes no concelho; --------------------------------------------------------------------------------- 



 

 
ATA N.º 26/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.NOV.2015 

 

 882 

     1.2.5. - 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) e Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, 
para a celebração de contratos de aquisição de serviços; ------------------------------------------  

2. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTE --- 

2.1. – Ratificação do Despacho do Senhor Presidente sobre o pedido de prorrogação 
do prazo de execução da Empreitada de “Pavimentação do CM entre a Aldeia dos 
Fernandes e vários Montes da Freguesia”;-------------------------------------------------------------- 

2.2. – Apreciação e deliberação da Proposta de alteração simplificada ao PDM de 
Almodôvar – Alteração da Planta de Ordenamento da Vila de Almodôvar. -------------------- 

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

3.1 – Apreciação e deliberação dos pedidos formalizados no âmbito do Regulamento 
que disciplina a realização de obras em habitações de indivíduos e agregados familiares 
mais desfavorecidos;------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Previamente à ordem de trabalhos o Senhor Presidente, solicitou aos Senhores 
Vereadores, que considerassem a seguinte retificação à ordem do dia da convocatória da 
presente reunião:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por ter sido exarada com inexatidão, a redação da rubrica 1.2.3., e por só nesta data 
ter sido detetada, SOLICITA-SE à Digníssima Câmara Municipal que autorize a seguinte 
retificação à citada rubrica, constante da convocatória remetida no pretérito dia 13 de 
novembro. Assim: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Dever-se-á ler:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
1.2.3. – Apreciação e deliberação das Propostas do Senhor Presidente para atribuição de um apoio 

ao comércio local;----------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Câmara unanimemente concordou com a supra citada retificação.---------------------- 

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

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

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara ----------------------------------------------------------- 

Para conhecimento da Câmara Municipal o Senhor Presidente prestou as seguintes 
informações: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I – DIREÇÃO DO NÚCLEO REGIONAL DO SUL DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O 
CANCRO – AGRADECIMENTO: ----------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente deu conhecimento do teor de uma carta remetida pela Direção 
do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, cujo teor se transcreve:-- 

“Exmo. Senhor,-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Direcção do Núcleo Regional do Sul do Liga Portuguesa Contra o Cancro, vem desta forma 

agradecer todo o apoio concedido, na marcha organizada pela nossa Delegação de Almodôvar no 
passado dia 05 de Setembro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não posso deixar de expressar, todo o nosso reconhecimento, pois de facto, é um orgulho 
Para a nossa Instituição a colaboração de V. Exas., em todos os eventos organizados pela nossa 
Delegação de Almodôvar.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Bem-Haja por todo o vosso envolvimento para e com a nossa Causa.---------------------------------- 
Com os nossos gratos cumprimentos,”-------------------------------------------------------------------------- 

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

II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO DO TEOR DO E-MAIL SOBRE MONITORIZAÇÃO DE 
ÁGUA: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente leu o e-mail remetido pela Dr.ª Felicidade Ortega, da ULSBA, que se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Na sequência do conjunto de resultados expressos nos relatórios de ensaio efetuados no Sistema de 
Abastecimento de Almodôvar (em baixa), não terem revelado a presença de bactérias do género 
Legionella spp e pneumophila na água, a Delegada de Saúde Coordenadora, vem por este meio, admitir 
a diminuição da frequência de monitorização para este parâmetro.-------------------------------------------------- 

Assim, atendendo ao seu nível de responsabilidade, deverá garantir a monitorização regular deste 
parâmetro, que deverá obedecer a uma frequência semestral, em vários pontos representativos da rede 
de distribuição, no mínimo 3, dando conhecimento dos seus resultados a estes serviços.----------------------- 

Esta medida, poderá ser futuramente revista, caso os valores analíticos obtidos no atual programa 
de monitorização, venham a sofrer um agravamento susceptível de pôr em perigo a saúde dos 
consumidores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim, estes serviços reiteram a sua total disponibilidade para ações de acompanhamento e outras 
que V. Exa. entenda por necessárias.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – REPAVIMENTAÇÃO DA EM 515 ENTRE O LIMITE DO 
CONCELHO COM OURIQUE E O CEMITÉRIO DA ALDEIA DOS FERNANDES: --------------------------- 

Relativamente à obra de repavimentação da EM 515 entre o limite do Concelho com 
Ourique e o Cemitério da Aldeia dos Fernandes, da responsabilidade da empresa Águas 
Públicas do Alentejo, o Senhor Presidente referiu que está a envidar todos os esforços no 
sentido desta obra ser executada o mais célere possível sendo que as bermas necessitam 
urgentemente de ser niveladas com a via. ---------------------------------------------------------------------- 

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

IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – REQUISIÇÕES EXTERNAS: ----------------------------------- 

O Senhor Presidente deu, ainda, conhecimento das despesas constantes nas 
requisições externas com os números 2078 à 2153, no valor global de €30.563,84, 
emitidas pelo Serviço de Contratação Pública, no período que mediou o dia 04.NOV.15 
a 17.NOV.15. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------- 
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V - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 21.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
E ORÇAMENTO DE 2015: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu ainda conhecimento do teor da 21.ª Alteração às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 2015, aprovada pelo despacho do Senhor Presidente de 09 
de novembro de 2015, a qual ascende a €71.796,00, dos quais €45.246,00 são de natureza 
corrente e €26.550,00 de natureza capital.--------------------------------------------------------------------- 

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

VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 22.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 
E ORÇAMENTO DE 2015: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente deu ainda conhecimento do teor da 22.ª Alteração às Grandes 
Opções do Plano e Orçamento de 2015, aprovada pelo despacho do Senhor Presidente de 18 
de novembro de 2015, a qual ascende a €72.810,00, dos quais €61.910,00 são de natureza 
corrente e €10.900,00 de natureza capital.--------------------------------------------------------------------- 

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

Prosseguindo o Senhor 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, que não foi utilizado.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

1.1.1 - APROVAÇÃO DAS ATAS N.º 23/2015 REFERENTE À REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2015, DA ATA N.º 24/2015 
REFERENTE À REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2015 E 
DA ATA N.º 25/2015 REFERENTE À REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 11 
DE NOVEMBRO DE 2015: ----------------------------------------------------------------------------------- 

ATA N.º 23/2015 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE OUTUBRO 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 23/2015, de 
30 de outubro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.----------------------- 

ATA N.º 24/2015 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04 DE NOVEMBRO 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. ----------------------------------------- 
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Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 24/2015, de 
04 de novembro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.----------------------- 

ATA N.º 25/2015 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 11 DE NOVEMBRO 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 25/2015, de 
11 de novembro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.----------------------- 

1.1.2. – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS: ----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou genericamente as principais alterações introduzidas e 
submeteu à apreciação o Relatório de Discussão Pública de Projetos de Regulamentos 
Municipais – Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, exarado em 16 de novembro de 2015, pelo Gabinete Jurídico, cujo 
teor se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: Relatório de Discussão Pública de Projetos de Regulamentos Municipais – Alteração 
ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais--------------------- 

Informação n.º 308/GJA 2015------------------------------------------------------------------------------------ 

- Foi publicado na 2.ª Série do Diário da República, no dia 25 de setembro de 2015, um 
projeto de alteração a Regulamento Municipal, aprovado na reunião ordinária da Câmara 
Municipal, realizada no dia 02 de julho de 2015, mais precisamente: --------------------------------------- 

a) Projeto de Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais;-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Tal Projeto de Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais foi submetido a consulta pública, nos termos e para os efeitos do Artigo 
101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 
de janeiro, na sua atual redação, pelo prazo de 30 dias úteis, ou seja, até ao dia 06 de novembro 
de 2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Assim, no decurso do período de Discussão Pública, cumpre referir o seguinte:---------------- 

 Foi dado conhecimento a este Gabinete Jurídico que, até àquela data, foi apresentada a 
seguinte sugestão:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Requerente Norma 
regulamentar 

Sugestão 

Serviços 
Municipais 

Anexo I – Tabela 
de Taxas 

 
CAPÍTULO I - 

OCUPAÇÃO DO 
DOMÍNIO 
MUNICIPAL 

Retificações: 
Considerando que a alteração promovida pelo Decreto-Lei 

n.º 10/2015, de 16 de janeiro, ao Decreto-Lei n.º 48/2011, de 
01 de abril (Licenciamento Zero) procedeu à eliminação do 
procedimento de controlo prévio “comunicação prévia com 
prazo”, substituindo-o pelo procedimento de controlo prévio 
“Autorização”, a qual tem um âmbito de aplicação similar ao do 
procedimento eliminado, bem como custos administrativos 
idênticos. 

Propõe-se que, no CAPÍTULO I - OCUPAÇÃO DO DOMÍNIO 
MUNICIPAL, onde se lê “comunicação prévia com prazo”, se 
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Requerente Norma 
regulamentar 

Sugestão 

passe a ler “pedido de Autorização”. 

