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Ata da sessão Ordinária realizada 
dia 08 de setembro de 2015 

 
 
Aos oito dias do mês de setembro, do ano dois mil e quinze, pelas 21 horas, reuniu-

se a Assembleia Municipal de Almodôvar, em Sessão Ordinária, na sala das sessões, no 
edifício-sede dos Paços do Município, sob a Presidência de Severo Venâncio Estevens de 
Almeida, secretariada por Duarte Freitas de Sousa, como 1.º secretário e Carlos 
Almeida Caetanita, como 2.º secretário, dando cumprimento ao preceituado no artigo 
28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação. ------------------------------ 

Encontravam-se presentes na sessão os deputados:  ------------------------------------------  

Eleitos pelo PS: José Eduardo Pereira Brites, Ana Maria R. T. Ramos Barão, Vítor 
Manuel Vilhena Saleiro, José Manuel Rodrigues Guerreiro, o Presidente de Junta de 
Freguesia da Aldeia dos Fernandes, José Germano Silvestre e o Presidente da União de 
Freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, Domingos Manuel Romba Guerreiro; ----- 

Eleitos pelo IPA: Francisco Lourenço Teixeira, Celeste Colaço do Rosário Sebastião, 
Vítor Manuel Libânio Afonso, José Romba Guerreiro, Maria Felicidade Sousa, o 
Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, Sara Isabel Martins Agostinho e 
Presidente da Junta de Freguesia do Rosário, Joaquim António Guerreiro; -------------------- 

Eleitos pelo PSD: Lucília Conceição Sousa Aleixo de Barôa, Paula Cristina V. Camacho 
Botelho, Bruno Miguel Fernandes Martins, a Secretária da União de Freguesias de Santa 
Clara-a-Nova e Gomes Aires, Mónica Maria Guerreiro e Presidente de Junta de Freguesia 
de S. Barnabé, Sérgio Manuel Afonso Palma. ---------------------------------------------------------- 

Faltaram à sessão os deputados Cláudio Brás Silvestre (PS) por um dia, o Presidente 
da União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, Hélder Manuel da Palma 
Guerreiro (PSD) por um dia e Nuno Manuel Varela Domingos (IPA) que pediu suspensão 
por 365 dias, tendo sido substituídos, nos termos legais, respetivamente, pelos 
suplentes José Manuel Rodrigues Guerreiro (PS), a Secretária da União de Freguesias de 
Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, Mónica Maria Guerreiro (PSD) e Maria Felicidade 
Sousa (IPA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Mesa justificou as respetivas faltas. ------------------------------------------------------------- 

Nos termos dos n.os 1 e 3, do artigo 48.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 
estiveram presentes nesta sessão para além do Presidente da Câmara, António Manuel 
Ascenção Mestre Bota (PS), os Vereadores, Luís Artur dos Santos Gaiolas (PS), Ricardo 
António Monteiro Colaço (PSD), João António Rodrigues Palma (IPA) e António José 
Messias do Rosário Sebastião (IPA). -------------------------------------------------------------------- 

A – 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, 
conjugado com o artigo 39.º do Regimento. -------------------------------------------------------------------  

A.1.- Intervenção dos Munícipes;  --------------------------------------------------------------------  
A.2.- Esclarecimentos. -----------------------------------------------------------------------------------  
B – PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA.  -----------------------------------------------------  
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B.1. - Suspensão de mandatos e preenchimento de vagas; 
B.2. - Votação da ata n.º 10 de 29 de junho de 2015 (2013/2017);  -------------------------  
B.3. - Leitura de expediente;  --------------------------------------------------------------------------  
B.4. – Intervenções.  -------------------------------------------------------------------------------------  
C – PERIODO DA ORDEM DO DIA. -------------------------------------------------------------------  
C.1. – Análise e votação da proposta referente ao aditamento ao Contrato de Parceria 

Púbica (e os anexos I-A a IV-A), e do aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-
A e anexo VI-A), celebrados entre o ESTADO PORTUGUÊS e o conjunto dos Municípios de 
ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMODÔVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, 
CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, 
OURIQUE, SANTIAGO DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E 
VIDIGUEIRA, e conhecimento da Minuta do Acordo Parassocial entre a AdP — Águas de 
Portugal, SPGS, SA e a AMGAP - Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 
do Alentejo, enquanto acionistas da AGdA - Águas Públicas do Alentejo, SA; ------------------------  

C.2. – Apreciação e deliberação sobre a alteração ao Mapa de Pessoal em vigor em 
2015;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C.3.- Apreciação e deliberação da Proposta n.º 142/PRESIDENTE/2015 com vista à 
abertura de um procedimento pré-contratual para aquisição de serviços de Auditoria Externa 
às contas do Município de Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------  

C.4 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta que fixa as taxas anuais do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI);  ---------------------------------------------------------------------------  

C.5. – Apreciação e deliberação da Proposta que fixa a taxa da DERRAMA;---------------------- 
C.6. – Apreciação e deliberação da Proposta referente à percentagem da participação 

variável do IRS; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
C.7. – Apreciação e deliberação da Proposta que fixa a taxa dos Direitos de Passagem; ------  
C.8. – Apreciação e deliberação sobre o teor das declarações, infra discriminadas, 

emitidas nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 22/2015, de 
17 de março: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

- Compromissos Plurianuais existentes a 31.12.2014;  ------------------------------------------  
- Pagamentos em atraso existentes a 31.12.2014; -----------------------------------------------  
- Recebimentos em atraso existentes a 31.12.2014;  --------------------------------------------  
C.9. – Apreciação e deliberação sobre o pedido de isenção do Imposto Municipal 

sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, formulado pela empresa GEOSIG, engenharia 
topográfica, unipessoal Ld.ª; -------------------------------------------------------------------------------  

C.10 – Apreciação e deliberação sobre a substituição da deputada municipal Maria 
de Fátima Paleta do Carmo, que renunciou ao mandato, para integrar a Assembleia 
Intermunicipal da CIMBAL;  --------------------------------------------------------------------------------  

C.11 - Conhecimento da Listagem dos Compromissos Assumidos, no âmbito da 
Autorização Prévia Genérica para assunção dos mesmos, nos termos do disposto na Lei n.º 
8/2012, de 28 de fevereiro;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

C.12 - Conhecimento do auto de abate de camião para recolha de lixo;  ------------------  
C.13 - Apreciação da informação do Presidente da Câmara sobre a Atividade do 

Município, bem como da situação financeira, elaborada nos termos da alínea c) do n.º 2 do 
art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, na sua atual redação;  ------------------------------  

C.14. Aprovação da ata em minuta.  -----------------------------------------------------------------  
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C.15. - Apreciação e deliberação sobre a Proposta do Senhor Presidente referente ao 
pedido de autorização para abertura de procedimentos concursais comuns para 
admissão de 3 trabalhadores da categoria de assistente operacional, com vista à 
celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo determinado, na 
modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo certo; ----------------------------------- 

C.16. - Apreciação e deliberação sobre a Proposta do Senhor Presidente referente ao 

pedido de autorização para abertura de procedimento concursal comum para admissão 

de 1 trabalhador da categoria de assistente operacional, com vista à celebração de 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinável, na modalidade de 

contrato de trabalho a termo resolutivo incerto. -----------------------------------------------------  

A – 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, conjugado com o artigo 39.º do Regimento, a 
Assembleia fixou um período para intervenção do público, que não foi utilizado. ---------- 

B – PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA ------------------------------------------------------  

B.1. - SUSPENSÃO DE MANDATO E PREENCHIMENTO DA RESPETIVA VAGA. -----------  

SUSPENSÃO MANDATOS.  -----------------------------------------------------------------------------  

O deputado Nuno Manuel Varela Domingos (IPA) pediu suspensão de mandato por 
365 dias, por razões de ordem pessoal, tendo sido, nesta sessão, substituído, nos termos 
legais, pela suplente Maria Felicidade Sousa. ---------------------------------------------------------- 

Mais informou o Senhor Presidente que quem aceitou substituir o Senhor deputado 
Nuno Domingos durante a sua suspensão de mandato foi a deputada Joana Felícia 
Baptista, mas que por impedimento de ordem pessoal, na presente sessão seria 
substituída pela Senhora Maria Felicidade Sousa (IPA). --------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia comunicou ainda que pediram a suspensão do mandato os 
deputados da Assembleia, Cláudio André Brás Silvestre (PS) [1 dia], o Presidente da 
União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, Hélder Manuel da Palma 
Guerreiro (PSD) [1 dia] e nos termos do artigo 18, n.º 3, do Regimento desta Assembleia, 
compareceram para os substituir os suplentes José Manuel Rodrigues Guerreiro (PS) e a 
secretária da União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, Mónica Maria 
Guerreiro (PSD). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia tomou conhecimento e nada objetou.  -------------------------------------------------  

B.2. - VOTAÇÃO DA ATA N.º 10 DE 29 DE JUNHO DE 2015 - (2013/2017). ---------------- 

O Presidenta da Assembleia colocou à apreciação a Ata n.º 10 da sessão ordinária de 
29 de junho de 2015.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Não se tendo verificado nenhuma intervenção, o Presidente da Assembleia colocou 
à votação a Ata n.º 10 da Sessão Ordinária de 29 de junho de 2015, a qual foi aprovada, 
por maioria, com 19 votos a favor (PS, PSD, IPA) e 2 abstenções, por não terem estado 
presentes na respetiva sessão (Mónica Guerreiro e José Manuel Rodrigues Guerreiro). --- 
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B.3. - LEITURA DE EXPEDIENTE:  ----------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia informou sobre a correspondência recebida e expedida 
pela Assembleia, desde a última sessão até à presente data, cuja relação foi enviada a 
todos os membros e está disponível para consulta.  -------------------------------------------------  

De entre esta correspondência, destacou uma carta dirigida à Mesa da Assembleia 
pelo Senhor Francisco José Messias do Rosário Sebastião, solicitando ao Primeiro 
Secretário que procedesse à sua leitura. ---------------------------------------------------------------- 

“Francisco José Messias do Rosário Sebastião, solteiro, residente na Rua de Beja, n.º 18, 
Código postal 7700-046 – Almodôvar, contribuinte nº 109 018 362, na qualidade de munícipe e 
proprietário vem através desta carta junto de Vossa Excelência expor e perguntar o seguinte:  -----  

Exposição.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Para conhecimento começo por expor o que aconteceu e continua a acontecer comigo sobre a 

utilização da água, nomeadamente da barragem da Boavista, da qual eu, na qualidade de 
proprietário de um terreno que também foi abrangido pelos canais de rega da albufeira 
(barragem da Boavista), na prática nunca cheguei a utilizar. --------------------------------------------------  

1.º   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como é do conhecimento público aquelas albufeiras (barragens Boavista e Monte Clérigo) 

foram feitas em parte por fundos comunitários destinados a rega;  -----------------------------------------  
2.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
E por isso foram abrangidos terrenos de muitos agricultores com canais e bocas de rega onde 

também foi o meu;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Depois de acabadas as obras, foi feita uma reunião com a finalidade de entrega de tais obras, 

a qual não só eu, mas mais de cinquenta e um por cento dos agricultores também ali estiveram 
presente nessa reunião, incluindo a Câmara Municipal de Almodôvar que ali se fez representar; --- 

4.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Foi então naquela reunião nomeada uma junta composta por cinco vogais, onde também foi 

nomeada a (autarquia) Câmara Municipal de Almodôvar, mas para que tal pudesse funcionar 
tinha de ser feita a competente escritura pública notarial, o que viria a acontecer não em 
Almodôvar por falta de notário mas sim no Cartório Notarial de Ourique;  --------------------------------  

5.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Tal escritura foi feita mas sem a presença, apesar de avisada, da Autarquia Câmara Municipal 

de Almodôvar ou alguém que a representasse no dia designado, para o efeito de ser lavrada a 
competente escritura em Ourique, e como só podia ser elaborada com a presença de cinco 
elementos foi então designado um outro e assim foi feita a escritura; --------------------------------------  

6.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mas mesmo não comparecendo ninguém da (Autarquia), a Câmara Municipal de Almodôvar, 

com a desculpa da seca, e sendo responsável pela gestão, exploração e conservação das obras, 
começou por tomar conta de tudo, incluindo as águas das albufeiras e canais de rega, primeiro a 
Barragem do Monte Clérigo e a seguir também a da Boavista, tudo por causa do abastecimento 
de água a vila de Almodôvar;  -------------------------------------------------------------------------------------------  

7ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sendo eu proprietário e havendo no terreno pastagens e não havendo poço nem furo, tendo 

só Iá a conduta de rega e com várias saídas, não poder dali regar, nem sequer tirar água para dar 
de beber aos animais, tive e tenho ainda, quando Iá andam, de recorrer pagando em princípio aos 
Bombeiros e depois quando passei a ter carrinha coloquei ali um depósito onde agora levo a água 
quando ali andam a pastar. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Perante tal situação informei-me várias vezes e a resposta foi sempre idêntica por parte da 
Câmara Municipal de Almodôvar, não pode tirar dali água nenhuma, destina-se exclusivamente 
para abastecimento de água a vila; -----------------------------------------------------------------------------------  

8.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Perante esta situação e não me conformando, dirigi-me então por escrito e carta registada 

com aviso de receção ao Sr. Presidente da República;  -----------------------------------------------------------  
9.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Como é evidente, sabendo do meu caso, os outros agricultores regantes, pobres, mais deles 

sem habilitações e humildes, ficaram com medo de utilizar aquela água, mesmo assim ainda 
houve quem de entre eles mais tarde tentasse, mas veio logo a Câmara Municipal de Almodôvar 
dizendo que só se destinava a abastecimento público da vila de Almodôvar; -----------------------------  

10.º  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nestes anos todos nunca foi dado conhecimento ou feita qualquer reunião pela Câmara 

Municipal de Almodôvar, responsável pela gestão, exploração e conservação das obras, de que as 
redes de rega existentes nos terrenos os proprietários empresários agrícolas e outros 
beneficiários estavam em condições de serem utilizadas;  ------------------------------------------------------  

11.º  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
No decorrer deste tempo foram feitas obras, dando como exemplo o Centro Náutico do Monte 

Clérigo, e cedência do abastecimento de água às Águas Públicas do Alentejo S.A. e que esta vai 
abastecer a vila de Almodôvar através da água da albufeira do Monte da Rocha sita em Ourique, 
tudo feito pela Câmara Municipal de Almodôvar sem dar conhecimento ou fazer qualquer 
reunião, considerando-se por isso sempre postos à margem mais uma vez os proprietários, 
empresários agrícolas e outros beneficiários;  ----------------------------------------------------------------------  

12.º  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Também é do meu conhecimento o descontentamento geral de dezenas de proprietários e 

outros com a (Autarquia) Câmara Municipal de Almodôvar por tudo o que se passou e está a 
passar, e muitos deles ainda hoje se sentem lesados não só por os seus terrenos terem sido 
devassados com valas destinadas às redes com a promessa de vir a usufruir a água para rega, o 
que nunca veio a acontecer, como não lhe foram pagas quaisquer indeminizações, por tudo o que 
acabo de citar ser verdade os proprietários, empresários agrícolas e outros beneficiários 
abrangidos por ambas as albufeiras, já fizeram este ano também um Abaixo-assinado. --------------  

Perguntas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
É verdade que o abastecimento de água à vila de Almodôvar vai ser feito através da barragem 

da rocha das Águas Públicas do Alentejo, S.A.; ---------------------------------------------------------------------  
Pergunta: sendo verdade ficam ou não na totalidade livres as águas das duas albufeiras 

(barragens do Monte Clérigo e Boavista), para desse modo poderem as suas águas ser 
dispensadas para a rega, destinando-se finalmente para o fim que foram construídas? ---------------  

2.ª  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara Municipal de Almodôvar, desde o inicio e até agora é responsável pela gestão, 

exploração e conservação das obras; ---------------------------------------------------------------------------------  
Pergunta: Será que no caso daquela água ser cedida aos agricultores para rega, o que não 

aconteceu até hoje, as redes de rega, torneira etc., serão entregues em condições de funcionar 
como estavam quando as recebeu? -----------------------------------------------------------------------------------  

3.º  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nem pela Câmara Municipal de Almodôvar, ou até mesmo Junta de Regantes, foi feita 

qualquer reunião ou contacto com os agricultores regantes durante todos estes anos, sempre 
estes foram e continuam à margem de tudo; -----------------------------------------------------------------------  
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Pergunto agora se por parte da Câmara é para continuar sozinha como até aqui, ou se pelo 
contrário está a pensar fazer reuniões em conjunto numa parceria a fim de resolver os assuntos 
em questão em que entrem Autarquia, Junta e Proprietários? ------------------------------------------------  

4-ª --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Pergunta: - Se a Câmara Municipal de Almodôvar já no próximo ano de 2016 vê alguma 

possibilidade de rega por parte de todos aqueles que o desejem fazer - proprietários, 
usufrutuários, rendeiros e outros beneficiários - através das albufeiras (barragens Monte Clérigo e 
Boavista) do Aproveitamento Hidroagrícola do Monte Clérigo e Boavista - Almodôvar?  --------------  

Peço as minhas desculpas por este meu atrevimento.  ------------------------------------------------------  
Com os meus melhores cumprimentos.” ----------------------------------------------------------------------- 

Prosseguindo, o Presidente da Assembleia disse que a única coisa que pode 
acrescentar é que não é nenhum atrevimento, mas que é um assunto complexo, de 
longevidade já agravada, que remonta ao início quase do 25 de abril, quando se abriram 
as barragens em Almodôvar e, por isso, a Mesa debruçou-se sobre a carta e decidiu 
remetê-la ao Senhor Presidente da Câmara, exigindo esclarecimentos por escrito até à 
próxima reunião da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------ 

B.4. – INTERVENÇÕES:  ----------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia, antes de abrir as inscrições para este ponto, lembrou 
que, para não se repetirem situações menos agradáveis como algumas que têm 
acontecido, há um tempo de 60 minutos para este período da ordem do dia. --------------- 

 Acrescentou que este período deve ser rateado por todos os partidos políticos e que 
esta chamada de atenção não é novidade, pois resulta do artigo 48.º do Regimento, que 
é, por sua vez, decalcado do Regimento anterior e, por conseguinte, é importante que 
todos, incluindo o Senhor Presidente da Câmara, tenham presente esta norma para que 
se evitem eventuais problemas de indisciplina. ------------------------------------------------------- 

Prosseguindo, o Presidente da Assembleia abriu as inscrições para intervenções, 
tendo-se inscrito os deputados Bruno Martins, José Brites, Ana Barão, Vítor Saleiro, 
Celeste Sebastião, o Presidente da Junta da União das Freguesias de Almodôvar e Graça 
de Padrões, Domingos Guerreiro, José Romba e Francisco Teixeira. ----------------------------- 

Foi dada a palavra ao deputado Bruno Martins, que proferiu o seguinte: ---------------- 
 “O grupo de eleitos do PSD gostaria de questionar o Presidente do Município sobre os 

seguintes pontos:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Ponto de situação das obras na estrada 51 - para quando a sua conclusão?  -----------------------  
No nosso entender, a beneficiação do troço que liga Corte Zorrinho à estrada Nacional nº 393 

seria mais que necessária, pois esta via de comunicação é de extrema importância para as 
populações desta área do concelho assim como para o fluxo de visitantes e transportes de cargas. 

- Reconhecemos a necessidade de substituição da cobertura e piso do Gimnodesportivo, no 
entanto, o grupo de eleitos do PSD deixa em ata que se no próximo orçamento, não vierem as 
restantes obras de beneficiação deste espaço, repensaremos a nossa intenção de voto.  -------------  

A câmara já tem os projectos para a requalificação e beneficiação dos balneários e 
alargamento do espaço traseiro? --------------------------------------------------------------------------------------  

- Ponto de situação do início do ano escolar, transportes e refeições.-----------------------------------  
- Porquê a volta de um programa televisivo a Almodôvar? ------------------------------------------------  
- Ponto de situação das obras no centro da Vila. --------------------------------------------------------------  
- Falta de agua no concelho - quais os esforços levados a cabo para solucionar este problema 

recorrente desde há anos. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Não é porque anteriormente não se tivesse tentado resolver este problema que agora se 
continue sem resolver. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Realmente a Biblioteca Municipal já necessitava de alguma manutenção.  -------------------------  
A nossa questão, neste ponto, tem a ver com o funcionamento dos aparelhos de ar 

condicionado neste equipamento municipal. -----------------------------------------------------------------------  
É do nosso conhecimento que estes aparelhos nunca funcionaram a 100%, e estamos a falar 

de já há alguns anos, não é de agora. Os funcionários e visitantes deste espaço são climatizados 
por 2 aparelhos móveis.”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O deputado Vítor Saleiro leu o seguinte documento: ------------------------------------------   
“Sendo que foi nesta Assembleia discutido o PROJETO sobre O PROGRAMA OCUPACIONAL 

MUNICIPAL TEMPORÁRIO DE JOVENS, merece o executivo um voto de confiança pela 
apresentação do referido programa e pelo facto do mesmo já estar a ser executado.------------------  

Verifico com agrado que estão pelo menos 15 jovens a colaborar durante 6 meses neste 
programa e mais cerca de 8 jovens que colaboram esporadicamente em eventos do município que 
promovem o turismo e dinamizam o comércio local.  ------------------------------------------------------------  

Este programa, ao contrário do que se tentou fazer crer nalgumas alas políticas, está de 
parabéns, pois permite a todos estes jovens que se sintam úteis, que colaborem com o município 
e com os colegas mais habilitados, ganhando assim currículo, experiência e colaborando em áreas 
que vão desde o apoio no ATL, passando pelas artes gráficas no município, até ao apoio nos 
museus do nosso concelho. O executivo está de parabéns pela ideia e também nós estamos todos 
de parabéns por ter sido aprovado um projeto que está a demonstrar ser um sucesso e uma mais-
valia para os nossos jovens.” --------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Senhor deputado acrescentou que, estendendo um pouco mais a 
perspetiva deste projeto, ele poder-se-á alargar também a um intercâmbio mais 
acentuado com outras instituições. Pensa que esta componente tem várias vertentes, 
nomeadamente ao nível do aproveitamento de capacidades que poderão potenciar 
realmente os objetivos deste projeto. A questão não se prende apenas em colocar estes 
jovens nalguma dependência em relação às instituições que com eles trabalham, mas 
potenciar as suas capacidades no sentido de os valorizar noutras dimensões que possam 
trazer-lhes conhecimentos e competências a aplicar depois na vida ativa, no mundo do 
trabalho, aumentando o leque de opções, tornando-os cada vez mais ricos e jovens com 
sucesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado Domingos Guerreiro disse que iria falar sobre o tema dos Bombeiros, 
que são uma Instituição que lhe diz muito, que fez parte da sua vida durante muitos 
anos e que não poderia deixar passar em claro o importante e necessário trabalho que a 
Câmara Municipal está a fazer a favor da Instituição. ----------------------------------------------- 

Prosseguindo, leu o seguinte documento: --------------------------------------------------------- 
“Fui durante muitos anos uma pessoa ligada à área social do concelho, efetuando uma 

carreira de Bombeiro que terminou com o cargo de comandante. Ainda hoje represento a 
Associação Humanitária dos Bombeiros de Almodôvar como vice-presidente. Nesta função estou 
deveras congratulado pelo empenho deste executivo municipal no que respeita aos apoios 
concedidos aos Bombeiros Voluntários de Almodôvar.---------------------------------------------------------- 

Assim, quero deixar, em nome da bancada do Partido Socialista, o meu agradecimento 
pessoal e o nosso voto de congratulação ao executivo, pois, nos últimos anos, e mais 
concretamente neste último ano, foram concedidos apoios extraordinários para que o quartel 
pudesse ser recuperado e os bombeiros possam ter condições de trabalho. Só neste ano de 2015, 
os apoios concedidos pela Câmara Municipal aos Bombeiros ultrapassaram já os 170.000 euros, 
sendo que só no último mês, os Bombeiros foram apoiados com uma verba extraordinária de 
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cerca de 86.500 euros para obras de recuperação do quartel. Sem o apoio da Câmara Municipal 
tal não seria possível e, por isso, o executivo camarário deve ser aplaudido pelo esforço e pela 
vontade de reconhecer o trabalho dos nossos bombeiros pela colaboração nesta a área social, 
cumprindo assim o seu lema de ter as pessoas em primeiro lugar no seu objetivo político.” ---------- 

Ao terminar, disse que gostaria de deixar bem frisado que foi uma área onde 
batalhou durante muitos anos e que continuará a batalhar. -------------------------------------- 

A deputada Mónica Guerreiro leu o seguinte documento: ------------------------------------ 
“A União de Freguesias de Santa Clara e Gomes Aires congratula-se pela reabertura ao 

público do Museu Arqueológico e Etnográfico Manuel Vicente Guerreiro. --------------------------------- 
É um equipamento que deve ser valorizado na perspetiva de que se trata de um agente de 

dinamização sociocultural da comunidade, pois o seu objeto específico dá dimensão simbólica à 
vida quotidiana do povo desta área territorial ao longo de muitos séculos. ------------------------------- 

Estamos perante mais um fator de atratividade do concelho e da freguesia, pois sintetiza um 
pouco da história do quotidiano da região. ------------------------------------------------------------------------ 

A União de Freguesias de Santa Clara e Gomes Aires tem-se empenhado na aproximação 
entre Município e instituições da freguesia, de modo a garantir uma maior dinâmica cultural e 
desportiva e a obter mais valências e respostas às nossas carências, no âmbito da qual esta 
reabertura é prova viva que a união dá os seus frutos. --------------------------------------------------------- 

Por fim, deixo um convite a todos os presentes que aproveitem e visitem Santa Clara nos 
próximos dias 3 e 4 de Outubro, a nossa Feira anual, a 1ª Feira “Os Sabores do Mel” e o Museu 
Arqueológico e Etnográfico Manuel Vicente Guerreiro.” ------------------------------------------------------ 

Seguidamente, o Presidente da Assembleia deu a palavra ao deputado José Brites, 
que leu a seguinte documento: ---------------------------------------------------------------------------- 

“Assunto: - Caminho Municipal do Monte das Figueiras-Gomes Aires.  --------------------------------  
Para conhecimento e possível reparação, venho informar V. Ex que este caminho de terra 

batida, dado o estado em que se encontra, necessita, o mais breve possível, de reparação.  ---------  
Assunto: - Caminho Municipal do Monte das Cabecinhas ao Monte Novo das Cabecinhas 

Monte da Charrua.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Já foi mencionado o estado deste caminho nalgumas sessões da Assembleia Municipal, bem 

como pedida a sua reparação, em que a resposta tem sido para aguardar a oportunidade.  ---------  
Dado ter conhecimento da reparação do caminho do Monte Clérigo até à Charrua com 

máquina, e que fica tão próximo do outro, a cerca de 200m, será agora oportuno uma raspagem 
do mato existente naquele caminho bem como tapar as suas covas, uma vez que esta reparação 
não levará mais de uma hora de máquina para cada lado. -----------------------------------------------------  

O deputado pergunta se é possível agora a reparação daquele caminho.” --------------------------- 

A deputada Celeste Sebastião começou por fazer uma ressalva relativamente à sua 
intervenção na última sessão da Assembleia, em que na sequência de uma intervenção 
sua em que falava das adjudicações feitas pelo executivo e depois do Senhor Presidente 
da Câmara lhe ter respondido e não tendo ela a oportunidade de responder, o faria 
agora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Senhor Presidente respondeu, referindo que as adjudicações feitas pelo anterior 
executivo, em 2010 e 2011, também eram sempre feitas à mesma empresa, que o 
anterior executivo adjudicava muitas vezes à mesma empresa. Quis ressalvar aqui e 
deixar assente que efetivamente foram feitas adjudicações por vezes às mesmas 
empresas, mas que sempre se procedeu a consultas a pelo menos três empresas e que o 
anterior executivo adjudicou sempre àquela que melhor serviço e preço apresentou. -----  
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Tendo isto em atenção, e em nome do Movimento dos Independentes por 
Almodôvar, gostaria de fazer uma intervenção relativamente à FACAL 2015 bem como 
aos custos a ela inerentes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Em primeiro lugar, e até ao momento, o Movimento dos Independentes por 
Almodôvar espera que, de acordo com a solicitação dos seus Vereadores na Câmara, lhe 
seja dada resposta, por escrito, relativamente à questão que foi colocada ao Senhor 
Presidente sobre se o montante que consta no documento entregue é a soma final de 
todas as despesas, ou se ainda estão para aparecer outras que não foram contabilizadas 
e que vêm aumentar ainda mais este absurdo de despesismo. Absurdo despesismo é, 
sem dúvida, o termo que se deve aqui empregar, ou como refere o povo “uma espécie 
de gastar o dinheiro sem alma”. Como todos devem saber, no documento que foi 
entregue aos Vereadores do Movimento dos Independentes, depois destes o terem 
solicitado, aponta para uma despesa de 210 mil euros, seguramente a FACAL mais cara 
de todos os tempos e ainda não sabem se esta conta fica por aqui ou se existem mais 
algumas despesas que vão aparecer e que ainda vão aumentar estes gastos absurdos. --- 

Este aumento é grave e representa mais de 30% relativamente aos custos da Feira de 
Artes e Cultura em anos anteriores. Para além disto, é também de referir os custos com 
a administração direta da autarquia, que não sabemos se foram muito significativos, 
nomeadamente com a instalação do evento, porque nunca são referidos e era 
importante que estes custos também fossem aqui contabilizados para termos um 
apuramento real dos dinheiros aqui utilizados. ------------------------------------------------------- 

De referir que estamos provavelmente perante a FACAL mais cara de sempre e é 
importante analisarmos se o montante despendido corresponde a um efetivo aumento 
da qualidade do evento, ou se estamos perante uma situação em que este facto se deve, 
em grande medida, a más opções da gestão que conduzem a um aumento exponencial 
da despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Irão analisar, mas o Movimento de Independente por Almodôvar acha que isto se 
deve à má gestão e às tomadas de opção do Presidente e da maioria que o apoia. --------- 

 Vejamos as causas deste despesismo. Consideram normal que a Câmara opte 
sempre por um ajuste direto com consulta apenas a uma única empresa no que diz 
respeito à montagem das estruturas da FACAL? Onde se observa aqui a razoabilidade de 
preços se não conhecemos outros orçamentos que poderiam ser apresentados por 
outras empresas? O seu grupo não considera isto correto. ---------------------------------------- 

 Mas vamos a outros pormenores ainda mais reveladores daquilo que consideram 
serem as péssimas opções de gestão e que apenas estão a delapidar o erário público de 
forma absolutamente gritante: ---------------------------------------------------------------------------- 

 Em primeiro lugar, a questão da publicidade do evento. Mesmo após várias 
advertências do Movimento de Independente por Almodôvar relativamente ao que já 
tinha acontecido no ALMARTE, continua o Senhor Presidente e a maioria que o suporta a 
optar por realizar a publicidade do evento com recurso a uma empresa do exterior, 
curiosamente sempre a mesma empresa, sem se sujeitar esta prestação de serviço à 
concorrência e sem qualquer preocupação pela possibilidade de controlar a efetiva 
realização dos serviços contratados e que podiam perfeitamente ser coordenados e 
executados pelo Gabinete de Comunicação da Câmara Municipal, aliás como sempre 
aconteceu, até há dois anos atrás. Por acaso, algum dos presentes sabe se será possível 
fazermos uma boa campanha de promoção de um evento regional se não houver 
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tempo? Por acaso, sabem que este serviço foi adjudicado a esta empresa dias antes da 
FACAL? Que o contrato foi assinado mesmo a 7 de julho quando a FACAL começou a 10 
de julho como todos sabemos? Como isto é possível? Compactuar com isto? Como é que 
se justificam estes factos perante as pessoas do nosso concelho, Senhor Presidente? 
Pergunta-lhe se pelo menos foi apresentado na Câmara algum documento, ou outro 
meio de prova, que comprovasse que os flyers foram distribuídos? Onde estão os 
cartazes? Onde é que foram colocados os outdoors? Qual foi o trabalho desta empresa 
com a publicidade, nestes três dias, com a FACAL? Foram apresentadas, por exemplo, 
fotografias dos outdoors como prova de que estes foram colocados? Em que locais? 
Durante quanto tempo lá estiveram? -------------------------------------------------------------------- 