- Após a análise da sugestão aqui em apreço, propõe-se que a mesma seja acolhida, 
encontrando-se plasmada na versão final do regulamento, que segue em anexo à presente 
informação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

- Face ao exposto, propõe-se que:---------------------------------------------------------------------------- 
a) Seja submetida à apreciação e deliberação da Câmara Municipal, nos termos do Artigo 

33.º, n.º 1, alíneas k) ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a 
versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Outras Receitas Municipais;------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) A alteração ao regulamento seja submetida pela Câmara Municipal à próxima sessão da 
Assembleia Municipal, sob a forma de Proposta de Alteração ao Regulamento, para deliberação; 

c) Em caso de aprovação pela Assembleia Municipal, seja publicitada por edital e na página 
eletrónica do Município a entrada em vigor da Alteração ao Regulamento de Liquidação e 
Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, cumpridos que sejam os demais trâmites 
legais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Aprovar a versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, nos termos do Artigo 33.º, n.º 1, 
alíneas k), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação;------------- 

2.º - Submeter à próxima sessão da Assembleia Municipal, sob a forma de Proposta de 
Alteração ao Regulamento, para deliberação; ---------------------------------------------------------------- 

3.º - Que, após aprovação da Assembleia Municipal, seja publicitada por edital e na 
página eletrónica do Município a entrada em vigor da Alteração ao Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, cumpridos que sejam os 
demais trâmites legais;--------------------------------------------------------------------------------------- 

4.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. -------------------------- 

1.1.3. - REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EMERGÊNCIA 
PARA O BAIXO ALENTEJO”: -------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou a justificação da Proposta de Reprogramação da 
candidatura supra identificada, bem como uma informação, exarada em 03 de 
novembro de 2015, pelo Técnico Superior Filipe Oliveira, cujo teor se transcreve: ---------- 

“Informação n.º 48/GMPCOF 2014 --------------------------------------------------------------------------------------- 
Destinatário: Presidente da Câmara Municipal ------------------------------------------------------------------------ 
Assunto: Operação ALENT-08-0437-FEDER-000707 - Planos Municipais de Emergência para o Baixo 

Alentejo--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sr. Presidente,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
No seguimento do e-mail enviado pela Dr.ª Cristina Casadinho da CIMBAL, informo que será 

apresentada ao INALENTEJO uma reprogramação temporal referente ao projeto em epigrafe, cujos 
documentos se anexam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mais informo que o referido documento deverá ser submetido à aprovação do órgão executivo. 
A CIMBAL deverá ser posteriormente informada da deliberação do órgão para efetivar a 

reprogramação no sistema SIGPOA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A consideração superior.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------- 
1.º - Aprovar o pedido de reprogramação temporal a apresentar ao INALENTEJO pela 

CIMBAL, referente ao projeto em epígrafe, nos termos e com os fundamentos constantes na 
informação supra transcrita; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Comunicar o teor da presente deliberação à CIMBAL, para que esta entidade 
promova o pedido de reprogramação no sistema SIGPOA; ------------------------------------------------ 

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. -------------------------- 

1.1.4. – PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE PARA O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE 
ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: ------------------- 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 182/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 16 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------- 

“PROPOSTA N.º 182/PRESIDENTE/2015 ----------------------------------------------------------------------- 
Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O empreendedorismo tem vantagens a vários níveis, pois contribui para a criação de 
emprego, funciona como um meio de integração de desempregados, pode reforçar a coesão 
económica e social das regiões menos desenvolvidas (desenvolvimento económico), é crucial para 
a competitividade, sendo considerado um dos principais motores de inovação, competitividade e 
crescimento da economia; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- O Município de Almodôvar pretende promover o micro-empreendedorismo, bem como a 
formação de novas empresas no concelho e acompanhar o seu desenvolvimento na sua fase 
inicial de constituição, assim como no arranque para o mercado empresarial, promovendo ideias, 
disponibilizando um espaço físico e colocando ao dispor gabinetes e serviços, inserido num 
ambiente empresarial adequado ao efeito, tendo em vista proporcionar as condições necessárias 
à consolidação das empresas e empresários na fase inicial da sua atividade;----------------------------- 

- Neste contexto, é nossa convicção que a implementação do Ninho de Empresas e da 
Incubadora de Empresas de Almodôvar poderão ser instrumentos fulcrais para fomentar a criação 
de empresas no Concelho e sua implementação no mercado;------------------------------------------------- 

- Tendo em vista a concretização destes projetos, é intenção deste Município dar início ao 
procedimento de elaboração de um Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo, nos termos 
do Artigo 98.º n.º 1 do Código de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, promovendo-se a consulta a todos os potenciais interessados, para que 
estes possam apresentar os seus contributos no âmbito deste procedimento;---------------------------- 

- Para o efeito, procedeu-se à elaboração de um Anteprojeto de Regulamento de Apoio 
ao Empreendedorismo, o qual segue em Anexo à presente Proposta, e que servirá, nesta fase do 
procedimento, de base de trabalho, tendo em vista a apresentação dos referidos contributos e 
formalização de sugestões, por parte dos interessados;--------------------------------------------------------- 

PROPONHO que a Câmara Municipal delibere que: --------------------------------------------------------- 

1) Seja dado início ao procedimento de elaboração do Regulamento de Apoio ao 
Empreendedorismo, nos termos do Artigo 98.º n.º 1 do Código de Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro;------------------------------------------------------- 

2) Se promova a consulta, por Edital, a todos os interessados, pelo prazo de 30 dias úteis, 
contados da data da publicitação da Deliberação da Câmara Municipal, para que estes possam 
apresentar os seus contributos no âmbito deste procedimento, tendo por base o Anteprojeto de 
Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo, que segue em Anexo à presente proposta; --------- 
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3) Os contributos a apresentar pelos interessados sejam remetidos via correio eletrónico, 
para o seguinte endereço: gab.juridico@cm-almodovar.pt, devendo os interessados colocar, como 
“Assunto”, o seguinte texto: “Apresentação de Sugestões – Elaboração do Regulamento de 
Apoio ao Empreendedorismo”;----------------------------------------------------------------------------------------  

4) Seja dado conhecimento a todos os trabalhadores ao serviço deste Município do teor da 
presente Deliberação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

5) Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da 
deliberação camarária que recair sobre a presente proposta;------------------------------------------------- 

6) Que nos termos do Artigo 57.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
deliberação que recair sobre a presente Proposta seja aprovada em minuta.” ------------------------ 

Sobre esta matéria o Senhor Presidente explicou que estamos perante o início do 
procedimento, seguindo-se um prazo de 30 dias para sugestões e discussão do 
documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Explicou igualmente que este é um Anteprojeto do Regulamento, que contém dois 
projetos diluídos num só, o apoio ao empreendedorismo e a incubadora de empresas, 
que apesar de serem distintos se conjugam perfeitamente.--------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber qual a necessidade que levou o 
executivo a proceder à elaboração deste Regulamento. -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou que queremos promover o empreendedorismo, a 
criação de empresas, sendo que para isso devemos apoiar e incentivar empresas com 
novos projetos empresariais e com a criação de postos de trabalho bem como do 
próprio emprego a jovens empreendedores. Queremos promover esta ideia, cativar os 
jovens, lançar ideias benéficas, uma vez que o concelho precisa de trazer mais micro 
empresas, porque uma pequena empresa hoje pode significar uma grande empresa no 
futuro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Convida os Senhores Vereadores a participarem, referindo que está aberto a 
sugestões que possam beneficiar este Regulamento pois é sempre uma mais-valia. ------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------- 
1.º - Aprovar o início do procedimento de elaboração do Regulamento de Apoio ao 

Empreendedorismo, nos termos do Artigo 98.º n.º 1 do Código de Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro;---------------------- 

2.º - Que se promova a consulta, por Edital, a todos os interessados, pelo prazo de 30 
dias úteis, contados da data da publicitação da Deliberação da Câmara Municipal, para 
que estes possam apresentar os seus contributos no âmbito deste procedimento, tendo 
por base o Anteprojeto de Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo, que segue em 
Anexo à presente proposta e que faz parte integrante da presente ata; ------------------ 

3.º - Aprovar que os contributos a apresentar pelos interessados sejam remetidos via 
correio eletrónico, para o seguinte endereço: gab.juridico@cm-almodovar.pt, devendo 
os interessados colocar, como “Assunto”, o seguinte texto: “Apresentação de Sugestões 
– Elaboração do Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo”;-------------------------------- 

4.º - Aprovar que seja dado conhecimento a todos os trabalhadores ao serviço deste 
Município do teor da presente Deliberação; ----------------------------------------------------------- 

mailto:gab.juridico@cm-almodovar.pt
mailto:gab.juridico@cm-almodovar.pt
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5.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução 
da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta;--------------------------------- 

6.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. - FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia dezassete de 
novembro de dois mil e quinze, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo 
a favor do Município, na importância de €3.083.274,20 (três milhões, oitenta e três mil, 
duzentos e setenta e quatro euros e vinte cêntimos) e ainda das Operações não 
Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €391.424,09 (trezentos e 
noventa e um mil, quatrocentos e vinte e quatro euros e nove cêntimos) perfazendo, 
assim, um total de disponibilidades no valor de €3.474.698,29 (três milhões, 
quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e oito euros e vinte e nove 
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.2.2. – PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE COM VISTA A ASSUMIR OS ENCARGOS 
DECORRENTES DA OBTENÇÃO DOS REGISTOS CRIMINAIS PARA OS COLABORADORES COM 
ATIVIDADES CUJO EXERCÍCIO ENVOLVE CONTACTO REGULAR COM MENORES: ----------------- 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 180/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 05 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------- 

“PROPOSTA N.º 180/PRESIDENTE/2015 ----------------------------------------------------------------------- 
COLABORADORES COM ATIVIDADES CUJO EXERCÍCIO ENVOLVE CONTACTO REGULAR COM MENORES - 

SOLICITAÇÃO DE CERTIFICADO DE REGISTO CRIMINAL ----------------------------------------------------------------------  
CONSIDERANDO:---------------------------------------------------------------------------------------------------------     
O disposto no artigo 2.º da Lei n.º 113/2009, de 17 de setembro, na redação conferida pela Lei 

n.º 103/2015, de 24 de agosto, diplomas que estabelecem medidas de proteção de menores, em 
cumprimento do artigo 5.º da Convenção do Conselho da Europa contra a Exploração Sexual e 
Abuso Sexual de Crianças; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a referida disposição legal, no âmbito das medidas de prevenção de contacto profissional 
com menores, vem referir que após o recrutamento, a entidade empregadora ou responsável 
pelas atividades está obrigada a pedir, anualmente, a quem exerce a profissão ou tais 
atividades, certificado de registo criminal e a ponderar a informação constante do mesmo na 
aferição da idoneidade para o exercício das funções; -------------------------------------------------------------  

O teor da Circular que nos foi remetida em 28 de outubro de 2015, pela Associação Nacional 
de Municípios Portugueses – ANMP, alertando para esta obrigatoriedade legal; ------------------------  

Que esta Câmara Municipal tem ao seu serviço, colaboradores com atividades cujo exercício 
envolve contacto regular com menores, aos quais deverá ser solicitada a entrega do respetivo 
certificado de registo criminal; ------------------------------------------------------------------------------------------  

Que, nesta sequência, foi efetuado um levantamento dos colaboradores do Município que 
exercem as suas funções em circunstâncias que implicam o contacto regular com menores, 
resultando, na presente data, um total de 74 colaboradores; --------------------------------------------------  

Que a obtenção do dito certificado de registo criminal, nesta data, representa um custo 
unitário de €5,00; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que o incumprimento desta disposição legal, por parte da entidade empregadora, constitui 
contraordenação punida com coima.  ---------------------------------------------------------------------------------  

PROPONHO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º Que a Câmara Municipal delibere assumir os encargos decorrentes da obtenção dos 

respetivos certificados de registo criminal, no valor unitário de €5,00, ou o que naturalmente 
venha a ser cobrado aquando da sua emissão, cujo valor total, na presente data, estima-se em 
€370,00; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º Que os encargos em causa sejam assumidos e pagos por cada colaborador, o qual será, 
posteriormente, ressarcido por esta Câmara Municipal, mediante a apresentação do recibo 
comprovativo da despesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Que, anualmente, seja efetuado o respetivo levantamento e satisfeitos os consequentes 
encargos, nos moldes referidos, aos colaboradores abrangidos.” ---------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------- 
1.º - Assumir os encargos decorrentes da obtenção dos respetivos certificados de 

registo criminal, no valor unitário de €5,00, ou o que naturalmente venha a ser cobrado 
aquando da sua emissão, cujo valor total, na presente data, estima-se em €370,00; -------  

2.º - Que os encargos em causa sejam assumidos e pagos por cada colaborador, o 
qual será, posteriormente, ressarcido por esta Câmara Municipal, mediante a 
apresentação do recibo comprovativo da despesa; --------------------------------------------------  

3.º - Aprovar que, anualmente, seja efetuado o respetivo levantamento e satisfeitos 
os consequentes encargos, nos moldes referidos, aos colaboradores abrangidos. ----------  

4.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 DO SENHOR PRESIDENTE PARA ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO AO 
COMÉRCIO LOCAL: ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 184/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 17 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------- 

 “PROPOSTA N.º 184/PRESIDENTE/2015 ---------------------------------------------------------------------- 
INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL DO CONCELHO DE ALMODÔVAR ---------------------------------------  
CONSIDERANDO:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O teor das informações prestadas pelas técnicas superiores Margarida Madeira e Vera Fontinha, 

datadas de 14 de outubro e 03 de novembro de 2015, respetivamente, bem como a informação 
produzida pelo Gabinete Jurídico em 29 de setembro de 2015 e o memorando jurídico datado de 12 de 
novembro de 2015, cujos teores se dão aqui como reproduzidos;-----------------------------------------------------   

Que face da crise socio económica que o país enfrenta, com naturais repercussões na diminuição do 
rendimento familiar, verificou-se uma especial debilidade na economia local e sustentabilidade dos 
negócios familiares, bem como micro empresas de cariz familiar que caracterizam o tecido empresarial 
do comércio local no Município de Almodôvar; -------------------------------------------------------------------------------  

Que, nessa medida afigura-se relevante encetar esforços no sentido de incentivar o consumo junto 
daquela economia, com o intuito de incrementar o volume de negócios da economia local do Município 
de Almodôvar, criando, para o efeito, uma série de medidas simultâneas de incentivo à economia local, 
para todo o concelho, onde se incluí, designadamente o apoio de incentivo aos colaboradores do 
Município de Almodôvar de modo a que estes e os seus familiares procurem e tomem conhecimento da 
variedade de produtos que podem ser adquiridos no comércio local em todo o concelho; ---------------------  

A composição do comércio local, o seu carácter e estrutura e a sua importância para a economia e 
bem-estar das famílias residentes no concelho; ------------------------------------------------------------------------------  

Que cabe às entidades públicas dar um sinal de confiança ao comércio local reconhecendo-lhe o 
caráter dinamizador e incentivando-lhe o espírito empreendedor; -----------------------------------------------------  
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Que o comércio local constitui na comunidade almodovarense um fator de coesão económico-
social, por promover e proporcionar sustentabilidade a pequenos comerciantes e micro e pequenas 
empresas, sendo uma atividade geradora de emprego e impulsionadora da economia local; ----------------  

Que o comércio local cumpre em si mesmo uma função social, alicerçada na proximidade existente 
entre os vários agentes económicos, que cria laços de solidariedade entre as pessoas na facilitação que 
promove nas transações comerciais, especialmente na ajuda que proporciona às famílias, em especial 
na atual e difícil conjuntura social e financeira a que estão sujeitas; ---------------------------------------------------  

O impacto positivo na economia local e a boa aceitação que a presente medida de apoio ao 
comércio local tem obtido junto dos agentes económicos; ---------------------------------------------------------------  

A estável e equilibrada situação financeira do Município de Almodôvar, comprovada pelos 
documentos financeiros respetivos e que se encontram refletidos nas informações prestadas à 
Administração Central; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em especial, que o Município de Almodôvar promove há vários anos o controlo da sua execução 
orçamental, e consequentemente não regista pagamentos em atraso, que configurem dívidas a 
fornecedores; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que o comércio local desempenha um papel marcante no desenvolvimento do Concelho de 
Almodôvar e que, numa conjuntura de grandes dificuldades financeiras que o País atravessa, impõe-se 
dar continuidade às medidas que visem a sua dinamização; -----------------------------------------------------------  

Que nos termos do artigo 2º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro “Constituem atribuições das autarquias locais, a promoção e salvaguarda 
dos interesses próprios das respectivas populações, designadamente nos domínios referidos no n.º 2 do 
artigo 7º e no n.º 2 do artigo 23º da presente Lei”. --------------------------------------------------------------------------  

Que nos termos legalmente previstos, e atendendo ao princípio da legalidade administrativa, são 
atribuições dos municípios, designadamente, a “Promoção do desenvolvimento”, nos termos da alínea 
m) do n.º 2 do citado artigo 23.º, sendo que se pretende o desenvolvimento e sustentabilidade da 
economia local, estando portanto esta medida abrangida pelas atribuições dos Municípios; -----------------  

Que o Município tem legitimidade para instituir concertadas medidas de apoio à economia local, 
visando assegurar aquela atribuição, afigurando-se o reembolso de despesas dos seus colaboradores, 
mediante a apresentação de faturas emitidas pelos estabelecimentos comerciais abrangidos pela 
medida de promoção (mercearias, talhos, padarias, drogarias, oficinas, cabeleireiros etc.), como uma 
medida possível; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que, esta medida representa apenas uma ajuda significativa para ao comércio local e não 
consubstancia qualquer valorização remuneratória dos colaboradores municipais;  -----------------------------  

A existência de dotação orçamental disponível e cabimento para satisfazer os encargos inerentes 
a esta medida; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, PROPONHO:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que a Câmara Municipal delibere aprovar a concessão de um apoio à economia local mediante 

a atribuição aos estabelecimentos de comércio tradicional situados no concelho de Almodôvar, 
devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniária em valor equivalente a 
150 euros por cada colaborador municipal que nele promova a aquisição de bens e serviços de valor 
equivalente; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os comprovativos do desconto 
efetuado no Serviço de Contabilidade da Autarquia, no período compreendido entre o dia 1 e o dia 28 de 
dezembro, com vista ao seu reembolso;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os estabelecimentos de 
comércio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento localizado no concelho de Almodôvar; 

4.º - Que os Serviços Municipais promovam a elaboração do respetivo distintivo, a colocar em local 
bem visível nos estabelecimentos comerciais aderentes; ------------------------------------------------------------------  

5.º - Que o Serviço de Fiscalização Municipal promova a distribuição do referido distintivo pelas lojas 
aderentes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.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.” -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente recordou que, esta matéria, no ano transato, mereceu do Senhor 
Vereador João António uma abstenção por os pressupostos não se enquadrarem legalmente. 
Tentam manter este apoio para incentivar as pessoas a comprar no comércio local em 
Almodôvar, nomeadamente nesta época natalícia que se avizinha, tentando, contudo, 
salvaguardar o nosso órgão sendo que a melhor maneira será a que agora se propõe. -----------  