Perguntou ainda aos presentes, se sabiam que até 2013 a publicidade da FACAL e de 
todos os eventos da Câmara Municipal era executada pelo Gabinete de Comunicação da 
Câmara? E que em 2013 as despesas de publicidade da FACAL foram de 5.300,00€? 
Repare-se e frise-se bem 5 mil euros. Muitos aqui se recordarão de ter visto passar os 
spots da FACAL nas duas televisões nacionais, se recordarão de ter visto publicidade no 
“Correio da Manhã”, se recordarão de ter visto a publicidade nos multibancos a nível 
regional, com pelo menos duas semanas de antecedência, de ver cartazes espalhados 
por todo o Alentejo e Algarve, quase com um mês de antecedência, já para não falar em 
toda a publicidade que era feita em todos os órgãos de comunicação social regional. 
Foram outros tempos, é verdade, em que se confiava nos serviços da Câmara Municipal, 
estes serviços que hoje são preteridos em relação a esta tal empresa sempre fizeram 
este trabalho de forma exemplar e considerada de referência a nível nacional. Hoje já 
não servem, porque é melhor e mais simpático gastar mais de 20 mil euros do que 
aquele que era gasto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Pois volta a frisar que a empresa é sempre a mesma em todos os eventos da Câmara 
e que no caso da FACAL teve uma adjudicação de 24.354,00€. É muito dinheiro Senhor 
Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E há mais, acresce a tudo isto que a publicidade feita nalguns órgãos de comunicação 
social escrita foi paga diretamente pela Câmara Municipal num valor aproximado de 
2.500,00€, e ainda se torna mais estranho nesta situação quando verificamos que alguns 
dias antes da FACAL assistimos à distribuição de material de publicidade pelos 
trabalhadores do município, material com certeza produzido pelos equipamentos da 
Câmara Municipal. Então, Senhor Presidente, se gasta 24.354,00€ para que é que foi 
necessário imprimir material na Câmara e por os funcionários do município a distribuir 
este material? Por último, relembra que tem sido reiteradamente referido pelos 
Vereadores do Movimento de Independente por Almodôvar que a publicidade a este 
evento, assim como em relação a outros, pode e deve ser realizada pelos trabalhadores 
do município, porque temos a certeza que o fariam com muito mais qualidade e 
abrangência, dada a sua vasta experiência e a custos que, neste caso concreto, seriam 
muito mais reduzidos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Depois, em 2.º lugar e no que diz respeito à montagem das infraestruturas da FACAL, 
não se compreende que se insista numa adjudicação direta a uma única empresa que, 
mais uma vez e ao que parece, também tem a mesma origem de outras que têm sido 
preferidas por esta maioria, sem a sujeitar à concorrência e com montantes muito 
significativos. Esta empresa teve 3 ajustes diretos para a FACAL, sem concorrência, no 
valor de 84.679,35€. 
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Em 3.º lugar, é de referir o custo da escola de hotelaria a quem foi atribuído um 
stand, contrariando o estipulado no regulamento, pois existiam dois interessados do 
concelho no espaço do restaurante, mas um dos espaços foi entregue à escola de 
hotelaria, pelo que os empresários do nosso concelho tiveram que ser sujeitos a uma 
licitação, por carta fechada, para atribuição de apenas um espaço, mas é assim que nós 
tratamos dos empresários do nosso concelho. -------------------------------------------------------- 

Voltando ao caso aberrante desta escola de hotelaria, que aparece na relação das 
despesas com a mirabusiness, recomenda ao Senhor Presidente que tenha cuidado com 
estas despesas, já que é notório que o preço cobrado pelo serviço colocado à disposição 
da Câmara foi claramente exagerado, e quando empregam a palavra exagerado, se 
calhar, estão a ser simpáticos. Estão a falar de 6.076,20€ para um bufet de inauguração 
da FACAL. Mesmo que a autarquia pagasse 20 euros por refeição, o que já era 
claramente exagerado, e só para o bufet era necessário que estivessem 300 pessoas na 
inauguração, honestamente acha que isto aconteceu? Havia assim tanta gente na 
inauguração ou, se calhar, comeram muito? E o que dizer de uma despesa de mais de 
1.230,00€ que aparece paga a esta mesma empresa, a mirabusiness, vulgo escola de 
hotelaria, e que diz apenas organização dos eventos? Que eventos? Que organização? O 
que é que andamos a pagar? Gostaria de saber. ------------------------------------------------------ 

Estes são apenas alguns aspetos que o Movimento dos Independentes por 
Almodôvar considera significativos no que diz respeito à importância do custo global da 
FACAL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chamou a atenção do Senhor Presidente da Assembleia e dos Senhores Deputados, 
questionando se esperam continuar a compactuar com este tipo de situações e de que 
forma é que, compactuando com estas situações, vão responder às interrogações dos 
nossos munícipes. Estas situações parecem-lhes erradas, é uma opção de gestão errada, 
diminui a qualidade dos eventos e aumenta de forma grosseira e censurável a utilização 
dos recursos financeiros e do erário público, do dinheiro de todos nós. ----------------------- 

O deputado Francisco Teixeira disse que queria apenas referir-se a uma questão 
organizativa, a forma como esta Assembleia foi convocada. No final de agosto, foi 
enviada uma indicação de que a Assembleia se realizaria no dia oito de setembro, o que 
o deixou surpreendido, pois apenas falava no dia da realização da Assembleia e, como se 
sabe, as Assembleias têm trinta dias para se realizar. Assim, estranhou-se que num 
período alargado como este, a Assembleia fosse convocada para o dia oito. Depois, 
recebeu-se a convocatória com a indicação dos diversos assuntos da reunião e, deste 
modo, tomou conhecimento de quais eram esses assuntos. Entretanto, só depois de 
uma conversa que teve com uma outra pessoa, se apercebeu de que a convocação da 
Assembleia para esta altura, se deveria provavelmente à necessidade de se tratar um ou 
outro ponto da ordem de trabalhos, por exigência de alguma entidade da administração 
central, como talvez o ponto da ordem de trabalhos que tem a ver com a revisão do 
acordo com as Águas de Portugal. ------------------------------------------------------------------------ 

O que pretende dizer é o seguinte, isto é um órgão coletivo, é uma Assembleia 
Municipal, todos os membros da Assembleia estão aqui de livre vontade e exercem aqui 
as atividades em termos de cidadania e comprometimento político, mas sobretudo de 
cidadania, e o seu grupo parlamentar não considera que esta seja a forma de se fazer a 
convocação da Assembleia, primeiro, porque existem três grupos parlamentares que 
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têm responsáveis; segundo, porque existe uma mesa composta por três elementos; e 
terceiro, porque existe um núcleo de apoio à Assembleia. Não põe em causa a urgência 
dos assuntos que vão ser discutidos e se são discutidos hoje dia oito. Com certeza que 
têm todos os motivos para serem discutidos, isso não põe em causa, nem põe em causa 
que a Assembleia se realize neste dia, mas põe em causa a forma como ela foi 
convocada. Não é a primeira vez que isto acontece, de se mandar uma convocatória 
para casa como se nós fossemos funcionários públicos. Portanto, pedia ao Senhor 
Presidente da Assembleia que futuramente, antes de marcar a reunião da Assembleia, 
consulte os lideres das bancadas parlamentares sobre qual o dia mais conveniente para 
que ela se realize e, com certeza, que facilmente se colocarão de acordo. Este é o 
procedimento mais correto e é o que existe em todas as Assembleias. A Assembleia é 
um coletivo de voluntariado e pode acontecer que a data para a qual é convocada a 
Assembleia não nos dê jeito e até nos pode causar os maiores transtornos possíveis e 
imaginários, por isso, uma abordagem prévia aos membros representantes das 
bancadas, seria o melhor procedimento a ter face ao respeito que implica a convocação 
de uma assembleia, mas nunca mandar uma carta pelo correio a dizer, venham cá no dia 
tal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia disse que a Mesa apenas acrescenta que a Assembleia 
foi marcada para esta data, porque alguém sugeriu que em vez de uma Assembleia se 
fizessem duas, uma extraordinária para tratar destes pontos e uma ordinária mais tarde. 
A Mesa entendeu, para bem das despesas do erário público, que é a sua grande 
preocupação, fazer apenas uma reunião da Assembleia, e assim não escondeu de 
ninguém as matérias que vão ser discutidas, nem encurtou prazos que tivessem outro 
sentido senão discutir no tempo certo as matérias agendadas na ordem de trabalhos. A 
Assembleia agendou a data com o seu staf, segundo o que lhes pareceu mais racional e 
sempre na defesa do erário público. Não há prazos que tenham sido ilegalmente 
previstos, não se passou por cima de ninguém. A Assembleia está a funcionar em pleno, 
é isto que a Mesa pode acrescentar em relação a este assunto. --------------------------------- 

A deputada Lucília Barôa começou por esclarecer que a sua intervenção é de caráter 
pessoal. Quis publicamente agradecer ao Senhor Presidente da Assembleia e ao 
Vereador Ricardo Colaço as deslocações que fizeram à sua terra natal, por altura do 
falecimento do seu pai. Referiu que este gesto a sensibilizou e, por isso, queria 
publicamente agradecer esse gesto do Senhor Presidente da Assembleia, uma vez que o 
fez representando também a Assembleia Municipal. -----------------------------------------------  

A deputada Ana Barão leu os seguintes documentos: ------------------------------------------ 

“Para conhecimento desta Assembleia, e para demonstrar que o grupo parlamentar eleito 
pelo Partido socialista está atento ao trabalho que o executivo desenvolve em prol do 
desenvolvimento do concelho, venho deixar aqui os nossos votos de congratulação pelo empenho 
deste executivo na área da eficiência energética. Mesmo sem saber ainda se os projetos serão ou 
não financiados, este executivo já substituiu toda a iluminação de RUA em GOMES AIRES por 
candeeiros LED, de poupança, e está agora a terminar mais um projeto nas ruas de São Pedro, e 
rua do Algarve, onde se nota claramente a diferença entre a iluminação moderna e os candeeiros 
antigos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Acredito que as poupanças serão muito significativas. O executivo está de parabéns e o grupo 
do Partido Socialista espera ver em breve toda a nossa vila iluminada com esta tecnologia.” -------  

“Em nome do grupo eleito pelo Partido Socialista, venho congratular a executivo na Câmara 
municipal por ter encontrado soluções e efetuado as necessárias alterações de modo a completar 
o projeto do Museu Etnográfico e Arqueológico de Santa Clara. Este Museu tem um significado 
muito grande para todos nós, pois foi iniciado com o empenho de um homem, eleito pelo partido 
socialista, que deu grande parte da sua vida pela junta de freguesia a que presidiu. -------------------  

Este projeto, sendo inicialmente concebido pelo anterior executivo, foi acarinhado e 
terminado e, por essa razão, o executivo está de parabéns, por ter reconhecido as qualidades do 
projeto e de o ter terminado sem preocupações políticas em relação a quem o iniciou, mas 
preocupado com a melhoria, a execução e as vantagens que o museu traz para o concelho, 
nomeadamente em termos turísticos.” -------------------------------------------------------------------------------  

“Para conhecimento desta assembleia, o grupo parlamentar eleito pelo Partido socialista está 
atento ao trabalho que o executivo desenvolve em prol do desenvolvimento do concelho, e muito 
especialmente para que os jovens tenham em Almodôvar condições de vida que em nada sejam 
inferiores à dos restantes concelhos. ----------------------------------------------------------------------------------  

Para além dos apoios à natalidade, na compra de material escolar, para além das bolsas de 
estudo atribuídas aos jovens universitários e para além de outros projetos como o festival jovem, 
o programa de Ocupação Municipal de Jovens, o executivo disponibilizou, em todos os locais 
públicos de gestão municipal, Internet gratuita para todos. ----------------------------------------------------  

Estão de parabéns, pois esta nova tecnologia é um meio que todos utilizam, mas os nossos 
jovens poderão beneficiar dela mais ainda, visto que são eles quem mais explora e usa a 
Internet.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Para conhecimento desta assembleia e para demonstrar que o grupo parlamentar eleito pelo 
Partido socialista está atento ao trabalho que o executivo desenvolve em prol do 
desenvolvimento do concelho, venho deixar aqui os nossos votos de congratulação pelo 
envolvimento do Município de Almodôvar no projeto, que ainda está em desenvolvimento, para a 
criação da Rota Turística da Estrada Nacional 2. ------------------------------------------------------------------  

O facto de a Autoestrada estar aqui ao lado retirou do nosso concelho muitos visitantes que, 
em outros tempos, passavam pela E.N. 2. Hoje em dia, a Câmara Municipal de Almodôvar está de 
parabéns por estar envolvida, na primeira linha deste projeto, que inclui todos os municípios 
entre CHAVES e FARO.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No uso da palavra e respondendo às questões colocadas, o Presidente da Câmara 
começou por dizer que aguardará que a carta lhe chegue às mãos para que na Câmara 
se possa responder em conjunto, inclusivamente com o anterior executivo, com vista a 
formalizar uma resposta correta e adequada ao munícipe que os interpelou. --------------- 

Relativamente ao senhor deputado Bruno Martins, que questionou sobre a Estrada 
Municipal 515, disse que estava previsto que esta estrada estivesse já pavimentada 
entre a Corte Zorrinho e o limite do concelho, com Ourique, no início deste mês. No 
entanto, por razões que desconhece, foi-lhe dito que este trabalho só estaria pronto a 
partir do dia quinze do corrente mês. Também tinha sido previsto que as Águas Públicas 
do Alentejo pavimentassem a vala que foi aberta entre a Corte Zorrinho e o limite do 
concelho, nomeadamente dentro das localidades da Corte Zorrinho e Aldeia dos 
Fernandes, e isso só aconteceu praticamente há quinze dias, pelo que, apesar dos 
esforços da Câmara Municipal junto da entidade responsável, não tem sido possível o 
cumprimento dos prazos por parte do empreiteiro, inclusivamente o que está em 
protocolo, assinado com a Câmara. ---------------------------------------------------------------------- 
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A questão da estrada entre o C.M. 393 e a Corte Zorrinho será um projeto que está a 
ser desenvolvido e será executado no início do próximo ano. Recordou que foi enviado 
um comunicado à população para informar que a estrada iria ser alargada e iriam 
também ser criadas condições de maior segurança. ------------------------------------------------- 

 Sobre o Gimnodesportivo, em relação à cobertura e ao pavimento, foi um projeto 
que foi elaborado para este ano, mudança de balizas, pavimento, cobertura, ficando 
para o próximo ano o alargamento e a melhoria das condições da parte dos balneários e 
dos wc, incluindo toda a pintura do edifício, caso não seja possível executá-la ainda este 
ano. Como sabem, tem-se estado a executar algumas pinturas em edifícios municipais, 
porque ao longo dos anos vão-se degradando, e este, o do Pavilhão Gimnodesportivo, 
não está esquecido, até porque é uma necessidade como a sua observação bem o 
demonstra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação ao ano escolar, que se vai iniciar a partir do dia vinte e um de Setembro, 
estão reunidas quase todas as condições para que comece bem. Hoje, nesta Assembleia, 
espera que sejam aprovados os concursos para os professores das AEC, que ainda estão 
em falta. Há também alguma dificuldade em gerir a questão do pessoal de apoio às 
escolas do 1º ciclo do ensino básico que, como sabem, é praticamente todo cedido pelo 
município, e o Centro de Emprego não tem as pessoas com o perfil adequado ao 
desempenho daquelas funções, pois não é qualquer pessoa que pode estar numa escola 
e lidar com as nossas crianças. A este respeito, está-se a fazer os possíveis por adaptar 
algumas pessoas que estão noutros locais, pelo que, em resultado deste nosso 
empenho, se espera que tudo corra normalmente no início do ano escolar. Julga que 
tudo está pronto para se iniciar o ano letivo, no entanto, poderá haver sempre alguma 
necessidade de correção, o que será, como se espera, coisas mínimas, que não vão 
atrapalhar o bom começo do ano escolar nas nossas escolas. ------------------------------------ 

Em relação ao “Verão Total”, afirmou que, neste executivo, não se poupam esforços 
para promover turisticamente o nosso concelho, porque esse esforço vem ao encontro 
da política de ajuda aos produtores, aos agricultores e a todos aqueles que trabalham na 
nossa terra, para que a nossa economia possa florescer. A nossa agricultura sobrevive 
com pequenos embora poucos agricultores, porque infelizmente não temos quase 
ninguém a subsistir com a agricultura, todavia temos produtores, cuja produção vai 
desde os enchidos, passando pelo medronho, mel ou produtos em cortiça, até ao pão. 
Por conseguinte, existe alguma variedade de atividades no concelho e foram os 
representantes destas atividades, com o objectivo de as promover, que estiveram no 
“Verão Total”. A respeito da promoção das atividades económicas do nosso concelho, 
estamos a tentar trazer a Almodôvar a TVI, um programa que vai para o ar ao domingo. 
Ora, o que estamos a fazer é apoiar a economia do concelho que, ao mesmo tempo que 
pretende ajudar os nossos produtores, ajuda também a dinamizar a nossa terra, a levar 
a nossa terra além-fronteiras e a proporcionar a oportunidade de quem está lá fora oiça 
falar de Almodôvar, para que quando cá vier se desloque aos museus, visite as nossas 
igrejas, visite, em geral, todo o nosso espólio, e também, o que é muito importante, que 
possa consumir no comércio local. Quando isto acontece, de forma direta ou indireta, 
há sempre uma economia a florescer. ------------------------------------------ 