O Senhor Vereador João António questionou quais são os fundamentos agora propostos 
para que possa votar favoravelmente.--------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou que um dos objetivos desta atribuição é fazer com que as 
pessoas se desloquem ao comércio local para comprar, tentando fazer face às dificuldades 
económicas que estes estão a atravessar, dar incentivo para que as pessoas se aproximem 
mais do comércio tradicional. Tentar criar mais sustentabilidade aos comerciantes, pois cabe 
às entidades públicas, onde se incluí a Câmara Municipal, incentivar o desenvolvimento local. 
A ideia é incutir o espírito das compras junto daqueles que aqui vivem e pagam cá os 
impostos. O grande objetivo é a dinamização do desenvolvimento local. ----------------------------- 

O Senhor Vereador João António questionou quais os considerandos inscritos na 
proposta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente explicou que estão em causa vouchers de 150,00 euros, a atribuir a 
cada trabalhador, que serão posteriormente entregues no comércio local, com sede no 
concelho de Almodôvar. O papel do colaborador municipal pode aqui ser visto como “o 
veículo” para fazer chagar este apoio ao comércio local. A melhor forma de operacionalizar 
esta iniciativa será posteriormente analisada pelos serviços competentes e o pagamento será 
diretamente efetuado aos comerciantes e não aos trabalhadores municipais, não podendo 
este incentivo ser visto como um prémio ou uma valorização profissional dos trabalhadores. 
A Câmara tem capacidade financeira e pode entender-se como uma medida de campanha de 
natal, destinada exclusivamente ao desenvolvimento do comércio em geral. ----------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião questionou se o parecer jurídico que acompanha a 
proposta é interno ou externo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente explicou que se trata de um parecer emitido externamente. -----------  
Referiu que em anos anteriores haviam condições excecionais que justificaram este 

procedimento, eram medidas razoáveis, nomeadamente medidas que se prenderam com o 
corte dos salários. De momento, esta medida de incentivo aos trabalhadores não tem 
prossupostos que a justifiquem, pelo que a proposta agora apresentada consiste, 
explicitamente, num apoio a conceder ao comércio local, que tem como veículo os 
colaboradores municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador João António disse que estes pressupostos não existem, não cabe nas 
competências da Câmara atribuir diretamente ao comércio local qualquer apoio, não há um 
regulamento que o permita fazer. Quando havia os prossupostos anteriores, nomeadamente, 
os cortes nos salários, o corte dos subsídios ou o congelamento das carreiras, até 
compreendia e já votou a favor dessa proposta, sendo mesmo o seu promotor, mas a partir 
do momento que foi reposto não pode votar favoravelmente. ------------------------------------------ 
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  O Senhor Vereador António Sebastião disse que a exposição do Vereador João António 
é pertinente e compreensível mas, se olharmos de uma forma diferente e forçada, vemos 
que a situação financeira da autarquia é estável. Em sua opinião este tipo de iniciativa não se 
justifica quanto aos funcionários mais motivados, um apoio indiscriminado não tem a ver com 
motivação, se assim fosse, uns interessam-se mais que outros e esses mais interessados é 
que deveriam ter a efetiva recompensa. ------------------------------------------------------------------------ 

Quanto ao apoio ser canalizado para o comércio local, dentro deste pressuposto é um 
assunto com algumas interrogações, mas a medida em si é positiva. ---------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou que este apoio será dividido em 6 vouchers, de vinte e cinco 
euros cada, para que possibilite a sua utilização em mais que um estabelecimento comercial. 
Neste âmbito serão ainda elaborados os respetivos distintivos, para que fique claro quais os 
estabelecimentos aderentes, entendendo que ficarão excluídos desta medida a restauração 
e os estabelecimentos que não tenham domicílio fiscal e não estejam localizados no 
concelho de Almodôvar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador João 
António, deliberou: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º - Aprovar a concessão de um apoio à economia local mediante a atribuição aos 
estabelecimentos de comércio tradicional situados no concelho de Almodôvar, devidamente 
identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniária em valor equivalente a 150 
euros por cada colaborador municipal que nele promova a aquisição de bens e serviços de 
valor equivalente;----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os 
comprovativos do desconto efetuado no Serviço de Contabilidade da Autarquia, no período 
compreendido entre o dia 1 e o dia 28 de dezembro, com vista ao seu reembolso;  --------------- 

3.º - Aprovar que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os 
estabelecimentos de comércio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento 
localizado no concelho de Almodôvar; -------------------------------------------------------------------------- 

4.º - Aprovar que os serviços municipais promovam a elaboração do respetivo distintivo, 
a colocar em local bem visível nos estabelecimentos comerciais aderentes; -------------------------- 

5.º - Aprovar que seja o Serviço de Fiscalização Municipal a efetuar a distribuição do 
referido distintivo pelas lojas aderentes; ------------------------------------------------------------------------- 

6.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. -------------------------- 

ATRIBUIÇÃO DE UM APOIO AO COMÉRCIO LOCAL (FILHOS DOS TRABALHADORES) 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 185/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 17 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------- 

 “PROPOSTA N.º 185 / PRESIDENTE / 2015 ---------------------------------------------------------------------  
INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL DO CONCELHO DE ALMODÔVAR ---------------------------------------  
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O teor da informação prestada pela técnica superior Vera Fontinha, datada de 03 de novembro de 

2015, bem como o memorando jurídico de 12 de novembro de 2015, cujos teores se dão aqui como 
reproduzidos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que, constituía prática do Município oferecer um presente de Natal aos filhos dos colaboradores 
municipais cuja idade não fosse superior a 12 anos, presente que se traduzia na oferta de um brinquedo, 
atendendo à idade de cada criança; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que desde o ano 2009, o Município adotou novas práticas e substituiu o presente por um 
cheque/prenda a despender exclusivamente nos estabelecimentos de comércio tradicional do Concelho 
de Almodôvar no comércio local, não podendo o seu valor ser traduzido em dinheiro; --------------------------  

Que, também esta medida representa uma ajuda significativa para ao comércio local e não 
consubstancia qualquer valorização remuneratória dos colaboradores municipais;  -----------------------------  

Que nos termos do artigo 2º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro “Constituem atribuições das autarquias locais, a promoção e salvaguarda 
dos interesses próprios das respectivas populações, designadamente nos domínios referidos no n.º 2 do 
artigo 7º e no n.º 2 do artigo 23º da presente Lei”. --------------------------------------------------------------------------  

Que nos termos legalmente previstos, e atendendo ao princípio da legalidade administrativa, são 
atribuições dos municípios, designadamente, a “Promoção do desenvolvimento”, nos termos da alínea 
m) do n.º 2 do citado artigo 23.º, sendo que se pretende o desenvolvimento e sustentabilidade da 
economia local, estando portanto esta medida abrangida pelas atribuições dos Municípios; -----------------  

A existência de dotação orçamental disponível e cabimento para satisfazer os encargos inerentes 
a esta iniciativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, PROPONHO:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Que a Câmara Municipal delibere aprovar, a título excecional, a concessão de um apoio à 

economia local mediante a atribuição aos estabelecimentos de comércio tradicional situados no 
concelho de Almodôvar, devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniária 
em valor equivalente a 20 euros por cada filho de cada colaborador municipal

1
 que nele promova a 

aquisição de bens e serviços de valor equivalente; ---------------------------------------------------------------------------  
2.º Que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os comprovativos do desconto 

efetuado no Serviço de Contabilidade da Autarquia, no período compreendido entre o dia 1 e o dia 28 de 
dezembro, com vista ao seu reembolso;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os estabelecimentos de 
comércio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento localizado no concelho 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. --------------------------------------------------------------------------------  

____________ 
1Com idade compreendida até aos 12 anos, inclusive.” --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------- 
1.º - Aprovar, a título excecional, a concessão de um apoio à economia local mediante a 

atribuição aos estabelecimentos de comércio tradicional situados no concelho de Almodôvar, 
devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniária em valor 
equivalente a 20 euros por cada filho de cada colaborador municipal que nele promova a 
aquisição de bens e serviços de valor equivalente; ----------------------------------------------------------- 

2.º Aprovar que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os comprovativos 
do desconto efetuado no Serviço de Contabilidade da Autarquia, no período compreendido 
entre o dia 1 e o dia 28 de dezembro, com vista ao seu reembolso;  ------------------------------------ 

3.º - Aprovar que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os 
estabelecimentos de comércio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento 
localizado no concelho de Almodôvar; -------------------------------------------------------------------------- 

4.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. -------------------------- 

1.2.4. - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ENTIDADES LEGALMENTE EXISTENTES NO 
CONCELHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO FORMULADO PELA CASA DO BENFICA EM 

ALMODÔVAR PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CICLISMO: --------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou um ofício exarado pela Casa do Benfica em Almodôvar, 
cujo teor se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: Aquisição de equipamentos desportivos e pagamento das inscrições dos Atletas------  
No seguimento da época transata e tendo como meta o alcance dos nossos objetivos atrás 

mencionados, vimos por este meio solicitar à nossa autarquia um apoio financeiro destinado à 
aquisição de equipamentos e inscrições dos nossos atletas na Federação Portuguesa de Ciclismo. 

O presente pedido de apoio financeiro à nossa autarquia de 7.123,15€ (sete mil cento e vinte e 
três euros e quinze cêntimos) sem iva, após cálculos aprofundados e de acordo com as 
necessidades procedente, tais como:--------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Aquisição de equipamentos – valor total sem iva 6125,00€ (seis mil cento e vinte e cinco 
euros) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – Inscrições – Valor total 998,15€ (novecentos e noventa e oito euros e quinze cêntimos) ”---- 

Sobre esta matéria o Senhor Vereador António Sebastião questionou se já não tinha 
sido atribuído um subsídio, de idêntica natureza há relativamente pouco tempo. ---------- 

O Senhor Presidente explicou que os ciclistas saíram, praticamente todos, e levaram 
consigo os equipamentos, por isso estão a pedir subsídio para a aquisição de novos 
equipamentos, mas que são para uma equipa completamente nova, e onde todos os 
elementos (com a exceção de um) são de Almodôvar. ---------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que é preciso ter descaramento para 
se irem embora e levar o respetivo equipamento. Disse ainda que, a ser assim, cada vez 
que os atletas se irritarem e decidam abandonar o Clube, então, nesta perspetiva, 
levarão os equipamentos e outros virão pedir novamente novo subsídio. --------------------- 

O Senhor Vereador João António referiu que a Casa do Benfica já tinha recebido 
subsídio e apoiada na aquisição de equipamentos, entendendo que já receberam o que 
efetivamente tinham a receber. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente explicou que este ano receberam o subsídio normal e que 
os equipamentos foram oferecidos no ano de 2014.------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador João António sugeriu que esperem para 2016 pois não considera 
coerente dar dois subsídios, no mesmo ano e para o mesmo fim.------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente explicou que não é duas vezes no mesmo ano, apenas as 
épocas desportivas não correspondem ao ano civil. Referiu ainda que se é uma 
Associação está aberto para apoiá-la. Para as Associações tudo! -------------------------------- 

 O Senhor Vereador João António disse que depois de ouvir o Senhor Vice-
Presidente ficou com sérias dúvidas se deve apoiar, tendo em conta a ligeireza e a 
leviandade com que faz a sua análise, é constrangedor e faz ver a seriedade com que as 
coisas são levadas nesta casa. --------------------------------------------------------------------------- 

 Já tiveram subsídios, para além do normal no ano de 2015, receberam subsídios 
pontuais e o executivo fica na obrigação, quando estão a atribuir dinheiros públicos, de 
serem sérios e não se brincar com o dinheiro dos nossos impostos e esta discussão visa 
analisar estes assuntos.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quando ouve dizer o Senhor Vice-Presidente “não interessa, para as Associações 
tudo!” fica incomodado e preocupado com este tipo de situações e as aprovar.------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que estas questões sempre existiram 
na Câmara Municipal. O processo de apoio, em determinada altura instituiu-se como 
normal e estes apoios gradualmente foram sendo regulares e ao longo do ano por parte 
das Associações irem pedindo apoios suplementares, sempre aconteceu. --------------------  

Também se sabe que estes assuntos são tratados na retaguarda com as próprias 
Associações, e quando lhes é explicado o que se passa, por vezes entendem e não se 
lhes atribui nada ou dá-se-lhes um apoio excecional. ------------------------------------------ 

Com este executivo basta pedirem e as suas solicitações vêm logo à Câmara sem ser 
analisadas, sem ter sequer em consideração o seu histórico de subsídios. A questão põe-
se em termos de equilíbrio, tem de se analisar o que se fez e ver se, se justifica. ------------ 

Sugere então, que se retire este pedido e o mesmo seja objeto de discussão no início 
do próximo ano, esta sim, seria uma atitude mais equilibrada a tomar de momento.------ 

Questionou também porquê que o subsídio normal foi de 7 mil euros quando 
costumava ser cerca de 4 mil euros?--------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou que este ano apresentaram mais atividades nos seus 
Planos por isso foram aumentados e fez uma síntese dos apoios, referindo que já se 
atribuiu, até ao momento, um valor global de €9.500,00. ------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou: “O que é que as atividades 
desenvolvidas pela Casa do Benfica, em si, representam para a comunidade que 
justifique que se lhe dê mais este apoio?”. Se o critério é só ser uma Associação e 
apoiam, então não apoiará. Se o critério é outro então tratam do assunto no próximo 
ano. O Presidente tem a responsabilidade de conversar com as pessoas de forma geral e 
fazê-las entender.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vice-Presidente explicou que faz sentido ser discutido a atribuição de tal 
apoio agora. Tal como explicou, são duas épocas diferentes que normalmente não 
coincidem com os anos civis. O apoio às coletividades, ao contrário do que o Vereador 
Sebastião deixou implícito, não tem grande diferença, o trabalho realizado é importante 
para o concelho e tem todo o seu apoio.--------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador Ricardo Colaço referiu que vota a favor porque em conversa com 
os membros da direção os mesmos lhe explicaram que necessitam do equipamento 
porque tiveram problemas com os anteriores patrocinadores e há uma necessidade da 
Casa do Benfica adquirir novos e no início da época têm de ter os equipamentos e estar 
preparados para iniciar as competições.----------------------------------------------------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião esclareceu, para além do que referiu, que a 
proposta que colocou foi atendendo aos apoios atribuídos no ano de 2015 que, segundo 
o Senhor Presidente da Câmara, rondam os 9 mil euros que, por si só, justificam que 
este pedido seja discutido no próximo ano económico, integrado nos apoios que a 
Câmara irá conceder em 2016, por uma questão de equilíbrio e tratamento idêntico às 
várias coletividades. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Os membros da Câmara devem ter uma postura de ponderação e equilíbrio e 
cuidado com o dinheiro público e não movidos por critérios supostamente entendíveis 
como passiveis de obter simpatias e outro tipo de resultados. ----------------------------------- 

Por último, considera que a Casa do Benfica em Almodôvar desempenha atividades 
de acordo com o seu plano e os responsáveis da sua direção tem representatividade de 
influência na comunidade, que é a conhecida. Não fez outras considerações, apenas 
referiu que devem ponderar se o apoio concedido em 2015, perto de 9 mil euros, é ou 
não adequado para a atividade que a Casa do Benfica desenvolve, é esta a sua 
preocupação, o resto é demagógico e eleitoralista que não devia ser base de 
fundamento da discussão, que é o que se entende. ----------------------------------------------- 

Analisada a matéria em preço, a Câmara, por maioria, com os votos contra dos Senhores 
Vereadores João António e António Sebastião, deliberou: ------------------------------------------------ 

1.º - Aprovar a atribuição de um subsídio, a título extraordinário, no montante de 
€6.125,00 (seis mil cento e vinte e cinco euros), acrescido do IVA, a transferir para a 
Casa do Benfica em Almodôvar, destinado a apoiar exclusivamente a aquisição de 
equipamentos para a equipa de ciclismo;--------------------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar que o pagamento se efetue mediante apresentação de documentos 
comprovativos da despesa;------------------------------------------------------------------------------- 

3.° - Aprovar 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 29324; -----------------------------------------------------  

4.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: ----- 

“O meu voto contra relativamente à atribuição deste subsídio tem a ver com os princípios de 

rigor que defendo na gestão dos dinheiros públicos, que parece não estar a ser utilizado neste 
momento, uma vez que a Casa do Benfica já foi contemplada no início de 2015 com a atribuição 
de um subsídio destinado ao mesmo fim, não sendo de todo compreensível que no mesmo ano 
económico se possa atribuir subsídio de igual valor com uma finalidade que já foi contemplada. -- 

Penso que a atribuição deste subsídio colida claramente com os regulamentos existentes na 
Câmara Municipal que regulam a atribuição de apoios e subsídios às coletividades existentes no 
concelho.” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Senhor Presidente produziu a seguinte declaração de voto: ------------------------------- 

“Este item foi colocado a todos os Senhores Vereadores para que se pudessem pronunciar 
sobre o apoio extraordinário, no sentido de que a Casa do Benfica permita aos ciclista da terra 
continuarem e promover este desporto, dentro e fora do nosso concelho, ajudando igualmente a 
divulgação do concelho no exterior. O ciclismo foi sempre um orgulho para os Almodovarenses e 
este executivo quer manter essa tradição” ------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

DESPORTIVA “MALTA DURA”, COM VISTA À AQUISIÇÃO DE REDE PARA CONSTRUÇÃO 

DE MURO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 189/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 18 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------- 

“PROPOSTA N.º 189/PRESIDENTE/2015----------------------------------------------------------------------- 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA À COMPRA DE MATERIAL PARA ARRANJO DE 

CAMPO DE FUTEBOL----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSIDERANDO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
O trabalho meritório e profícuo que a Associação Cultural e Desportiva “Malta Dura” tem 

vindo a desenvolver, nomeadamente, na localidade onde está sediada e cujos resultados em 
muito nos orgulha, tendo em conta o importante papel de combate ao isolamento que cada vez 
mais atinge o interior do país;------------------------------------------------------------------------------------------ 

Que a referida Associação veio agora solicitar à Câmara Municipal a atribuição de uma 
comparticipação financeira com a finalidade de apoiar na colocação de uma rede de proteção no 
seu campo de futebol; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que está em causa um conjunto de logística, não menos importante, que passa pela 
conservação e tratamento de todo o espólio da Associação, e que lhes proporciona conforto, 
comodidade e bem-estar, ajudando-os e conduzindo-os a resultados de sucesso, e que importa 
realçar e ajudar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 à Associação Cultural e Desportiva “Malta 