Relativamente à obra do centro da vila, notou que talvez tenha sido das obras mais 
difíceis de concretizar, pelo menos no seu mandato. De facto, estas obras, juntamente 
com o edifício do cine teatro, são duas obras com um grande grau de complicação, 



ATA N.º 11 (2013/2017) DE 08 DE SETEMBRO DE 2015 

409 

 

todavia aquelas estão resolvidas. Falta colocar as grelhas e falta a PT retirar os cabos das 
paredes e efetuar a respetiva pintura das fachadas. É uma obra que vai limpar todo o 
centro histórico da vila. Acrescentou que, apesar da vontade, infelizmente ainda não há 
condições para arranjar todas as ruas do centro histórico da nossa vila. Neste momento, 
são aquelas três ruas que estão a ser feitas, e depois deste período de grandes 
dificuldades e de espera, estão finalmente quase prontas. Naturalmente que há prejuízo 
para o comércio, pois reconhece-se que, de facto, o comércio está a ser prejudicado, 
como também estão a ser prejudicadas as pessoas que ali moram ou que ali transitam 
em consequência da realização desta obra, todavia é uma obra que traz mais-valias e, na 
realidade, esse prejuízo será certamente compensado com a qualidade da água que as 
pessoas vão passar a ter em casa, com um novo pavimento das ruas, com a imagem 
renovada daquela zona, etc. ------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à falta de água no concelho, informou que há falta de água na Telhada, em 
São Barnabé e esporadicamente no Monte das Guedelhas. O abastecimento do Monte 
das Guedelhas é da gestão da Câmara, estando a ser ponderada a hipótese da abertura 
de um furo, caso a seca se venha a manter. O abastecimento de água na Telhada é da 
gestão das Águas Públicas do Alentejo, no entanto é uma responsabilidade nossa, não 
tendo ainda faltado água no depósito, todavia os bombeiros estão a ser pagos pelas 
Águas Públicas do Alentejo para abastecer a Telhada. Também se está a abastecer São 
Barnabé, em resultado de uma rutura que pensamos agora estar resolvida. Em relação a 
São Barnabé, há duas ou três semanas que anda uma máquina com os canalizadores a 
tentar encontrar a rutura, pois, porque se trata de tubagens antigas é difícil encontrá-la. 
Foram instalados contadores na tentativa de apurar onde estaria a falha, esperando que 
desta vez tenha sido encontrado o problema e o mesmo fique resolvido. Para além 
destes problemas, julga que não há mais falta de água. -------------------------------------------- 

Sobre a Biblioteca Municipal, referiu que o equipamento central de aquecimento e 
arrefecimento já foi encomendado e que está em fase de fabricação, porque é um 
equipamento específico que não se encontra no mercado. É encomendado mediante 
certas características. Este é um processo antigo, que levou seis a oito meses a ser 
resolvido. Todos temos conhecimento que as constantes avarias já vinham de algum 
tempo e no final do ano rebentou de vez. Por isso, se iniciou o processo de compra de 
um novo equipamento. De realçar que um processo desta natureza leva o seu tempo a 
ser tratado, porque é preciso definir as características, a qualidade, as condições, a 
adaptabilidade ao espaço, etc. Apesar de não saber quando é que o equipamento chega, 
prevê-se que eventualmente no espaço de dois meses esteja a ser instalado por uma 
empresa da especialidade. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ao senhor deputado Vítor Saleiro agradeceu-lhe as palavras proferidas, referindo que 
não iria tecer considerações, a fim de aproveitar o tempo para tratar de assuntos com 
mais pertinência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Ao senhor deputado Domingos Guerreiro agradeceu-lhe igualmente as suas palavras, 
salientando a importância do apoio que todos temos dado aos Bombeiros, porque sem 
estes apoios certamente seria mais difícil manter uma Instituição com a qualidade dos 
servições dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar. ----------------------------------------------- 

Relativamente à intervenção da deputada Mónica Guerreiro, agradeceu pela parte 
que lhe cabe, frisando que foi feito aquilo que lhe competia fazer, que era terminar uma 
obra, cujo projecto, apesar de não ter sido inicialmente desenvolvido por este executivo, 
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foi por este executivo melhorado e adaptado, pelo que foi feito o que era necessário 
fazer em prol da população da freguesia de Santa Clara e do concelho. Acrescentou, em 
jeito de nota informativa, que inicialmente se previa gastar entre 150 a 200 mil euros, 
mas acabou por se gastar mais de 300 mil euros. Com a conclusão deste projecto, a 
freguesia e o concelho estão de parabéns, porque se trata de um excelente museu, que 
é um bom ponto de referência face à sua localização junto da auto-estrada. O 
investimento feito é perfeitamente justificado, pois, segundo a informação da nossa 
técnica de turismo, apenas no primeiro mês, o Museu foi visitado por mais de 420 
turistas, pelo que se prevê a continuidade e mesmo o aumento do número de visitantes, 
ficando assim inteiramente justificado o montante investido. ------------------------------------ 

Quanto ao senhor deputado José Brites, e relativamente ao caminho do Monte das 
Figueiras, agradece, dando conhecimento de que já tinha conhecimento daquela 
situação, mas, contrariamente à sua vontade, ainda não é possível proceder à sua 
reparação. Quanto ao caminho das Cabecinhas, não é, de acordo com o seu ponto de 
vista, uma prioridade, porque não vive lá ninguém. Assim, em relação a situações 
congéneres, a prioridade será sempre dada a situações onde vivem pessoas, no entanto 
o um caminho em causa não deixa de ser importante, pelo que estando a máquina a 
trabalhar nas proximidades, irá certamente ser reparado. ---------------------------------------- 

Agradeceu à senhora deputada Ana Barão as suas intervenções, frisando o facto de 
que é sempre bom ouvir alguns elogios ao trabalho do executivo. ------------------------------ 

Relativamente às declarações da senhora deputada Celeste Sebastião, referiu que irá 
deter-se um pouco mais na sua resposta. -------------------------------------------------------------- 

Efetivamente, a FACAL de 2015, quando comparada com a FACAL de 2013 ou a 
FACAL de 2014, foi mais cara. Comemoraram-se vinte anos deste evento e, em 
consequência, não foram poupados esforços, antes, pelo contrário, mobilizaram-se 
todas as energias para se fazer a melhor FACAL de sempre no nosso concelho. Se tal foi 
conseguido os visitantes o dirão, todavia é sua convicção de que sim, que esta foi uma 
boa FACAL. Houve um pacote de artistas excecional, que pretendeu abranger públicos 
diferentes, esteve presente um artista de reggae, um artista que não é comum na nossa 
zona e, na verdade, no sábado à noite, como se pôde ver, os “Richie Campbell” 
encheram o recinto da FACAL. ---------------------------------------------------------------------------- 

Em relação a este evento, há duas ou três coisas que o deixam preocupado até mais 
do que propriamente o preço da FACAL, pesar do custo ser sempre uma preocupação, e 
que tem a ver com o seguinte, em 2014 pouparam-se 10% do valor gasto em 2013, e 
não houve qualquer voz de elogio em relação a esta poupança, antes houve, da parte de 
alguns deputados, o comentário negativo de que o pacote de artistas era inferior, mais 
fraco. Agora, nesta FACAL, ninguém reconheceu que o pacote de artistas era superior, 
que era melhor. Poderá haver aqui alguma eventual razão para tal não ser dito, no 
entanto os 84 mil euros gastos estão bem transparentes no mapa de registo das 
despesas, com todo o pormenor, o que, aliás, foi entregue aos senhores vereadores. ----- 

 Sem querer ser arrogante, apenas refere que quando a senhora deputada diz que a 
empresa Mirabusiness esteve na FACAL contra o regulamento, isso não é verdade, pois 
o regulamento da FACAL prevê a presença de uma escola de hotelaria e, em 
consequência, fica reservado no espaço da FACAL um local para uma escola dessa 
natureza. Para que tudo fique devidamente esclarecido, a requisição n.º 1351 que a 
Câmara emitiu a essa empresa, com o valor de 1.230 euros, diz precisamente três 
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sessões de show cooking e não apenas organização de eventos, ou seja, o que está em 
causa é uma organização de eventos com três sessões de show cooking na FACAL 2015. - 

Sobre a fatura de seis mil euros pagos à empresa, lembra que esta mesma empresa 
não só fez a inauguração da FACAL, como também serviu cento e vinte pessoas a um 
preço unitário de 14,50€ euros, e ainda forneceu todas as refeições do staf. Além disso, 
deu todo o apoio aos artistas, em termos de refeições, e forneceu as bebidas que foram 
consumidas pelos artistas nos camarins. Portanto, se acham caro, com certeza que têm 
todo o direito de acharem caro, no entanto considera que a empresa prestou um bom 
serviço a mais de duzentas pessoas que foram servidas naquele ou a partir daquele 
restaurante da FACAL. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Os artesãos foram comer a restaurantes de Almodôvar, como sempre tem sido feito 
na FACAL, com o propósito de promover a gastronomia local, mas todo o restante 
pessoal envolvido na organização utilizou aquele restaurante. -----------------------------------  

Sobre a questão da publicidade, relembrou que, na gestão autárquica anterior, não 
houve efetivamente adjudicação a empresas diferentes, pois o que se passou foi que em 
2010 fez-se a adjudicação à “Sons da Vicentina” que era uma empresa do mesmo 
proprietário de uma outra com o nome de “Musiestrada”, sendo esta o “Sons da 
Vicentina” em 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

A montagem e desmontagem do palco foram feitas pela “Modelstand”, que é uma 
empresa de Braga, que deve estar relacionada com a “spormex”. Julga que a “spormex” 
e a “Modelstand” estão relacionadas porque trabalham na mesma zona industrial, o que 
se pode inferir que estas duas empresas certamente se conhecem, e o facto de se terem 
convidado as duas, não significa que esteja a utilizar leis de concorrência tão diferente 
daquelas utilizadas anteriormente. O certo é que foi convidada uma empresa que nos 
garantiu que a FACAL 2014 fosse um sucesso e que também nos oferecia todas as 
condições para que a FACAL 2015 seguisse o mesmo caminho. ----------------------------------  

Regressando às empresas “Sons da Vicentina” e “Musiestrada”, como ficou anotado 
na última sessão, são de um senhor de Odemira que já foi Presidente da Junta de 
Freguesia, que tem uma certa conotação política. Já se falou sobre este assunto e julga 
que não vale a pena insistir, dando-o aqui por encerrado. Onde nos devemos concentrar 
é no facto da senhora deputada o acusar de estar a gastar dinheiro a mais e a resposta 
não pode ser outra senão aquela que corresponde à realidade, ou seja, que o dinheiro a 
mais é gasto em prol do concelho, sempre a favor da população do nosso concelho. 
Todos os vereadores na Câmara receberam os documentos completos e poderão 
verificar através desses documentos todas e cada uma das faturas, número por número, 
pois é também fornecido aos senhores Vereadores um mapa com cada requisição e com 
cada fatura. Foram fornecidos todos os registos de 2013, 2014 e 2015, desconhecendo 
se alguma vez estes detalhes tinham sido discutidos em Assembleia Municipal, mas, o 
que conta, é que agora podem ser discutidos porque tudo é transparente e nada, 
absolutamente nada, têm a esconder. ------------------------------------------------------------------ 

Quanto à publicidade, alegou que em todos os eventos os colaboradores do 
município participam na sua distribuição, que isso é um procedimento normal, e ao 
colaborarem com as atividades do município estão a contribuir para que os eventos se 
tornem cada vez melhores. É, pois, natural que os nossos colaboradores tenham 
distribuído cartazes pelas caixas de correio do concelho, pelas lojas, pelos cafés, tudo 
isto é perfeitamente natural, estranho seria se assim não acontecesse. A empresa com a 
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qual se contratou a publicidade possuía um caderno de encargos que foi cumprido e, a 
partir daí, não está muito preocupado se colocaram um painel mais à esquerda ou mais 
à direita, o que conta é que o painel estava lá. -------------------------------------------------------- 
Seguidamente gerou-se um diálogo entre o Presidente da Assembleia, a deputada 
Celeste Sebastião e o deputado Vítor Saleiro, que por terem falado sem microfone não 
ficou gravado e do qual apenas se torna possível transcrever alguns extratos. --------------- 

A deputada Celeste Sebastião pediu para fazer uma intervenção e dar resposta ao 
Senhor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia da Assembleia perguntou se achava isso habitual, ou seja, 
agora a senhora deputada responde ao senhor Presidente, depois o Senhor Presidente 
intervém, depois a senhora deputada volta a responder e senhor Presidente volta a 
intervir e assim sucessivamente, pelo que, com este sistema, andamos aqui a noite 
inteira. Prosseguindo afirmou que não quer cortar a palavra a ninguém, o que quer é 
que toda a gente fale, mas com regras e fazer cumprir as regras é o que lhe compete 
gerir. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Acrescentou ainda que se a senhora deputada quer falar agora, depois aquela outra 
senhora deputada mais logo também quer falar e depois todos querem falar e isto é um 
pandemónio tal que ninguém se entende. ------------------------------------------------------------- 

Concluiu referindo que até admite que a intervenção do senhor Presidente não lhe 
tenha agradado, mas a resposta terá de ficar para uma próxima oportunidade, agora 
não é altura, ou então levávamos a noite nisto. ------------------------------------------------------ 

O deputado Vítor Saleiro interrompeu dizendo que se o Senhor Presidente permitir 
uma exceção, então também se acha no direito de falar. ------------------------------------------  

Seguiu-se um diálogo misturado que não foi percetível. --------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia pediu que houvesse calma, que houvesse respeito, que 
esta Assembleia tem regras, que há um Regimento aprovado e em vigor. Pediu para que 
lessem o Regimento, pois se o Regimento fosse lido não haveria esta desordem, caso 
houvesse o sentido de responsabilidade e de respeito. --------------------------------------------- 

Voltou a seguir-se um diálogo misturado que não foi percetível. ----------------------------  

A deputada Celeste Sebastião respondendo ao Senhor Presidente da Assembleia 
disse que os deputados municipais têm direitos e um deles é o de resposta. ---------------- 

O Presidente da Assembleia decidiu que a Senhora deputada Celeste Sebastião e o 
Senhor deputado Vítor Saleiro tinham dois minutos cada um para intervir. ------------------ 

A deputada Celeste Sebastião disse que este é um órgão político para debate político 
das questões políticas e tem o direito de resposta às intervenções do Senhor Presidente 
da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à intervenção do Senhor Presidente da Câmara, salientou que na 
intervenção que fez não falou da qualidade dos artistas porque não era esse o 
propósito. Falando a gosto pessoal, não em nome dos seus colegas, até apreciou 
bastante os artistas que vieram à FACAL este ano. -------------------------------------------------- 

Continuou, referindo que gostaria de saber o número de entradas, para poderem 
avaliar o êxito do evento. O senhor Presidente também referiu que não poupam 
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esforços para promover o nosso concelho. Não percebe muito bem o facto de 
preterirem uma empresa local para um dos stands da FACAL em prol da tal escola de 
hotelaria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para promover o concelho não será melhor recorrer às pessoas do próprio concelho, 
como os funcionários da autarquia, que terão melhores conhecimentos nesta área, do 
que a uma empresa contratada de fora? Perguntou. ------------------------------------------------ 

Achou curioso e viu que o senhor Presidente fez o trabalho de casa, foi buscar todas 
as adjudicações e faturas do anterior executivo, até sabe que as empresas são vizinhas, 
tudo isso é muito interessante, mas trata-se é da concorrência, de consultar três 
empresas e adjudicar àquela que apresentar a melhor proposta e isso não é o que tem 
acontecido com este executivo, a diferença é clara, não há aqui questão para dúvidas. --- 

Depois diz que a empresa de publicidade fez um contrato e tem um caderno de 
encargos, mas tem os comprovativos do que estava nesse caderno de encargos? Os 
vereadores do IPA não tiveram conhecimento disso e nós também não. Para além disto, 
e referindo-se à contabilização de todas as despesas, salientou, mais uma vez, que não 
estão aqui presentes as despesas da administração direta com a Câmara Municipal. As 
despesas do município, que também constituem custos da FACAL, deveriam estar 
contabilizadas. São vinte anos da FACAL, e só salientam que foram despesas exageradas 
a montagem, a publicidade e os gastos com a empresa dos bufet, não criticam nem os 
artistas, nem a opção de escolha dos artistas, nem mesmo sequer o número de entradas 
que se verificou, porque não sabe se foram mais ou se foram menos em relação às 
entradas dos anos anteriores, não tem esses dados. ------------------------------------------------ 

O deputado Vítor Saleiro disse que tem o máximo de respeito por este órgão e não 
poderia deixar de manifestar a sua estranheza perante atitudes que aqui têm sido 
expressas. Lembrou que na última sessão, o Senhor Presidente da Assembleia o 
interrompeu, não o deixando falar. Não percebe agora porque é que esta exceção foi 
criada, portanto, se continuarmos nesta senda, estas reuniões no futuro nunca mais 
terão fim, todavia sobre esta matéria gostaria de acrescentar mais alguma coisa. ---------- 

Como sabemos, o executivo da Câmara Municipal é quem está mais dentro dos 
assuntos relacionados com a gestão autárquica, pois são eles que estão no terreno, que 
põem a máquina a funcionar, que criam as condições para que tudo possa funcionar 
bem e todo este trabalho é útil para todos nós, além de que nós, enquanto membros 
desta Assembleia Municipal, também temos responsabilidades, nomeadamente no que 
diz respeito à avaliação do trabalho realizado pelo executivo. Neste âmbito, gostaria de 
propor a constituição de uma comissão, em que os elementos eleitos assumam uma 
parceria com o executivo, porque pensa que o executivo não iria rejeitar uma proposta 
desta natureza, e então esse grupo de trabalho da Assembleia juntamente com o 
executivo, teriam como finalidade avaliar o trabalho desenvolvido, nomeadamente no 
caso da FACAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acrescentou ainda, que quanto ao despesismo, não discorda inteiramente, pois, se 
calhar, há situações que devem ser ponderadas e os custos reduzidos. Mesmo a este 
respeito, porque não criar uma comissão para esta ou outra situação idêntica, e que seja 
corresponsabilizada juntamente com o executivo, a fim de realizarem um trabalho 
profícuo em vez de andarmos aqui sempre a criticar? Pergunta. --------------------------------- 
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Terminando, referiu que temos que assumir definitivamente esta atitude, e como 
cidadão, perante esta Assembleia, assumiu a responsabilidade de fazer parte desse 
grupo de trabalho, porque os membros desta assembleia também têm 
responsabilidades, e não basta sentarem-se aqui e estarem constantemente a criticarem 
tudo e todos, o que não leva a lado nenhum. --------------------------------------------------------- 

As pessoas que trabalham nesta autarquia, sejam elas quais forem, tanto neste 
executivo como nos executivos anteriores, merecem-lhe todo o respeito e o que se tem 
verificado em relação a eles é sempre a mesma dinâmica: estão aqui refastelados, agora 
vamos ver o que se passa e independentemente daquilo que seja feito, vamos criticar, 
ora as coisas não podem ser assim. Todos têm que assumir uma responsabilidade, tem 
que haver uma co-responsabilidade no sentido de partilha, porque senão vamos dar 
sempre ao mesmo ponto, que é chegarmos aqui sempre com uma atitude crítica, com o 
único objectivo de podermos brilhar politicamente, mesmo que não haja razões para 
essas críticas. Declina este espírito e pede que se assuma no futuro uma atitude mais 
responsável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assume, se assim o entenderem os vários grupos aqui presentes e caso surjam 
pessoas com disponibilidade para trabalhar, sejam elas quais forem, que estará 
disponível e pensa que o seu grupo também estará disponível para esse efeito. ------------  

C – PERÍODO DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------- 

C.1. – ANÁLISE E VOTAÇÃO DA PROPOSTA REFERENTE AO ADITAMENTO AO CONTRATO 
DE PARCERIA PÚBICA (E OS ANEXOS I-A A IV-A), E DO ADITAMENTO AO CONTRATO DE 
GESTÃO (E OS ANEXOS I-A A III-A E ANEXO VI-A), CELEBRADOS ENTRE O ESTADO 
PORTUGUÊS E O CONJUNTO DOS MUNICÍPIOS DE ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, 
ALMODÔVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, 
GRÂNDOLA, MÉRTOLA, MONTEMOR-O-NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO 
DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA, E 
CONHECIMENTO DA MINUTA DO ACORDO PARASSOCIAL ENTRE A ADP — ÁGUAS DE 
PORTUGAL, SPGS, SA E A AMGAP - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA 
ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO, ENQUANTO ACIONISTAS DA AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO 
ALENTEJO, SA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia disse que este ponto é uma matéria de grande 
importância que já foi esta noite referido na carta do munícipe sobre o tema das águas. 
De seguida, solicitou ao Presidente da Câmara que fizesse uma pequena síntese antes de o 
colocar a discussão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Câmara referiu que este tema não tem a ver propriamente com o 
assunto da carta do munícipe, acrescentando, no entanto, que são temas muito parecidos, 
mas que este ponto se refere a um contrato parassocial e a uma parceria entre as Águas 
Públicas do Alentejo, as Águas de Portugal e mais 20 Municípios que estão envolvidos. O 
outro assunto tem a ver com as águas especificamente das barragens da Boavista e de Monte 
Clérigo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recordou, sinteticamente, que esta parceria foi iniciada em 2009, que houve uma 
assinatura de contratos estruturantes para salvaguardar este bem essencial que é a 
água, sendo um bem essencial principalmente no Alentejo, e que salvaguardava 
também a sua estabilidade para que todos pudessem usufruir deste bem cada vez mais 
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escasso. Este contrato continha alguns prossupostos, havia um estudo de viabilidade 
económica, contemplava vinte e um municípios e implicava questões de investimento 
para se poder usufruir de fundos comunitários, o que sem esta parceria entre os 
municípios agregados e as entidades envolvidas não seria possível. Nenhum município, 
por si só, porque se trata de municípios pequenos, teria capacidade para executar todos 
os trabalhos, para executar ETA, para executar ETAR, para executar a rede de água em 
baixa e também em alta, para abastecimento de água com alguma qualidade. Estes 
foram os prossupostos. No entanto, devido à intervenção da troica no nosso país, houve 
cortes nos investimentos, e os pressupostos que estavam no contrato não foram, de 
todo, cumpridos, porque houve, de facto, uma falha no investimento e, em 
consequência, houve a necessidade de se fazer uma reestruturação. Houve também 
uma imposição governamental que obrigou a que as leis habilitantes fossem alteradas. 
Também, durante um período de quase dois anos, houve diversas reuniões entre os 
vinte e um municípios que, depois, se reduziram a vinte, em virtude do município de 
Ferreira do Alentejo ter saído deste acordo. Foi então criado um novo acordo 
parassocial que resultou nesta parceria entre as Águas Públicas e os atuais vinte 
municípios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aquilo que basicamente ficou acordado, foi terminar os investimentos estruturantes 
do abastecimento da água em alta, que é a água que vem desde a fonte até aos nossos 
depósitos, foi terminar alguns depósitos que havia para terminar e foi também ter 
presente que, à medida que os financiamentos iam sendo libertados, se terminava 
aquilo que estava comprometido. Ficou também referido, no concelho de Almodôvar, a 
reparação ou requalificação da ETAR de Santa Clara, a ligação da conduta da água em 
alta entre o Morgadinho e a Aldeia-do-Neves e o Rosário. Como se sabe, existem alguns 
problemas nas redes de águas do Rosário e essa rede estava contemplada, assim como 
continua a estar contemplada. Em negociação continua a estar a ETAR da Semblana que 
eventualmente será ligada com a da Graça de Padrões. Para além destes investimentos 
existe também um outro investimento que é a ligação da conduta de água à conduta 
adutora que vai até Mértola, passando por outras localidades como as Viúvas e 
Semblana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Este novo contrato de parceria com base na nova lei habilitante permite adaptar os 
pressupostos antigos à nova realidade e fazer face aos novos investimentos e àqueles 
investimentos que ainda não foram feitos e que deveriam ter sido feitos e também a 
algumas regras que a parceria decidiu implementar, como seja a opção que não estava 
bem definida em virtude de não constar do estudo de viabilidade económico-financeira, 
que é o capital de risco. Quando um município tenta recuperar os investimentos 
perdidos, há certas percentagens que deverão ser tidas em conta para a recuperação do 
capital investido e que não estavam totalmente definidos no acordo anterior. Para além 
disso, há também a considerar a garantia da sustentabilidade do sistema, ou seja, é 
garantido aos municípios envolvidos a sustentabilidade do sistema através de uma 
divisão de percentagens dos próprios dividendos, que é o superavit. Para além destas 
situações estão, depois, pequemos detalhes de negociação. Antes, falava-se em 3% do 
risco, agora fala-se em 2,25%, portanto, como se verifica, houve pequenas alterações, 
mas o essencial é terminar o contrato de parceria, continuá-lo com a nova lei 
habilitante, e adaptá-lo à nova realidade, isto é, aos projetos de investimento baseados 
nos fundos comunitários. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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Usou da palavra o deputado José Brites que leu o seguinte:  ---------------------------------  
“Assunto: Proposta n.º138/Presidente/2015, de 18 de Agosto de 2015 e anexa Proposta 

Referente ao aditamento ao contrato de Parceria pública e do Aditamento ao Contrato de Gestão 
e Conhecimento da minuta do acordo Parassocial entre Adp- Águas de Portugal, SPGS,SA e a 
AMGP-Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas 
da AGda - Águas Públicas do Alentejo, S.A. enviada através do ofício circular 032/AMGAP/15, 
datada de 10-08-2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por ter assinado um abaixo-assinado, do qual a Câmara Municipal de Almodôvar já tem 

conhecimento, por lhe ter sido enviado através de uma carta nº 2,ali entregue a 5 Agosto de 
2015, e até a data sem resposta, onde o mesmo ia anexado. --------------------------------------------------  

2.º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Por naquele documento ser ali designado mandatário em nome de cerca de sessenta por 

cento dos proprietários e empresários agrícolas beneficiários do aproveitamento hidroagrícola do 
Monte Clérigo e Boavista, que a subscreveram, por todos eles sempre terem estado e 
continuarem a estar interessados em regar de ambas as albufeiras (barragens) de Monte Clérigo 
e Boavista, o que não aconteceu, apesar de terem sido feitas para rega, até esta data, derivado a 
(Autarquia) Câmara Municipal de Almodôvar sempre os ter posto à margem, utilizado aquela 
água primeiro a da albufeira do Monte Clérigo e mais tarde a da Boavista para o abastecimento 
de água a vila de Almodôvar. --------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dado ter sido eleito para a Assembleia Municipal como deputado onde desempenho funções, 

e na presente sessão constar para discussão e deliberação o documento fls. 22, agora em apreço, 
com o título Anexo I- A (modelo técnico) no seu quadro 4- Abastecimento de água - 
Infraestruturas a Integrar: Adutoras - integrado nas colunas com os dizeres “sistema Monte da 
Rocha- concelho Almodôvar - Localização Almodôvar- designação albufeira da Boavista - ETA da 
Rabaça. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda no mesmo documento, mas a fls. 30. no quadro 5 - Abastecimento de água- 
infraestruturas a integrar: captações sistema, sistema Monte da Rocha. ----------------------------------  

Almodôvar /Albufeira da Boavista. --------------------------------------------------------------------------------  
Almodôvar/Albufeira Monte Clérigo. -----------------------------------------------------------------------------  
4.º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim, tendo em atenção o artigo anterior, e sendo do conhecimento público que as citadas 

barragens foram feitas através de fundos comunitários de propósito só para rega, e agora ler 
aqui que as mesmas não vão servir para esse efeito, mas sim só para abastecimento de água, não 
a fazer pela Câmara Municipal de Almodôvar como até aqui, mas sim de futuro a fazer pela firma 
Águas Públicas do Alentejo, SA., não da Barragem da Rocha, como todos pensavam, por estar 
feita toda a rede desde aquela até ao depósito de Almodôvar, mas das duas barragens cá 
existentes, e por ser um dos mandatários designado pela maioria, ou seja, por dezenas de 
agricultores, proprietários, usufrutuários, rendeiros e outros empresários agrícolas que sempre 
foram e continuam a ser, por isso, prejudicados até agora sem poderem utilizar a água daquelas 
albufeiras Boavista e Monte Clérigo. ----------------------------------------------------------------------------------  

5.º. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assim nos termos do artigo 20.º “Deveres dos Deputados Municipais” no seu n.º 1. Alínea b), 

no Cap. IV do Regimento da Assembleia Municipal de Almodôvar, considero-me impedido, pelo 
que peço, pelos motivos expostos, desde já autorização ao Sr. Presidente da Assembleia para sair 
da (sala) espaço destinado aos deputados enquanto o plenário tiver em apresentação, discussão, 
aprovação e votação deste ponto.---------------------------------------------------------------------------------- 
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Por último, solicito que este meu impedimento, bem como todo o motivo exposto seja 
transcrito em ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Com os melhores cumprimentos.”-------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado José Romba leu o seguinte: ------------------------------------------------------------ 
“Questões relacionadas com as “Águas do Alentejo”. -------------------------------------------------------  
Na sequência da análise e votação da proposta referente ao aditamento ao Contrato de 

Parceria Pública que tem a ver com os acordos que envolvem as Águas do Alentejo, parece-me 
oportuno pedir alguns esclarecimentos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal:  ------------------------  

- Para quando está previsto o abastecimento de água à vila de Almodôvar a partir da ligação 
da Barragem do Monte da Rocha, obra que aparentemente está concluída, ou se não está, queira 
esclarecer o que falta e quais os tempos previstos para a sua conclusão e entrada em 
funcionamento efetivo? ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Já está ou não a funcionar em pleno a ETAR de Almodôvar? --------------------------------------------  
- Estava previsto no plano de investimentos das Águas Públicas do Alentejo a execução de 

uma ETAR para servir o conjunto das povoações da Semblana e Graça de Padrões, atendendo a 
que no seu conjunto ultrapassa os 300 habitantes e passaria a ser da responsabilidade das Águas 
do Alentejo, uma vez que as ETAR’s existentes estão completamente obsoletas, como está esta 
situação? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para a povoação de Santa Clara está previsto algum investimento no sentido de juntar os 
sistemas existentes e torná-lo mais eficiente? ----------------------------------------------------------------------  

- A Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo (AMGAP), que 
congrega 20 municípios do Alentejo, tomou recentemente alguma posição para a melhorias dos 
sistemas de “abastecimento de água em baixa”, uma vez que continuam a haver grandes 
percentagens de perdas de água que são custeadas pelos municípios, uma vez que estas ocorrem 
nas redes de distribuição na sua maioria obsoletas e cheias de ”fugas”, atendendo a que há 
financiamentos para estes investimentos? --------------------------------------------------------------------------  

- Tem conhecimento se vão haver algumas alterações aos valores das tarifas a pagar pelo 
município à empresa e se estas têm repercussões nas taxas a pagar pelos munícipes?” ---------------  

São as questões que estão aqui mais prementes e que me parece que o senhor presidente já 
tem alguma resposta, obrigada.”  -------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia disse que este dossier foi entregue a todos os deputados 
e incentivou para que fossem feitas todas as perguntas, a fim de esclarecer todas as 
dúvidas que possam ter, pois este é um dossier importante. ------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, respondendo ao senhor deputado José Romba, esclareceu 
que, à partida não vai haver alterações no tarifário nos próximos tempos, o que não 
quer dizer que, futuramente, não possam vir a surgir, mas isso, não pode, neste 
momento, afirmar, todavia, informou que o que consta da parceria é que os preços se 
vão manter mais ou menos inalterados, podendo haver eventualmente ligeiras 
alterações, mas sem grande significado. ---------------------------------------------------------------- 

Relativamente à situação que aponta em relação à ETAR da Semblana e da Graça de 
Padrões, a mesma não estava prevista. Havia, de facto, uma proposta que nunca chegou 
a ser colocada em contrato e, por isso, continua em negociação. Permanece tudo igual, 
não houve ainda avanços em relação a essa situação, tudo depende dos fundos 
comunitários. Relativamente a Santa Clara está prevista a execução da ETAR’s, mas só 
quando houver fundos comunitários. -------------------------------------------------------------------  

A parte da ETAR de Almodôvar está a funcionar a 100%, está no período da garantia 
que termina em dezembro, e segundo o engenheiro responsável pela Agda, a ETAR será 
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entregue em outubro/novembro, assim como também será entregue a conduta 
adutora, que estará em pleno funcionamento até essa data. Julga que já foram feitos 
testes no depósito elevado do Morgadinho para o recebimento dessa conduta adutora e 
parece que está tudo bem, que está tudo a funcionar, em todo o caso acrescentou que, 
como se sabe, a responsabilidade da gestão dessa obra não é da competência da 
Câmara Municipal. A Câmara deseja ter a água em alta o mais breve possível e entregue 
nas devidas condições, e a informação que tem é que até ao final do ano vai ser feita a 
ligação ao Monte da Rocha, ficando as reservas das barragens da Boavista e do Monte 
Clérigo para o caso de haver avarias ou outras situações imprevistas. ------------------------- 

As redes de água em baixa foram uma opção deste município como o foram de todos 
os municípios envolvidos e tudo será feito desde que haja financiamento. ------------------- 

Almodôvar está envolvido num projeto de municípios de baixa densidade 
populacional, onde grande parte dos investimentos estão relacionados precisamente 
com a melhoria de águas em baixa e perdas, o que se passa é que ainda não há medidas 
que possamos agarrar para podermos trabalhar neste domínio. --------------------------------- 

A senhora deputada Celeste Sebastião, na última assembleia questionou sobre isso, 
mas até ao momento não há nada de concreto em termos de medidas, de apoios. 
Prevê-se que no mês de novembro possa sair alguma coisa a este respeito e, se assim 
for, será bom, pois temos zonas em Almodôvar que precisam de intervenção, 
nomeadamente o bairro da Misericórdia e também o Rosário que tem um gravíssimo 
problema de selénio. A verdade é que há muitas perdas nas condutas, há condutas que 
se partem, e a disponibilização de verbas com essa finalidade seriam muito bem-vindas, 
pois seria fundamental conseguirmos esses financiamentos o mais breve possível, pelo 
que estaremos atentos e logo que estejam disponíveis cá estaremos para os aproveitar.  