Dura” o montante de €4.750,00 (Quatro mil setecentos e cinquenta euros), acrescido do IVA, 
destinado a apoiar a compra de material, de forma a garantir a conservação e manutenção do 
respetivo campo de futebol;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Que o pagamento se efetue mediante apresentação de documento comprovativo da 
despesa;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 08.07.01 e 
compromisso n.º 29369;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.º - Que, nos termos do disposto no 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.” ----------------------  

Concluída a apreciação do assunto, o Senhor Presidente submeteu à votação a presente 
matéria, tendo a Câmara, por unanimidade, deliberado:-------------------------------------------------- 

1.º - Aprovar a atribuição de um subsídio, para a Associação Cultural e Desportiva 
“Malta Dura”, no montante de €4.750,00 (Quatro mil setecentos e cinquenta euros), 
acrescido do IVA, destinado a apoiar a compra de material, de forma a garantir a 
conservação e manutenção do respetivo campo de futebol;--------------------------------------- 

2.º - Aprovar que o pagamento se efetue mediante apresentação de documento 
comprovativo da despesa;----------------------------------------------------------------------------------- 

3.° - Aprovar 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 29369; -----------------------------------------------------  

4.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. - PROPOSTAS RELATIVAS AOS PARECERES PRÉVIOS VINCULATIVOS, 
FORMULADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS N.OS 4, 5 E 12 DO ARTIGO 75.º DA LEI 
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N.º 82-B/2014, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2015) E PORTARIA N.º 149/2015, DE 26 DE 
MAIO, PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS; ----------------  

PROPOSTA N.º 186/PRESIDENTE/2015 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO, QUE TÊM 
POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

E MICROBIOLÓGICAS ÀS ÁGUAS DE CONSUMO HUMANO, RECREATIVAS E RESIDUAIS 

DO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR NO ANO 2016: ----------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 186/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 18 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ---------------------------------- 

 “PROPOSTA N.º186/PRESIDENTE/2015----------------------------------------------------------------------- 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – REALIZAÇÃO DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS ÀS ÁGUAS DE 

CONSUMO HUMANO, RECREATIVAS E RESIDUAIS DO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR NO ANO 2016-----------------------  
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro – LOE 2015, conjugado com o preceituado na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio - 
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Que a água constitui um recurso essencial à vida e que a qualidade da água destinada ao 

consumo humano representa uma preocupação cada vez maior, não apenas no que respeita à sua 
quantidade mas igualmente no que respeita à sua qualidade; ----------------------------------------------------------  

2. Que o regime da qualidade da água destinada ao consumo humano, tendo por objetivo proteger 
a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes da eventual contaminação dessa água e assegurar a 
disponibilidade tendencialmente universal de água salubre, limpa e desejavelmente equilibrada na sua 
composição, encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, o qual se pretende dar 
cumprimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Que 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, com vista à realização de análises físico-
químicas e microbiológicas às águas de consumo humano, recreativas e residuais do Município de 
Almodôvar, no ano 2016; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Que, nos termos da alínea a) do n.º 5 e do n.º 11 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, que aprovou a Lei do orçamento de Estado para o ano de 2015 a celebração ou a renovação 
de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do Executivo Municipal; 

5. Que, nos termos do disposto no n.º 12 da citada disposição legal, conjugado com o n.º 1 do 
artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, o parecer acima referido é da competência do 
respetivo órgão executivo e depende da verificação dos requisitos cumulativos previstos nas 
alíneas a) a d) do n.º 2 do citado artigo da referida Portaria, 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;-------------------------  

b) Da existência de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------------------------- 
c) Da inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 do 

artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.
os

 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face 
ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha 
idêntico objeto e, ou, contraparte.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1. O contrato a celebrar cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3.º da Portaria n.º 
149/2015, de 26 de maio, nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------- 

5.1.1. O contrato é prestado com autonomia, não se encontra sujeito à disciplina ou direção do 
Município, não implica o cumprimento de horário, não configura qualquer trabalho subordinado, 
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interessando apenas à Autarquia o resultado final do serviço, não há conveniência na afetação de meios 
de produção do município e revela-se inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de 
emprego público para a presente prestação de serviços; ------------------------------------------------------------------  

5.1.2. Os encargos contratuais encontram-se cabimentados nas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2016, na rubrica 0102 020220 – Outros trabalhos especializados, pela ficha de 
compromisso nº 29367, de 18 de novembro de 2015; ---------------------------------------------------------------------  

5.1.3. Não existe qualquer impedimento à celebração do contrato, devendo o concorrente, para o 
efeito, comprovar ter regularizado as suas obrigações para com o fisco e a segurança social; ----------------  

5.1.4. O presente contrato será sujeito à correspondente redução remuneratória, prevista 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. ---------------------------------------------------------------------------  

6.Que o procedimento que se pretende adotar para formação do contrato é o ajuste direto nos 
termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e nos artigos 112.º a 
127.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Para a celebração do contrato em causa estima-se um valor de €12.000,00 (doze mil euros), 
acrescidos do IVA, se este for legalmente devido. ----------------------------------------------------------------------------  

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), conjugado com o artigo 3.º da Portaria 
n.º 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio vinculativo favorável relativamente à celebração de um 
contrato de aquisição de serviços com vista à realização de análises físico-químicas e microbiológicas 
às águas de consumo humano, recreativas e residuais do Município de Almodôvar, no ano 2016, 
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, conjugado com o disposto sobre a matéria na Portaria n.º 
149/2015, de 26 de maio.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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), conjugado com o artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 
de maio, parecer prévio vinculativo favorável relativamente à celebração de um contrato de 
aquisição de serviços com vista à realização de análises físico-químicas e microbiológicas às 
águas de consumo humano, recreativas e residuais do Município de Almodôvar, no ano 2016, 
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, conjugado com o disposto sobre a matéria na 
Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio. ----------------------------------------------------------- 

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 187/PRESIDENTE/2015 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO, QUE TÊM 
POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DE TENDAS E STANDS NO ÂMBITO DA IX FEIRA DO COGUMELO E DO MEDRONHO 2015:  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 187/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 18 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ------------------------------------------ 

“PROPOSTA N.º187/PRESIDENTE/2015------------------------------------------------------------------------ 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS E STANDS NO ÂMBITO DA IX 

FEIRA DO COGUMELO E DO MEDRONHO 2015 ------------------------------------------------------------------------------  
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro – LOE 2015, conjugado com o preceituado na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio   
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. Que 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, com vista ao aluguer, montagem e  
desmontagem de tendas e stands no âmbito da IX Feira do Cogumelo e do Medronho 2015, a realizar 
na Aldeia de S. Barnabé nos próximos dias 28 e 29 de novembro; ---------------------------------------------------  

2. Que, nos termos da alínea a) do n.º 5 e do n.º 11 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, que aprovou a Lei do orçamento de Estado para o ano de 2015 a celebração ou a renovação 
de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do Executivo Municipal; 

3. Que, nos termos do disposto no n.º 12 da citada disposição legal, conjugado com o n.º 1 do 
artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, o parecer acima referido é da competência do 
respetivo órgão executivo e depende da verificação dos requisitos cumulativos previstos nas 
alíneas a) a d) do n.º 2 do citado artigo da referida Portaria, 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; ------------------------ 

b) Da existência de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------------------------- 
c) Da inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 do 

artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.
os

 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face 
ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha 
idêntico objeto e, ou, contraparte.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1. O contrato a celebrar cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3.º da Portaria n.º 
149/2015, de 26 de maio, nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------  

3.1.1. O contrato é prestado com autonomia, não se encontra sujeito à disciplina ou direção do 
Município, não implica o cumprimento de horário, não configura qualquer trabalho subordinado, 
interessando apenas à Autarquia o resultado final do serviço, não há conveniência na afetação de meios 
de produção do município e revela-se inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de 
emprego público para a presente prestação de serviços; ------------------------------------------------------------------  

3.1.2. Os encargos contratuais encontram-se cabimentados nas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2015, na rubrica 0102 020216 - Seminários, exposições e similares, proj. 2015/341 3-
2.1 – Feira do Cogumelo e do Medronho, aquisição de serviços, pela ficha de cabimento nº 13242, de 18 
de novembro de 2015;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1.3. Não existe qualquer impedimento à celebração do contrato, devendo o concorrente, para o 
efeito, comprovar ter regularizado as suas obrigações para com o fisco e a segurança social; ----------------  

3.1.4. O presente contrato será sujeito à correspondente redução remuneratória, prevista 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. ---------------------------------------------------------------------------  

4. Que o procedimento que se pretende adotar para formação do contrato é o ajuste direto nos 
termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e nos artigos 112.º a 
127.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Para a celebração do contrato em causa estima-se um valor de €18.680,00 (dezoito mil seiscentos 
e oitenta euros), acrescidos do IVA, se este for legalmente devido. ----------------------------------------------------  

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), conjugado com o artigo 3.º da Portaria 
n.º 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio vinculativo favorável relativamente à celebração de um 
contrato de aquisição de serviços com vista ao aluguer, montagem e desmontagem de tendas e 
stands no âmbito da IX Feira do Cogumelo e do Medronho 2015, a realizar na Aldeia de S. Barnabé no 
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próximo dias 28 e 29 de novembro, 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, conjugado com o disposto 
sobre a matéria na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio.” --------------------------------------------------------------  

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), conjugado com o artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 
de maio, parecer prévio vinculativo favorável relativamente à celebração de um contrato de 
aquisição de serviços com vista ao aluguer, montagem e desmontagem de tendas e stands no 
âmbito da IX Feira do Cogumelo e do Medronho 2015, a realizar na Aldeia de S. Barnabé no 
próximo dias 28 e 29 de novembro, 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, 
conjugado com o disposto sobre a matéria na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio.”  