IMPEDIMENTO - pelos motivos atrás expostos pelo deputado José Brites, este saiu 
da sala por se considerar impedido. ---------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a PROPOSTA REFERENTE AO ADITAMENTO AO CONTRATO DE PARCERIA PÚBICA 
(E OS ANEXOS I-A A IV-A), E DO ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO (E OS ANEXOS 
I-A A III-A E ANEXO VI-A), CELEBRADOS ENTRE O ESTADO PORTUGUÊS E O CONJUNTO 
DOS MUNICÍPIOS DE ALCÁCER DO SAL, ALJUSTREL, ALMODÔVAR, ALVITO, ARRAIOLOS, 
BARRANCOS, BEJA, CASTRO VERDE, CUBA, GRÂNDOLA, MÉRTOLA, MONTEMOR-O-
NOVO, MOURA, ODEMIRA, OURIQUE, SANTIAGO DO CACÉM, SERPA, VENDAS NOVAS, 
VIANA DO ALENTEJO E VIDIGUEIRA, E CONHECIMENTO DA MINUTA DO ACORDO 
PARASSOCIAL ENTRE A ADP — ÁGUAS DE PORTUGAL, SPGS, SA E A AMGAP - 
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA DO ALENTEJO, 
ENQUANTO ACIONISTAS DA AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, SA, tendo a 
Assembleia Municipal, tomado conhecimento da Minuta do Acordo Parassocial a 
celebrar entre a AdP – Águas de Portugal, SPGS, SA. e a AMGAP – Associação de 
Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionistas da AGdA – 
Águas Públicas do Alentejo, SA, e, por unanimidade, com 20 votos a favor (PS, IPA, PSD), 
deliberado o seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------- 

1.º - Aprovar os aditamentos aos Contratos de Parceria e de Gestão; -------------------- 
2.º - Conceder plenos poderes ao Presidente de Câmara Municipal para subscrever 

os referidos aditamentos, em representação do Município de Almodôvar; ------------------- 
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C.2. – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL EM 
VIGOR EM 2015: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse uma 
síntese rápida do documento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara recordou que foi aprovado, em dezembro, o mapa de 
pessoal e, à partida, tudo indicava que não iria haver necessidade de ser mexido, no entanto, 
face a algumas situações que aconteceram com o nosso pessoal, nomeadamente na área da 
educação física e relacionado com baixa médica e licença de maternidade com a respectiva 
redução de horário, houve a necessidade de alteração do mapa de pessoal. Também com as 
AEC das escolas do primeiro ciclo do ensino básico houve a necessidade de contratar um 
colaborador, não obstante o mesmo ser subsidiado pelo estado, é a autarquia que contrata. 
Daqui decorre a necessidade da abertura de concurso para três postos de trabalho, que são 
temporários, duram apenas um período letivo. Esclareceu ainda que estes concursos são 
feitos através de uma plataforma existente para o efeito, que não são, portanto, postos de 
trabalho de longa duração. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Acrescentou que o ensino do inglês já estava contemplado, mas o ensino da educação 
musical, da educação física e da animação sociocultural não, pelo que são três áreas distintas 
onde incidem as atividades extra curriculares nas escolas do primeiro ciclo do ensino básico 
de Almodôvar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado Francisco Teixeira questionou qual o conteúdo da animação 
sociocultural. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara referiu que é uma área diversificada, tendo a ver 
com as artes plásticas, o teatro e a animação. Trata-se de uma área relacionada com a 
área da cultura e do entretenimento, no âmbito da qual se desenvolvem atividades 
lúdicas destinadas os nossos jovens. --------------------------------------------------------------------- 

O deputado Francisco Teixeira questionou se é na área da animação sociocultural 
que vai haver o cante alentejano? Se é aí que vão incluir agora o cante alentejano? ------- 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu que provavelmente o cante alentejano 
se irá incluir nas aulas de música, no entanto, se for necessário por uma questão de 
gestão de horário, a área de animação sociocultural, como é uma área abrangente, pode 
conter o Cante Alentejano. --------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação, a alteração ao Mapa de Pessoal em vigor em 2015, a qual foi aprovada, por 
unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e PSD). ------------------------------------------------- 

C.3.- APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA N.º 142/PRESIDENTE/2015 COM VISTA 
À ABERTURA DE UM PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 
AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS DO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR: ----------------------------------- 

O Sr. Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse uma 
síntese do documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara referiu que somos obrigados pela Lei 76 a ter um 
Revisor Oficial de Contas contratado, como foi o caso do ano passado. Se bem se 
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recordam, no ano passado veio a esta Assembleia, pela primeira vez, a proposta para a 
contratação de um ROC. ------------------------------------------------------------------------------------ 

As contas são auditadas pelo ROC e depois vão para o Tribunal de Contas. Esta é uma 
obrigação da lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, é para cumprir uma obrigação da lei que aqui se traz este assunto, uma vez a 
renovação desse contrato desse ROC não é automática. ------------------------------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a Proposta n.º 142/PRESIDENTE/2015 com vista à abertura de um 
procedimento pré-contratual para aquisição de serviços de auditoria externa às contas 
do município de Almodôvar, a qual foi aprovada, por unanimidade, com 21 votos a 
favor (PS, PSD e IPA). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

C.4 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA QUE FIXA AS TAXAS ANUAIS 
DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI): -----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse 
uma síntese do documento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara esclareceu que a Câmara Municipal de Almodôvar 
tem a taxa de IMI nos seus valores mínimos, 0,3%. Informou também que esta taxa 
permitiu em 2014 arrecadar alguns impostos que são importantes para o município. 
Neste âmbito, propõe-se que a Assembleia aprove a taxa de IMI para o ano de 2016, 
precisamente igual à que tem vigorado, ou seja, a taxa de 0,3 % e uma majoração de 
30% no caso dos prédios urbanos degradados. -------------------------------------------------------  

O deputado José Brites leu o seguinte documento: --------------------------------------------- 
“Proposta sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis – IMI. ----------------------------------------------- 
Sobre este assunto preciso de ser esclarecido sobre o que foi dito na última sessão de 

Setembro de 2014, pelo Sr. Presidente, sobre prédios em ruinas e que passo a transcrever: ---------- 
Quanto às diligências tomadas para tentar resolver estas questões, a sua incidência recai 

sobre três prédios e está-se a pressionar as respetivos proprietários julgando que um deles está 
praticamente resolvido.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pergunta agora o deputado se todas estas situações já se encontram sanadas? Não estando 
quais as novas medidas que foram tomadas pelo executivo para as resolver? --------------------------- 

Mais pergunta se no decorrer deste ano foi criado algum processo ou processos novos sobre 
eventuais prédios em ruinas na vila ou no concelho.” ---------------------------------------------------------- 

O deputado Vítor Saleiro disse que, a título de esclarecimento, gostaria de colocar 
uma questão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sendo público que está em aberto uma redução do IMI para casais com filhos, 
gostaria de saber se o executivo está a perspetivar, em termos de futuro, uma redução 
desta taxa para casais com filhos e se, por ventura, há já algum estudo feito sobre este 
assunto, pois pensa que um levantamento dos casais com filhos, no âmbito de um 
trabalho de recolha de dados, seria uma iniciativa importante em termos de futuro e 
realmente digno de nota e do máximo respeito. ----------------------------------------------------- 

Do seu ponto de vista, deveria ser tomada em linha de conta os jovens casais com 
filhos, dado que a vida está difícil para todos, nomeadamente para os jovens casais, que 
se debatem com vários problemas, torna-se necessário criar condições para esta 
população, que seria uma forma de contrariar a desertificação humana com que a nossa 
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região se debate. A recessão demográfica no nosso pais é, como se sabe, catastrófica, e 
pensa que se Almodôvar desse um passo no sentido de realmente ajudar a inverter esta 
situação, tal esforço seria muito interessante, bem recebido e aplaudido. -------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia informou que existe uma relação de prédios 
degradados, que está devidamente atualizada, e está à disposição dos senhores 
deputados nos serviços municipais, a fim de ser consultada se assim o entenderem. ------  

O deputado Francisco Teixeira quis saber se a lista dos prédios degradados está 
disponível e atualizada. -------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia esclareceu que acabou de informar que tal lista 
está devidamente atualizada e está no poder da secretária do staf desta Assembleia. ----- 

O senhor Presidente da Câmara referiu que a quanto à primeira pergunta do senhor 
deputado do José Brites, relativamente à lista dos prédios, o que foi feito foi tentar, na 
medida do possível, convencer os proprietários a irem reparando os seus prédios, o que 
não é uma tarefa fácil porque a situação financeira do país não permite que as pessoas 
disponham, de facto, de grandes condições financeiras para procederem a reparações. -- 

Para além da majoração de 30% e a aquisição no último ano, por parte da Câmara 
Municipal, de três prédios degradados, pouco mais se poderá fazer. --------------------------- 

Foi também adquirido, há pouco tempo, na zona de S. Pedro, um lote de terreno 
onde estão prédios degradados. A escritura vai ser feita na próxima semana e, portanto, 
julga que se está a fazer o que é preciso ser feito, não para libertar Almodôvar dos 
prédios degradados, o que seria uma tarefa gigantesca, mas para melhorar e dar mais 
qualidade de vida a quem cá vive. ------------------------------------------------------------------------ 

 Em sua opinião, está a ser feito um bom trabalho e fazer mais que isso é 
praticamente impossível, já que não podem forçar os proprietários a reparar quando 
não querem ou não podem reparar. --------------------------------------------------------------------- 

Existe um dossier completo com todo o histórico dos prédios degradados em 
Almodôvar, no qual podem ser comparadas as listas de 2013 e 2014. -------------------------- 

 Não sabe dizer quantos são os prédios que atualmente estão degradados, no 
entanto, sabe que houve uma melhoria em relação ao ano passado. --------------------------- 

Relativamente ao senhor deputado Vítor Saleiro, agradeceu a sua intervenção, 
reconheceu que se trata, efetivamente, de um tema muito pertinente que ele próprio 
levou já a reunião de Câmara. Em ralação a esta matéria, deixou em ata a promessa de 
que no próximo ano se efetuará um estudo mais rigoroso, a fim de avaliar todo o 
impacto que o novo Código do IMI poderá ter na vida das pessoas. ---------------------------- 

O atual Código de EMI permite que possa haver uma redução para as famílias, e 
assim beneficiarem de determinada percentagem consoante o número de filhos que 
têm. Adiantou que no concelho de Almodôvar foi feito um estudo interno que, embora 
careça de algum rigor, dá-nos, contudo, a ideia de que nas cerca de duas mil e duzentas 
famílias e das cerca de seiscentas e setenta crianças, podemos aferir que o impacto de 
uma redução desta natureza, caso se venha a aplicar, poderá trazer uma diminuição de 
receita ainda significativa, de cerca de oitenta mil euros. De qualquer modo, para se 
poder tomar uma decisão efetiva, é necessário, por um lado, avaliar muito bem o 
impacto desta redução na sustentabilidade do município e, por outro lado, na vida 
económica das famílias. -------------------------------------------------------------------------------------  
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Esta lei traz uma dificuldade que reside no facto das famílias terem de vir à Câmara 
Municipal inscrever-se e esse processo vai levar algum tempo a ser feito. De qualquer 
modo, a população tem de ser muito bem informada sobre esta matéria, e caso se 
venha a optar por esta situação prevista no novo Código do EMI, com certeza que o 
assunto será apresentado na Assembleia para aprovação e, depois, ter-se-á de fazer 
então o trabalho necessário junto das famílias para que possam vir a usufruir desse 
benefício. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a proposta que fixa as taxas anuais do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), a 
qual foi aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA, PSD). -------------------- 

C.5. – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA QUE FIXA A TAXA DA DERRAMA: ----- 

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que fizesse um 
resumo do documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara informou que a proposta da derrama para este ano 
é igual à do ano passado. Por conseguinte, propõe-se que a Assembleia Municipal 
aprove lançar uma taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto 
sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC) aos sujeitos passivos que apresentem um 
volume de negócios superior a € 150.000,00, e conceder isenção de derrama que 
incidiria sobre o lucro tributável sujeito e não isento do imposto sobre o rendimento de 
pessoas coletivas (IRC) aos sujeitos passivos que apresentem um volume de negócios 
inferior a € 150.000,00. ------------------------------------------------------------------------------------- 

O deputado José Brites leu o seguinte documento: --------------------------------------------- 
“Proposta sobre a taxa do Derrama----------------------------------------------------------------------------- 
Foi referido na sessão de Setembro de 2014 pelo Sr. Presidente da Câmara, na sequência de 

perguntas que foram feitas por vários deputados, o que passo a transcrever: “Informo também, 
que, agora, no final do ano está previsto sair nova legislação que poderá eventualmente 
favorecer o nosso Município ou outros municípios que tenham a situação de exploração de 
minério”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pergunta agora o deputado se sempre saiu a legislação, caso afirmativo se a taxa a pagar 
pela SOMINCOR é com efeitos retroativos ou se é só a partir deste ano?”--------------------------------- 

O deputado Francisco Teixeira referiu que, sobre a derrama, o ano passado tinha 
feito uma abordagem relativa a esta matéria, nomeadamente acerca das diligências que 
foram desenvolvidas ao longo de mais de doze anos sobre as várias entidades que têm a 
tutela deste assunto, sobre os processos em tribunal, uma vez que existem 
interpretações duvidosas sobre o conteúdo da lei e também sobre as posições tomadas 
pela Direção-Geral de Finanças e SOMINCOR, referente à forma de preenchimento da 
declaração de IRC. Sobre os processos nos tribunais realçou a importância da 
distribuição da derrama no concelho de Almodôvar não seguir a forma como é feita, em 
que praticamente 99,9% é para o concelho de Castro Verde e apenas 0,1%, quando isso 
acontece, é para o concelho de Almodôvar. ----------------------------------------------------------- 

Foram de facto muitas as diligências, os pareceres, tanto da Câmara Municipal de 
Almodôvar como da Câmara de Castro Verde, assim como as diligências relativas a 
decisões do tribunal, algumas ainda pendentes e, portanto, as perguntas que foram 
feitas o ano passado ao senhor Presidente da Câmara sobre o andamento deste assunto 
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no seu mandato, compreende-se que em virtude da sua chegada à Câmara ser recente e 
de não ter tido a possibilidade de um contacto muito grande com a matéria, 
naturalmente que não tinha os conhecimentos suficientes para poder dar uma nova 
perspetiva de resolução deste problema. -------------------------------------------------------------- 

 Passou entretanto um ano desde essa data e gostaria que fosse feita agora uma 
descrição das diligências que foram efetuadas junto dos advogados, para sabermos se 
os processos que estavam pendentes tiveram alguma resolução ou alguma perspetiva 
de resolução. Provavelmente a questão da derrama terá tido algum desenvolvimento, 
até porque há neste domínio uma nova visão que está relacionada com a fiscalidade 
verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pergunta-se se tem informações que nos possam dar alguma esperança de que 
alguma vez, num futuro próximo, o concelho de Almodôvar possa vir a beneficiar de 
parte dos milhões de euros que todos os anos vão para o concelho de Castro Verde. ----- 

O Senhor Presidente da Câmara respondeu ao deputado José Brites que será difícil o 
tribunal decretar que o pagamento da derrama venha a ser dividido entre Almodôvar e 
Castro Verde e que vai ser difícil que existam efeitos retroativos, até porque existe agora 
a lei da fiscalidade verde, que está para entrar em vigor, onde Almodôvar será 
contemplada. É uma realidade que a derrama que tem sido paga pela SOMINCOR 
sempre foi canalizada para o município de Castro Verde e, portanto, para que 
Almodôvar pudesse também usufruir da derrama, teria que haver um segundo 
pagamento por parte do produtor, o que pensa que não vai acontecer, nem irá 
acontecer uma devolução dos valores recebidos pela Câmara Municipal de Castro 
Verde. Se alguém o disse, julga que não estará a dizer a verdade. ------------------------------- 

Relativamente à lei da fiscalidade verde, se tudo correr bem e a fiscalidade não 
acabar em 2018 ou 2019, como aliás se fala, eventualmente nos próximos dois ou três 
anos a Câmara Municipal de Almodôvar poderá ser beneficiada com alguma derrama. --- 

 Chamou também a atenção para os valores da derrama de dois ou três milhões de 
euros que alegadamente eram pagos ao município de Castro Verde, há anos atrás, pois, 
hoje, se verificarmos as contas daquele município, concluiremos que, da última vez, 
entraram nos cofres do referido município à volta de seiscentos ou setecentos mil euros 
de derrama, portanto, entre estes números e aqueles que foram aludidos há grandes 
diferenças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 No entanto, o processo continua em tribunal e os advogados estão a trabalhar nele, 
nada tendo parado, até porque as “coisas” continuam a decorrer dentro dos trâmites 
legais, sem que, todavia, se possa dizer que há algo de novo. ------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a proposta que fixa a taxa da derrama, a qual foi aprovada, por unanimidade, 
com 21 votos a favor (PS, IPA, PSD). ---------------------------------------------------------------------- 

C.6. – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA REFERENTE À PERCENTAGEM DA 
PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO IRS: --------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que explicasse 
a proposta apresentada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara adiantou que a proposta que defende para que a 
assembleia possa votar e eventualmente aprovar é a taxa normal de IRS, a taxa de 5%, 
tal como foi aprovado para 2014 e 2015 e que será repetido para 2016. ---------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a proposta referente à Percentagem da Participação Variável do IRS, a qual foi 
aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e PSD). ----------------------------- 

C.7. – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA QUE FIXA A TAXA DOS DIREITOS DE 
PASSAGEM: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que aclarasse o 
conteúdo da proposta em apreciação. --------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara anotou que esta matéria faz parte da Lei e, no fundo, 
existe a necessidade de cobrar 0,25% de Direitos de Passagem e vamos cobrá-los à Cabovisão 
à MEO, ONITELCOM, Optimos e Vodafone Portugal, que são as empresas que estão a laborar 
em Almodôvar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação a proposta que fixa a taxa dos Direitos de Passagem, a qual foi aprovada, por 
unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e PSD). ------------------------------------------------- 

C.8. – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O TEOR DAS DECLARAÇÕES, INFRA 
DISCRIMINADAS, EMITIDAS NOS TERMOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO 
ART.º 15 DA LEI N.º 22/2015 DE 17 DE MARÇO: ------------------------------------------------------ 

- Compromissos Plurianuais existentes a 31.12.2014; ------------------------------------------- 
- Pagamentos em atraso existentes a 31.12.2014; ----------------------------------------------- 
- Recebimentos em atraso existentes a 31.12.2014; -------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia solicitou ao Sr. Presidente da Câmara que explicasse 
mais em pormenor esta matéria. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara explicou que os municípios são obrigados a declarar, no 
início do ano, os compromissos plurianuais, os recebimentos em atraso, assim como os 
pagamentos em atraso. Os Senhores deputados têm as declarações à sua frente, as quais 
eram para terem sido feitas em janeiro, mas houve um lapso que teve a ver com a situação da 
Divisão Administrativa e Financeira, que é conhecida de todos, o que, de algum modo, 
impediu que este procedimento fosse realizado. Esta situação só posteriormente foi detetada 
e, por isso, é proposto agora a sua aprovação. Na realidade, esta matéria deveria ter sido 
aprovada em fevereiro, mas o fato de apenas ser agora aprovada, não traz qualquer 
transtorno para o município, estamos simplesmente atrasados, e este atraso já foi 
devidamente justificado, pelo que o que agora falta é tão-só aprovar e enviar. ---------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou este 
assunto à votação, tendo a Assembleia aprovado, por unanimidade, com 21 votos a 
favor (PS, IPA e PSD), o teor das declarações, infra discriminadas, emitidas nos termos 
do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 22/2015 de 17 de março: ----------- 

- Compromissos Plurianuais existentes a 31.12.2014; ------------------------------------------- 
- Pagamentos em atraso existentes a 31.12.2014; ----------------------------------------------- 
- Recebimentos em atraso existentes a 31.12.2014; -------------------------------------------- 
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C.9. – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS, FORMULADO PELA 
EMPRESA GEOSIG, ENGENHARIA TOPOGRÁFICA, UNIPESSOAL LD.ª: --------------------------  

O senhor Presidente da Assembleia disse que este assunto vem devidamente 
documentado, e segundo o estudo que fez é uma matéria que lhe diz respeito em 
termos fiscais, trata-se da Assembleia suprir uma morosidade dos serviços, porque há 
um requerimento de 2009 que se tem vindo a arrastar. Há vários “culpados” e isso 
merece com certeza uma análise cuidada de todos os senhores deputados. Trata-se de 
suprir uma falta que, ao fim ao cabo, não se percebe de quem ela é. A Câmara Municipal 
não notificou na altura as pessoas, pelo que o interessado não veio a saber o que se 
estava a passar, apenas agora tomou conhecimento da situação. Estão em causa cerca 
de dois mil euros. A Assembleia tem de decidir se vai ou não aprovar este pedido. 
Acrescentou que não se deverá fazer uma “caça às bruxas”, isto é, não se deve procurar, 
neste momento, quem é o culpado, porque uma situação destas era difícil de levar a 
cabo, implicaria um inquérito e se o seu resultado fosse negativo o interessado poderia 
pôr uma ação em tribunal e a Câmara Municipal poderia não sair airosamente do 
processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Câmara referiu que pretendia acrescentar que, em relação a 
este assunto, se trata de um benefício fiscal para a empresa, que é a isenção relativa a 
um pagamento de transmissão onerosa, que neste caso equivale a um valor de 2.437,00 
euros. Em todo o caso, está ao critério da Assembleia Municipal aprovar ou não. Em 
reunião de Câmara tomou-se conhecimento do processo, o qual tem já algum tempo, 
provavelmente pode ter ficado guardado para análise, todavia, o importante é que a 
empresa continua a ter aquele direito, pois fez os pagamentos devidos. Esta matéria foi 
analisada em reunião de Câmara e não se detetou haver falha por parte da empresa, 
portanto o direito assiste-lhe e caso a Assembleia Municipal vote favoravelmente, pensa 
que será a decisão justa, no entanto votar ou não favoravelmente está, evidentemente, 
ao critério dos senhores deputados. --------------------------------------------------------------------- 

Houve um diálogo, do qual apenas se transcrevem trechos, por não se perceber, 
tendo em conta que foi falado sem microfone. ------------------------------------------------------- 

O deputado Francisco Teixeira questionou porque é que esta matéria tem de vir para 
aprovação da Assembleia se é um direito automático da empresa, considerado por lei? - 

O senhor Presidente da Câmara explicou que a norma da lei em vigor diz que é a 
Assembleia que tem de autorizar sobre proposta da Câmara Municipal. ----------------------  

O deputado Francisco Teixeira questionou quem é que tem direito a estas isenções. 
Confessou que leu o documento, que realmente está muito pormenorizado e muito bem 
feito, mas não percebeu muito bem porque é obrigatório vir à reunião da Assembleia. --- 

 

O senhor Presidente da Câmara explicou que, segundo a interpretação da Lei n.º 64-
B/2011, estatuto dos benefícios fiscais, há um artigo que refere que esta isenção tem de 
ser decidida pela Assembleia Municipal. A Câmara analisa, documenta, fundamenta e 
propõe à Assembleia Municipal. Se existe outra lei que revogue esta, desconhece, e em 
reunião de Câmara a situação foi analisada com base no pressuposto de que seria a 
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Assembleia Municipal a decidir, acrescentando, ainda, que se se detetar alguma falha no 
futuro, a mesma será naturalmente retificada. -------------------------------------------------------  

Não havendo mais pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à 
votação o pedido de isenção do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de 
Imóveis, formulado pela empresa GEOSIG, Engenharia Topográfica, Unipessoal Ld.ª, o 
qual foi aprovado, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e PSD). ------------------ 

C.10 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DA DEPUTADA 
MUNICIPAL MARIA DE FÁTIMA PALETA DO CARMO, QUE RENUNCIOU AO MANDATO, 
PARA INTEGRAR A ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL DA CIMBAL: -------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia recordou ao plenário que, de acordo com o 
disposto no artigo 83.º, n.º1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Assembleia Intermunicipal da CIMBAL, é constituída por dois membros da Assembleia 
Municipal de Almodôvar, eleitos de forma proporcional de entre os membros da 
Assembleia Municipal, eleitos diretamente. Nesses termos, a Assembleia Municipal, na 
sua sessão de novembro de 2013, elegeu os deputados Maria de Fátima Paleta do Carmo 
(PS) e Francisco Lourenço Teixeira (IPA) como efetivos e Severo Venâncio Estevens de 
Almeida (PS) e José Romba Guerreiro (IPA) como suplentes. -------------------------------------------- 

Prosseguindo, o Sr. Presidente da Assembleia explicou que tendo a deputada Maria de 
Fátima Paleta do Carmo renunciado ao mandato, se impunha eleger um novo deputado e, 
nesse prossuposto, propõe que a Assembleia aprove o seguinte: --------------------------------------- 

- Que o membro suplente Severo Venâncio Estevens de Almeida (PS) passasse a efetivo e 
fosse eleito como suplente o deputado Domingos Manuel Romba Guerreiro, Presidente da 
União das Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões. -------------------------------------------------- 

Esclareceu ainda o Sr. Presidente que a votação deste ponto deverá ser por escrutínio 
secreto, porque está em causa a eleição de uma pessoa, mas dada a transparência do 
processo, se houver acordo unânime entre todos os membros desta Assembleia, far-se-
á a votação da forma habitual. ---------------------------------------------------------------------------- 

A Assembleia concordou que não haveria a necessidade de se proceder a esta 
votação por escrutínio secreto. --------------------------------------------------------------------------- 

Colocada à votação, a proposta apresentada pelo senhor Presidente da Assembleia foi 
aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e PSD), aceitando-se, desta forma, 
que o deputado Domingos Manuel Romba Guerreiro, Presidente da União das Freguesias de 
Almodôvar e Graça de Padrões, integrasse a Assembleia Intermunicipal da CIMBAL na 
qualidade de membro suplente. --------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, e tendo em consideração a presente eleição, ficam como representantes da 
Assembleia Municipal de Almodôvar para integrarem a Assembleia Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), os deputados: ---------------------- 

Severo Venâncio Estevens de Almeida (PS) e Francisco Lourenço Teixeira (IPA) como 
efetivos e José Romba Guerreiro (IPA) e Domingos Manuel Romba Guerreiro (PS) como 
suplentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C.11. - CONHECIMENTO DA LISTAGEM DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS, NO ÂMBITO 
DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DOS MESMOS, NOS TERMOS DO 
DISPOSTO NA LEI N.º 8/2012, DE 28 DE FEVEREIRO: ------------------------------------------------------- 
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O Senhor Presidente da Câmara deu conhecimento da seguinte listagem dos 
compromissos plurianuais assumidos e a assumir: --------------------------------------------------- 

 “LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS ASSUMIDOS E A ASSUMIR A PARTIR DO 
DIA DOZE DE JUNHO ATÉ CATORZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E QUINZE. --------------------------------- 

Na sequência da Proposta n.° 07/Presidente/2015, formulada pelo Exm.° Sr. Presidente da 
Câmara, em 30.jan.2015 e em conformidade com a Lei n.° 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua 
atual redação, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, submete-se à 
apreciação dos órgãos municipais a informação sobre os compromissos plurianuais assumidos ao 
abrigo da referida autorização, desde o dia doze de junho e até catorze de agosto de dois mil e 
quinze:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fornecedor 
Designação do 

fornecimento ou 
empreitada 

Valor do 
contrato 

Data do 
contrato 

Prazo de 
fornecimen
to/execuçã

o 

Término do 
prazo 

JOÃO MIGUEL 
CAETANO 

RODRIGUES 
GUERREIRO 

 

Prestação de Serviços - 
Modalidade de 

Avença para a execução 
da atividade de 

Nadador-Salvador 

€9.99600 
 

16jun.15 
 

365 dias 
 

15.JUN.16 
 

SULINA MARIA 
MENDES 

GUERREIRO 
 

Aquisição de Serviços - 
Avença — Ciências de 

Informação e de 
Comunicação, exercício 

de atividade na 
Biblioteca Municipal 

€16.800,00 
 

20.jul.15 
 

365 Dias 
 

19JUL16 
 

JOANA CARLA VAZ 
PINTO BRANDÃO DE 

ALMEIDA 

Aquisição de Serviços - 
Conservação e 

Restauro do Património 
com Interesse 

Histórico no Município 
de Almodôvar - 

Renovação do Contrato 
n.º 06/2014 

€21.067,20 
 

31.jul.15 
 

550 Dias 
Inicio em 01 de agosto de 

2015 e término no dia 31 de 
janeiro de 2017 

 

A Assembleia tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------  

C.12 - CONHECIMENTO DO AUTO DE ABATE DE CAMIÃO PARA RECOLHA DE LIXO: -- 

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento do teor do Auto de Abate de um 
camião para recolha de lixo, com o n.º de inventário 120, referindo que o mesmo não 
está capaz de funcionar e irá para a sucata. ----------------------------------------------------------- 

A Assembleia tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------  

C.13. - APRECIAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A 
ATIVIDADE DO MUNICÍPIO, BEM COMO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS E PARA 
OS EFEITOS DO DISPOSTO NA ALÍNEA C) DO N.º 2 DO ART.º 25.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 
DE SETEMBRO E DO ARTIGO 37.º DO REGIMENTO: -------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia referiu que quem pretendesse pronunciar-se 
sobre o Relatório de Atividades da Câmara, que fizesse o favor de se inscrever, e referiu 
que o senhor Presidente da Câmara não terá necessidade de fazer esclarecimentos 
prévios, uma vez que toda a informação consta no documento. --------------------------------- 

Inscreveu-se o deputado José Romba que referiu o seguinte: -----------------------------------  
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“Na sequência da análise às atividades do Município, parece-nos pertinente questionar o 
estado em que se encontram algumas obras do nosso concelho, nomeadamente: ----------------------  

- Cine Teatro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A obra está aparentemente está parada, pois não se vê movimento nem evolução física, já 

tem um atraso de um ano e meio, o que se passa efetivamente com esta obra? -------------------------  
- Ruas do Arco, Afonso e Malpica. ---------------------------------------------------------------------------------  
Na ata da Câmara nº16 de 15 de julho é aprovada uma prorrogação de prazo até dia 7 de 

agosto, data que a fiscalização acredita ser possível concluir a obra, uma vez que já estavam 
ultrapassadas todas as dúvidas e alterações necessárias, como não foi ainda desta, tornou-se a 
pedir prorrogação até 11 de setembro, mas a fiscalização propõe dar prazo até 30 de setembro, 
que foi aprovado, será desta? -------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo que consta, só faltam as grelhas dos sumidouros, que poderiam ter sido colocadas umas 
a título provisório até que chegassem as definitivas e assim não estaria tanto tempo a privar os 
munícipes do uso efetivo dessas ruas, aliás como se teve de fazer na Rua da Malpica, o que 
demonstra que não estou a inventar nada, mas apenas a chamar a atenção para factos concretos 
que visam o real interesse dos munícipes, porque não foi adotada esta solução para as outras 
duas ruas? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Estrada da Aldeia dos Fernandes para vários Montes da Freguesia. -----------------------------------  
A obra continua parada, afinal a solução encontrada e aqui abordada na última sessão da 