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 188/PRESIDENTE/2015 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO, QUE TÊM 
POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM 

DA ILUMINAÇÃO DE NATAL NA VILA DE ALMODÔVAR: ----------------------------------------- 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 188/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 18 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ------------------------------------------ 

 “PROPOSTA N.º188/PRESIDENTE/2015----------------------------------------------------------------------- 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ILUMINAÇÃO DE NATAL NA VILA DE 

ALMODÔVAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - Artigo 75.° da Lei n.º 82-B/2014, de 31 

de dezembro – LOE 2015, conjugado com o preceituado na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio - 
CONSIDERANDO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1. Que as festividades se aproximam, Natal e Passagem de Ano, são habitualmente assinaladas 

pelo Município e tendo em conta que a iluminação de Natal poderá contribuir para o desenvolvimento 
do comércio tradicional, nomeadamente, funcionando como atração turística. -----------------------------------  

2. Que 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, com vista ao aluguer, montagem e  
desmontagem da iluminação de Natal na Vila de Almodôvar; --------------------------------------------------------  

3. Que, nos termos da alínea a) do n.º 5 e do n.º 11 do artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, que aprovou a Lei do orçamento de Estado para o ano de 2015 a celebração ou a renovação 
de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio vinculativo do Executivo Municipal; 

4. Que, nos termos do disposto no n.º 12 da citada disposição legal, conjugado com o n.º 1 do 
artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, o parecer acima referido é da competência do 
respetivo órgão executivo e depende da verificação dos requisitos cumulativos previstos nas 
alíneas a) a d) do n.º 2 do citado artigo da referida Portaria, 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; ------------------------ 

b) Da existência de cabimento orçamental; ------------------------------------------------------------------------- 
c) Da inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no n.º 1 do 

artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.
os

 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º da 
Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face 
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ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha 
idêntico objeto e, ou, contraparte.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. O contrato a celebrar cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3.º da Portaria n.º 
149/2015, de 26 de maio, nomeadamente:--------------------------------------------------------------------------------- 

4.1.1. O contrato é prestado com autonomia, não se encontra sujeito à disciplina ou direção do 
Município, não implica o cumprimento de horário, não configura qualquer trabalho subordinado, 
interessando apenas à Autarquia o resultado final do serviço, não há conveniência na afetação de meios 
de produção do município e revela-se inconveniente o recurso a modalidade de relação jurídica de 
emprego público para a presente prestação de serviços;----------------------------------------------------------------- 

4.1.2. Os encargos contratuais encontram-se cabimentados nas Grandes Opções do Plano e 
Orçamento para 2015, na rubrica 0102 020216 – Seminários, exposições e similares, Proj. 4-5.1  - FN 
aquisição de serviços, pela ficha de cabimento nº 13238, de 18 de novembro de 2015;------------------------- 

4.1.3. Não existe qualquer impedimento à celebração do contrato, devendo o concorrente, para o 
efeito, comprovar ter regularizado as suas obrigações para com o fisco e a segurança social;---------------- 

4.1.4. O presente contrato será sujeito à correspondente redução remuneratória, prevista 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.-------------------------------------------------------------------------- 

5. Que o procedimento que se pretende adotar para formação do contrato é o ajuste direto nos 
termos da alínea a), do n.º 1 do artigo 16.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e nos artigos 112.º a 
127.º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Para a celebração do contrato em causa estima-se um valor de €11.000,00 (onze mil euros), 
acrescidos do IVA, se este for legalmente devido.--------------------------------------------------------------------------- 

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), conjugado com o artigo 3.º da Portaria 
n.º 149/2015, de 26 de maio, parecer prévio vinculativo favorável relativamente à celebração de um 
contrato de aquisição de serviços com vista ao aluguer, montagem e desmontagem da iluminação de 
Natal na Vila de Almodôvar, 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, conjugado com o disposto sobre a 
matéria na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio.” ------------------------------------------------------------------------  

Sobre este parecer o Senhor Presidente explicou que se trata da tradicional iluminação de 
Natal, mais uma estrutura de apoio à época natalícia, uma atividade para crianças com o 
conceito de natal no centro da Vila e que a iluminação de Natal é mais composta e de melhor 
qualidade atingindo um valor que ronda os 11 mil euros, acrescidos de IVA. ---------------------- 

O Senhor Vereador António Sebastião questionou qual é a estrutura que vai gastar uma 
vez que está em causa o dobro da verba habitual? ---------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente explicou que se tratará de uma tenda com algo de interesse para as 
crianças com por exemplo uma loja de chocolate. São infraestruturas decorativas, uma 
atração que ficará durante a semana de Natal na Praça da República. -----------------------------  

Referiu também que não se trata do dobro do investimento com a iluminação de Natal 
mas sim de um novo investimento, numa perspetiva de ir ao encontro da animação das 
crianças, com vista a trazer pessoas a Almodôvar é uma aposta que fazem, um investimento.- 

O Senhor Vereador João António começou por referir que a explicação do Senhor 
Presidente está um pouco confusa. O que o Senhor Presidente quererá dizer é que se trata da 
iluminação normal, mais a instalação de determinada estrutura, que ainda não sabe bem o 
que vai estar lá dentro. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente disse que está feliz pelo facto do Senhor Vereador saber explicar tão 
bem pois fez uma síntese impecável. ---------------------------------------------------------------------------- 

 O Senhor Vereador António Sebastião recordou que o Senhor Presidente no primeiro 
ano que foi chamado a fazer a iluminação fê-la por um valor inferior a €5.000,00 e orgulhou-
se disso e na altura não se preocupou com o facto de essa iluminação chamar, ou não, 
pessoas à Vila de Almodôvar. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Quis saber qual é a alteração substancial para se gastar o dobro da verba e de forma a 
atrair mais pessoas. Haverá mais ruas iluminadas? Será a iluminação muito mais bonita e 
atrativa? Haverá uma maior qualidade? ------------------------------------------------------------------------ 

 Estamos com dois anos de mandato e nós vamos conhecendo as pessoas, a forma como 
se colocam e, cada vez mais, o sentimento que se vai instalando, e muito embora queira dar 
um contributo aqui em reunião de Câmara, numa postura construtiva, a vontade que se vai 
instalando em mim é a de votar contra. Deixo de acreditar nisto, não é nada a nível pessoal, 
mas é um pouco aquela situação que já tive oportunidade de referir aquando da apreciação 
das GOP e Orçamento para o ano de 2016, que é “deixa andar que Almodôvar vai 
sobreviver”. A informação do Senhor Presidente é inócua. ------------------------------------------------ 

O Senhor Vereador João António disse que é favorável a um ambiente agradável e 
bonito que aqueça o coração das pessoas, e do qual gosta muito, mas este projeto 
poderia ser um bocadinho mais explicado porque realmente há um aumento de preços 
e não sabem o que justifica esses aumentos.---------------------------------------------------------- 

Apreciada a matéria, o Executivo, por maioria, com o voto contra o Senhor Vereador 
António Sebastião, 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), conjugado com o artigo 3.º da Portaria n.º 149/2015, de 26 
de maio, parecer prévio vinculativo favorável relativamente à celebração de um contrato de 
aquisição de serviços com vista ao aluguer, montagem e desmontagem da iluminação de 
Natal na Vila de Almodôvar, 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, conjugado com o 
disposto sobre a matéria na Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio.” ----------------------------------- 

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. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTE  

2.1. – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE - PRORROGAÇÃO DO 
PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE “PAVIMENTAÇÃO DO CM ENTRE A ALDEIA 
DOS FERNANDES E VÁRIOS MONTES DA FREGUESIA”: --------------------------------------------- 

O Senhor Presidente apresentou um e-mail, exarado em 02.NOV.2015, pela Convirsul, 
cujo teor se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: Empreitada Pavimentação do CM entre a Aldeia dos Fernandes e Vários Montes da 
Freguesia ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme conversa telefónica, vimos por este meio solicitar a V. Ex.ª uma prorrogação na obra no 
prazo de 30 dias a título gracioso.” --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obrigada -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Com os melhores cumprimentos,” ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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O supra transcrito documento mereceu por parte da fiscalização da obra a seguinte 
informação: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“INFORMAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tratando-se de uma prorrogação a título gracioso, não tenho nada a objetar.------------------------------- 
Considero o prazo insuficiente face às condições atmosféricas da época.” ------------------------------------- 

No supra transcrito documento o Senhor Presidente, em 02 de novembro de 2015, exarou 
o seguinte despacho: --------------------------------------------------------------------------------------- 

“Tendo em conta o caráter do pedido, autorizo, considerando o prazo insuficiente proponho uma 
prorrogação de 45 dias.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Ratificar o despacho do Senhor Presidente, e desta forma, aprovar a prorrogação do 

prazo de execução da empreitada, por 45 dias (quarenta e cinco), a título gracioso, nos 
termos e com os fundamentos constantes na informação 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. -------------------------- 

2.2. – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA AO PDM DE ALMODÔVAR – 
ALTERAÇÃO DA PLANTA DE ORDENAMENTO DA VILA DE ALMODÔVAR: -------------------- 

O Senhor Presidente apresentou uma informação, exarada em 17 de novembro de 
2015, pela Chefe da DOSUGTA, Arq.ª Margarida Ramos, cujo teor se transcreve: ----------- 

“Informação n.º 497/2015  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
ASSUNTO: Plano Diretor Municipal de Almodôvar - carta de ordenamento da vila de Almodôvar1.ª 

alteração nos termos do artigo n.°123.°do DL n.° 80/2015, de 14/05--------------------------------------------------  
DATA: 17/11/2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em sua reunião ordinária realizada em 18/03/2015, deliberou a Câmara Municipal de Almodôvar 

aprovar a elaboração da alteração ao PDM — Plano Diretor Municipal, no âmbito do então regime 
jurídico - RJIGT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 01 de abril foi publicado em Diário da República n.º Aviso n.º 3518/2015, o qual publicitava a 
deliberação da Câmara Municipal e concedia o prazo de 15 dias úteis, para formulação de sugestões e 
para apresentação de informações. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Durante o período que terminou a 30 de abril, não foram formuladas quaisquer sugestões nem 
prestadas informações. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 29/07/2015 foi o processo enviado à CCDR Alentejo para emissão de parecer, no âmbito do 
definido no ponto 6 do artigo 123.° do atual RJIGT, Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14/05.-------------------------  

Não tendo o processo sido concluído dentro do prazo dos quatro meses aprovado inicialmente, 
deliberou a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária realizada em 19/08/2015, prorrogar o prazo de 
execução por mais quatro meses. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 07/08/2015, através do ofício 3617, solicitou a CCDRAlentejo esclarecimentos quanto ao 
enquadramento da alteração pretendida, já que no processo se referia a uma alteração de regime 
simplificado e na capa do mesmo estava referida “alteração, nos termos do artigo 118.°”. -------------------  

Pelo ofício n.º 2250, foi esclarecida aquela entidade que se tratava de uma alteração simplificada e 
que tinha, por lapso, sido mencionado o artigo 118.°. ----------------------------------------------------------------------  

Através do ofício 5472 da CCDR Alentejo, de 12/11/2015, foi enviado o parecer favorável referente à 
alteração simplificada ao PDM de Almodôvar — Alteração da Planta de Ordenamento da Vila de 
Almodôvar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Nos termos do definido no ponto 7 do artigo 123.° do RJIGT, as alterações simplificadas são 
aprovadas pela assembleia municipal, sob proposta do executivo, aplicando-se o disposto no capítulo 
VIII do mesmo diploma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------- 
1.º - Aprovar a 1.ª alteração simplificada ao Plano Diretor Municipal de Almodôvar – 

alteração da Planta de Ordenamento da Vila de Almodôvar, nos termos do artigo n.°123.°do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio; ------------------------------------------------------------------------ 

2º - Submeter os documentos em apreço à apreciação e aprovação da próxima 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, nos termos do definido no ponto 7 do artigo 
123.° do RJIGT. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.1 – PEDIDOS FORMALIZADOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO QUE DISCIPLINA A 
REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÕES DE INDIVÍDUOS E AGREGADOS FAMILIARES 
MAIS DESFAVORECIDOS: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foram presentes os seguintes processos de candidatura requeridos por:------------------------- 
- Almerinda Antónia Guerreiro, residente no imóvel, sito em Felizes, Freguesia de São 

Barnabé, Concelho de Almodôvar, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o qual, refere, 
designadamente, que os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condições de 
habitabilidade e salubridade da habitação, reportam-se à colocação do revestimento nas 
alvenarias e pavimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessários à 
realização das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €922,14. ------------------- 

Da aplicação da fórmula, aprovada em reunião de 13.AGO.03, a requerente receberá a 
comparticipação municipal no valor de €922,14 (novecentos e vinte e dois euros e catorze 
cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Abílio da Palma Rodrigues, residente no imóvel, sito no Monte da Várzea Redonda, 
Freguesia de São Barnabé, Concelho de Almodôvar, acompanhado do respetivo auto de 
vistoria, o qual, refere, designadamente, que os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar 
as condições de habitabilidade e salubridade da habitação, reportam-se à remoção e telhas 
existentes; Remoção de barrotes e tábuas de forro num compartimento, para que sejam 
substituídos por novos; Colocação de novas telhas cerâmicas; Colocação de um vão exterior; 
Reboco no alçado principal. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessários à 
realização das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €2.041,10. ------------------- 

Da aplicação da fórmula, aprovada em reunião de 13.AGO.03, a requerente receberá a 
comparticipação municipal no valor de €1.727,26 (mil, setecentos e vinte e sete euros e vinte 
e seis cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Maria Antónia Aires Costa Inácio, residente no imóvel, sito na Aldeia dos Fernandes, 
Freguesia de Aldeia dos Fernandes, Concelho de Almodôvar, acompanhado do respetivo auto 
de vistoria, o qual, refere, designadamente, que os trabalhos a desenvolver, de forma a 
melhorar as condições de habitabilidade e salubridade da habitação, reportam-se à remoção 
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das telhas existentes em toda a habitação; Remoção de barrotes e tábuas de forro num 
compartimento, para que sejam substituídos por novos; Colocação de novas telhas 
cerâmicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessários à 
realização das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €6.386,00. ------------------- 

Da aplicação da fórmula, aprovada em reunião de 13.AGO.03, a requerente receberá a 
comparticipação municipal no valor de €2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta euros). ------ 

- Laurinda Maria Costa, residente no imóvel, sito na Rua 25 de Abril, Bloco F - R/Ch Esq.º 
em Almodôvar, Freguesia da União das Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões, 
Concelho de Almodôvar, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o qual, refere, 
designadamente, que os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condições de 
habitabilidade e salubridade da habitação, reportam-se à construção de uma instalação 
sanitária adaptada, com novas loiças sanitárias adequadas e barras de apoio e substituição 
dos vãos exteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessários à 
realização das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €7.995,78. ------------------- 

Considerando o teor do Relatório Social e a Informação exarada em 19 de outubro de 
2015, pela Técnica Superior, Vera Fontinha, que acompanham o processo em apreço, 
documentos, estes, que fazem parte integrante do presente texto, e ficam arquivados na 
pasta anexa, ao presente livro de atas, é proposta a aplicação, a titulo excecional, do 
disposto no n.º 2 do artigo 7 do Regulamento para a Realização de Obras em Habitações de 
Indivíduos e Agregados Familiares Desfavorecidos, pelo que a requerente receberá a 
comparticipação municipal no valor integral da obra, isto é €7.995,78 (sete mil, novecentos e 
noventa e cinco euros e setenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou: ------------------------ 
1.º - Aprovar as comparticipações dos referidos encargos resultantes da execução das 

obras nos imóveis supra identificados. -------------------------------------------------------------------------- 
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. -------------------------- 

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

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 183/PRESIDENTE/2015, 
exarada em 16 de novembro de 2015, cujo teor se transcreve: ------------------------------------------ 

PROPOSTA N.º183/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 
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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 26/GAS-FES/2015, exarada em 02.nov.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 

Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Maria Antónia da Conceição Cesário, 
Contribuinte Fiscal n.º 196802784, para a atribuição de apoio monetário no valor de 195,00€ (cento e 
noventa e cinquenta e cinco euros), para apoio na aquisição de bens de 1ª necessidade; ----------------------  

- Candidatura 27/GAS-FES/2015, exarada em 02.nov.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 
Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Luís Filipe Oliveira Costa, Contribuinte 
Fiscal n.º 208037055, para a atribuição de apoio monetário no valor de 390,00€ (trezentos e noventa 
euros), para a aquisição de bens de 1ª necessidade; ------------------------------------------------------------------------  

- Candidatura 28/GAS-FES/2015, exarada em 02.nov.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 
Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Maria Guerreiro Dias, Contribuinte Fiscal 
n.º 152340491, para a atribuição de apoio monetário no valor de 195,00€ (cento e noventa e cinquenta 
e cinco euros), para pagamento de serviços e o remanescente para aquisição de bens de 1ª necessidade; 

- Candidatura 29/GAS-FES/2015, exarada em 04.nov.2015, pelo Gabinete de Ação Social e 
Psicologia, sobre o pedido de apoio financeiro formulado por Paula Cristina da Conceição Francisco, 
Contribuinte Fiscal n.º 199729425, para a atribuição de apoio monetário no valor de 585€ (quinhentos e 
oitenta e cinco euros), para pagamento de serviços e o remanescente para aquisição de bens de 1ª 
necessidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Que o beneficiário apresente 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. 28961, 
28962, 28963 e 28969 respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------  

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: -------------------------------------- 
1.º - Aprovar a comparticipação financeira, resultantes dos encargos, supra identificados, 

no âmbito do Regulamento do Fundo de Emergência Social. --------------------------------------------- 
2.º - Que o beneficiário apresente 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. 28961, 28962, 28963 e 28969 respetivamente. ---------------------------------  

4.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. -------------------------- 

4. - 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 
subdelegação de competências nos Senhores Vereadores em regime de permanência 
deu-se conhecimento, designadamente, do seguinte: ---------------------------------------------- 

O Senhor Presidente fez saber quais os processos de obras que foram objeto de 
despacho de deferimento, nos termos e com os fundamentos constantes das 
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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 

Leonel José Silva Costa e Outra Proc.º n.º 39/2015 
Obras de construção – habitação e muro 
vedação 

Por último o mesmo edil deu conhecimento dos relatórios de atividades promovidas 
pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, e pelas seguintes Unidades Orgânicas: DAF, 
DOSUGTA, DISECDJ, 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, Helena Camacho Gonçalves Guerreiro, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira a redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 