Assembleia Municipal aparentemente não está a dar certo, o que se passa afinal?”------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara recordou que, em relação ao cineteatro, tudo 
indicava que depois de várias reuniões e acordos, fosse possível terminá-lo em prazo 
aceitável. É certo que se continua a insistir para que a obra termine, no entanto os 
acordos, as reuniões e tudo aquilo que foi feito ao longo deste último ano, não têm 
surtido muito efeito. Já explicou, neste fórum, os motivos que levaram a esta situação e 
julga que não há necessidade de voltar a referi-los, no entanto gostaria de frisar que se 
continua a insistir para que a obra termine a tempo de não se perder absolutamente 
nada da comparticipação comunitária. Continuar-se-á a tentar e caso não seja possível 
levar a nossa insistência a bom termo, o tribunal terá de decidir de quem é a 
responsabilidade. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em relação à Rua do Arco, do Afonso e da Malpica, como o senhor deputado 
mencionou há pouco, tem toda a razão quando diz que não foram colocadas as novas 
grelhas. Todavia, esta foi uma opção da empresa, ao abrir a rua ao trânsito “pedonal” e 
não ao trânsito automóvel, porque entenderam que não estava ainda em condições e 
que as grelhas chegariam mais rápido, o que não aconteceu. Ora, o certo é que ainda 
não chegaram, embora houvesse um prazo para colocar as grelhas até ontem, agora, 
espera-se que aquele material chegue amanhã ou depois para que, finalmente se possa 
terminar a obra. A partir desse momento, com as grelhas colocadas no lugar, poder-se-á 
abrir a rua a todo o trânsito. Salientou, que logo que foi possível, abriu a rua ao trânsito 
pedonal, o que aconteceu já há algum tempo, mas lamenta não ter sido possível abrir 
antes, em virtude das contingências verificadas. ----------------------------------------------------- 

Aquilo que menciona relativamente à autorização de prorrogação de prazo para 
terminar a obra, é natural que assim aconteça, pois como se sabe, é preferível dar mais 
algum tempo do que deixar a obra por terminar, até porque a prorrogação de prazo é 
pedida normalmente nos termos legais e assim é natural prorrogar. O que fica a faltar 
na Rua da Malpica, do Afonso e do Arco, depois da colocação das grelhas, é a cabelagem 
das paredes e a respetiva pintura para que as fachadas fiquem em perfeitas condições. 
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Julga que, em relação a este assunto, está a falar de dias relativamente às grelhas e 
também espera que não haja muito mais falhas. ----------------------------------------------------- 

O assunto da estrada da Aldeia dos Fernandes, como se sabe, veio à última 
Assembleia Municipal. Foi falada e bastante discutida a passagem da posição contratual 
de uma empresa para outra. Já se efetuaram trabalhos nos últimos quinze dias, fez-se 
alguns avanços na obra, e o executivo e a fiscalização julgam que até ao final do mês 
haverá condições para que a obra possa ser terminada. ------------------------------------------- 

 Terminar ou não a obra, depende do empreiteiro. Têm-lhe solicitado que termine a 
obra até ao final do mês para não colocar em risco os apoios comunitários. Desta forma, 
vamos ver se a empresa cumpre com os compromissos que tem com a Câmara 
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

O toutvenant está todo colocado, as valetas estão todas feitas, as PH estão todas 
terminadas, faltando apenas a cilindragem e a rega. A última cilindragem, que como se 
sabe, é feita um ou dois dias antes do betuminoso, pelo que se espera que a questão do 
betuminoso não seja muito mais demorada como foi o toutvenant. ----------------------------  

O Senhor Presidente da Assembleia referiu que tem ainda uma proposta de 
aditamento à ordem de trabalhos da sessão, enviada pelo senhor Presidente da Câmara, 
que passará a ler: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSUNTO: PROPOSTA DE ADITAMENTO À ORDEM DE TRABALHOS DA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR, CONVOCADA PARA 0 DIA 8 DE SETEMBRO DE 2015. --- 

Exmo. Sr. Presidente:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando que:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Em casos excecionais, devidamente fundamentados, poderão ser efetuados aditamentos à 

“Ordem do Dia” que acompanha a Convocatória das sessões da Assembleia Municipal, nos 
termos do preceituado no n.º 5, do artigo 36.º, do Regimento da Assembleia Municipal de 
Almodôvar;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A abertura de procedimentos concursais no Município de Almodôvar encontrava-se 
condicionada à publicação de uma nota explicativa referente à Gestão de Pessoal dos Municípios 
- interpretação da Lei do Orçamento do Estado para 2015, desde o mês de março de 2015, a qual 
apenas foi disponibilizada pela DGAL - Direcção-Geral das Autarquias Locais, em 13 de agosto de 
2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A análise e interpretação dessa mesma nota explicativa, conjugada na Legislação em vigor e 
com a realidade municipal, pressupõem, por si só, um exaustivo trabalho preparatório por parte 
dos técnicos do Município; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Compete ao órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, autorizar a abertura de 
procedimentos concursais, ao abrigo do disposto no artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015; ---------------------------------------------------  

A ordem do dia que acompanhou a convocatória para a reunião ordinária da Câmara 
Municipal, realizada no pretérito dia 19 de agosto, não contemplou esta matéria, pelos motivos 
já aduzidos, tendo este assunto sido objeto de apreciação e deliberação na última reunião de 
Câmara, a qual teve lugar no dia 2 de setembro; ------------------------------------------------------------------  

Uma vez ponderada a carência dos recursos humanos nos setores de atividade, bem como a 
evolução global dos recursos humanos na autarquia, se comprovou a imprescindibilidade dos 
recrutamentos aqui em apreço; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto e devido à urgência de que se reveste uma tomada de posição pela 
Digníssima Assembleia Municipal, PROPONHO a inclusão dos seguintes assuntos na ordem de 
trabalhos da sessão ordinária da Assembleia Municipal de Almodôvar, convocada para o dia 8 de 
setembro de 2015:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A.14 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta do Senhor Presidente referente ao pedido de 
autorização para abertura de procedimentos concursais comuns para admissão de trabalhadores 
da categoria de assistente operacional (atividades de eletricista, carpinteiro e motorista de 
pesados), com vista à celebração de contratos de trabalho em funções públicas por tempo 
determinado, na modalidade de contrato a termo resolutivo certo. -----------------------------------------  

A.15 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta do Senhor Presidente referente ao pedido de 
autorização para abertura de procedimento concursal comum para admissão de 1 trabalhador da 
categoria de assistente operacional (atividade de sapador florestal), com vista à celebração de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, na modalidade de contrato a 
termo resolutivo incerto.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com os melhores cumprimentos”. ------------------------------------------------------------------------------- 

C.15. - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE 
REFERENTE AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS COMUNS PARA ADMISSÃO DE 3 TRABALHADORES DA CATEGORIA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL, COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINADO, NA MODALIDADE DE CONTRATO 
DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO: ------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia submeteu à aprovação a Proposta n.º 
151/PRESIDENTE/2015, exarada em 31.AGO.2015, cujo teor se transcreve: ------------------ 

“PROPOSTA Nº 151/PRESIDENTE/2015 -------------------------------------------------------------------------------  
Pedido de autorização para abertura de procedimentos concursais comuns para admissão de 

3 trabalhadores da categoria de assistente operacional (atividades de eletricista, carpinteiro e 
motorista de pesados), com vista à celebração de contratos de trabalho em funções públicas por 
tempo determinado, na modalidade de contrato a termo resolutivo certo.  ------------------------------ 

CONSIDERANDO QUE:----------------------------------------------------------------------------------------------------  
a. Foi aprovado o Mapa de Pessoal para o ano 2015, por deliberação da Assembleia 

Municipal de 21 de novembro de 2014, sob proposta da Câmara Municipal, igualmente aprovada 
na reunião extraordinária de 29 de outubro de 2014, contendo os postos de trabalho ocupados e 
a ocupar necessários para o cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a 
desenvolver durante o presente ano; -------------------------------------------------------------------------------- 

b. As atividades a desenvolver enquadram-se nos serviços de Produção e Gestão de 
Equipamentos Municipais, sendo que na categoria de Assistente Operacional estão previstos 3 
postos de trabalho vagos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. Analisada a evolução dos trabalhadores do Município de Almodôvar, desde o ano de 
2008 até ao ano de 2014, constata-se uma redução de 21 trabalhadores, motivada por diversos 
fatores, o que denota uma redução de 9,05; -------------------------------------------------------------------- 

d. O último recrutamento de trabalhador para o desenvolvimento da atividade de 
eletricista ocorreu no ano de 2010; ---------------------------------------------------------------------------------- 

e. O último recrutamento de trabalhador para o desenvolvimento da atividade de 
carpinteiro ocorreu no ano de 2005; --------------------------------------------------------------------------------- 

f. O último recrutamento de trabalhador para o desenvolvimento da atividade de 
motorista de pesados ocorreu no ano de 2000; ------------------------------------------------------------------- 

g. Atenta à estrutura etária dos trabalhadores detentores da categoria de Assistente 
Operacional, verifica-se que o grupo etário prevalecente é dos 50 aos 54 anos, o que aliado à 
dureza das tarefas exercidas, resulta na diminuição da operacionalidade do serviço prestado, 
aumento de acidentes de trabalho e consequente determinação de serviços moderados; ------------ 

h. De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
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n.º 37-A/2014, de 19 de agosto, os serviços da Administração Pública podem promover o 
recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i. Atenta à evolução de recursos humanos nestas três áreas de atividade (eletricista, 
carpinteiro e motorista de pesados), resulta evidente a necessidade de proceder ao recrutamento 
de trabalhadores que permita colmatar as carências existentes; -------------------------------------------- 

j. As referidas carências justificam a autorização de abertura de três procedimentos 
concursais para preenchimento de postos de trabalho vagos, com vista à constituição de vínculos 
de emprego público por tempo determinado, tal como caraterizado no nosso mapa de pessoal; --- 

k. A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, 
determina no seu artigo 64.º, n.º 2, os requisitos para a abertura de procedimentos concursais 
destinados a candidatos que não possuam um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado ou a termo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

l. Tal norma é apenas aplicável aos municípios abrangidos pelo n.º 2, do artigo 62.º, do 
mesmo diploma, ou seja, àqueles que não se encontrem em qualquer das situações previstas nas 
alíneas a) e b), do n.º 1, do artigo 58.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, (por força do n.º 1, 
do artigo 62.º, da LOE2015), os quais estão impedidos de aumentar a despesa com pessoal; ------- 

m. O Município de Almodôvar não se encontra em situação de saneamento ou rutura 
financeira, como se constata no ANEXO I que se junta e que permite concluir que: --------------------- 

- A dívida total em 31.12.2014 é inferior a 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 
cobrada nos três exercícios anteriores, nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 58.º , e artigo 
52.º,  da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ----------------------------------------------------------------------- 

- O montante da dívida, excluindo empréstimos, é inferior a 0,75 vezes a média da receita 
corrente líquida cobrada nos tês exercícios anteriores, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 
58.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ----------------------------------------------------------------------- 

- O Município de Almodôvar em 2014 registou despesas com pessoal (com pessoal e 
aquisições de serviços a pessoas singulares) em montante superior a 35% da média da receita 
corrente líquida cobrada nos últimos três exercícios (2012, 2013 e 2014), não dispondo, assim, de 
margem disponível para aumento dessas despesas em 2015, por força do estatuído no n.º 4, do 
artigo 62.º, da LOE 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

n. Fica assim demonstrado que o Município de Almodôvar se encontra abrangido pelo n.º 
2, do artigo 62.º, da LOE2015 e, portanto, pelo disposto no artigo 64.º do mesmo diploma, 
encontrando-se apenas impedido de aumentar, em 2015, as despesas com pessoal, integradas na 
rubrica 01 – Despesas com Pessoal, conforme se demonstra no ANEXO II; -------------------------------- 

o. O Município cumpriu em 2014 a redução mínima de 2% do número de trabalhadores 
face aos existentes em 31 de dezembro de 2013, por força do disposto no artigo 62.º, da Lei n.º 
83-C/2013, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.

os
 13/2014, de 14 de março e 75-A/2014, de 

30 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
p. No ano de 2014, ocorreu a saída de 4 trabalhadores deste Município, o que representou, 

consequentemente, uma diminuição real da despesa com salários; ----------------------------------------- 
q.  Face a essas saídas e perante a situação previsional do Município de Almodôvar no que 

se refere ao limite de despesas com o pessoal para 2015, a despesa assumida com a contratação 
de três assistentes operacionais não representa aumento de despesa com pessoal, uma vez que o 
valor disponível permite assumir estes novos compromissos em matéria de recrutamento, 
cumprindo-se assim o requisito imposto pelo n.º 2, do artigo 62.º, da Lei do Orçamento de Estado 
para o ano de 2015, conforme se demonstra no ANEXO III; --------------------------------------------------- 

r. O requisito previsto na alínea b), do n.º 2, do artigo 47.º, aplicável por força do n.º 2, do 
citado artigo 64.º, ambos da Lei do Orçamento de Estado para 2015, impõe que se demonstre a 
“impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo de 
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emprego público previamente constituído, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 
requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade”; ------------------------------------------------------ 

s.  De acordo com o determinado no n.º 1 do artigo 24.º, da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro

1
, nenhum dos órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no seu 

artigo 3.º, nos quais se incluem os serviços da administração autárquica, pode iniciar 
procedimento para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado, determinado ou 
determinável que não se encontre integrado no mapa de pessoal para o qual se opera o 
recrutamento, antes de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação para os postos de trabalho em causa; ------------------------------------------- 

t. O procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação 
se encontra regulamentado, nos termos do n.º 2, do artigo 24.º, da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro, pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, segundo a qual, previamente ao início 
do processo de recrutamento, o dirigente máximo do órgão ou serviço tem de solicitar à Direção-
Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto entidade gestora 
do sistema de requalificação, a verificação da existência de trabalhadores em situação de 
requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas; ------------------------------------------------- 

u. A matéria respeitante à consulta ao INA, por parte das autarquias locais, no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, foi objeto 
de análise em sede de reunião de coordenação jurídica realizada entre a Direção-Geral das 
Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, cujas conclusões 
foram homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014 
(ANEXO IV); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

v. A Direção-Geral das Autarquias Locais emitiu a solução interpretativa uniforme de que 
as autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, porquanto o regime jurídico da 
requalificação de trabalhadores em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 80/2013, prevê, na 
alínea c), do seu artigo 3.º, que este regime é aplicável aos serviços da administração autárquica 
nos termos do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, o qual determina, no seu artigo 16.º, 
que, na administração autárquica, o exercício das competências previstas para a entidade 
gestora do sistema de requalificação compete a uma entidade gestora da requalificação nas 
autarquias (EGRA) relativamente aos respetivos processos de reorganização de trabalhadores, a 
constituir no âmbito de cada área metropolitana e comunidade intermunicipal e que o âmbito de 
aplicação dos procedimentos previstos no regime de requalificação é o da área da entidade 
intermunicipal, sendo as autarquias locais, nos termos do artigo 16.º-A, do Decreto-Lei n.º 
209/2009, entidades gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento; - 

w. A administração local não é obrigada a consultar o INA e que ainda não se encontram 
constituídas as EGRA, entende-se que o cumprimento do disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 
47.º, da Lei do Orçamento de Estado para 2015, na parte em que exige a demonstração da 
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por recurso a pessoal colocado em 
situação de requalificação, não é exigível; ------------------------------------------------------------------------- 

x. Aquando da fase de recrutamento, no âmbito de um procedimento concursal, tem de ser 
respeitada a ordem de prioridades estabelecida pela alínea d), do n.º 1, do artigo 37.º, da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas e pelo n.º 1, do artigo 48.º, da Lei n.º 82-B/2014, dos 
quais resulta que os postos de trabalho terão de ser preenchidos, em 1.º lugar, pelos candidatos 
aprovados colocados em situação de requalificação, em 2.º lugar, e esgotados estes, pelos 
candidatos aprovados detentores de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, e 
somente no final, caso aqueles candidatos não sejam suficientes para preencher os postos de 
trabalho necessários, pelos candidatos aprovados com vínculo de emprego público a termo ou 
sem vínculo de emprego público; ------------------------------------------------------------------------------------- 
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y. Não obstante vigorar presentemente na Administração Pública a regra de que todo e 
qualquer procedimento concursal deverá sempre dirigir-se, em primeira linha, aos trabalhadores 
em funções públicas, entende-se que, atentas as prioridades legais de recrutamento a observar 
no âmbito de um procedimento concursal destinado a todos os indivíduos, não fica prejudicado o 
requisito estabelecido na primeira parte da alínea b), do n.º 2, do artigo 47.º, da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro, uma vez que o recrutamento obedecerá à ordenação estabelecida no 
artigo 48.º, da LOE 2015; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

z.  O requisito previsto na alínea d), do n.º 2, do artigo 47.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, obriga ao “cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na 
Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro”, 
diploma que institui e regula o funcionamento do Sistema de Informação da Organização do 
Estado (SIOE); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

aa. O SIOE consiste, nos termos do artigo 3.º da citada Lei n.º 57/2011, numa “(…) base de 
dados relativos à caracterização de entidades públicas e dos respectivos recursos humanos com 
vista a habilitar os órgãos de governo próprios com a informação indispensável para definição 
das políticas de organização do Estado e da gestão dos respectivos recursos humanos”, cuja 
entidade gestora é a Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público; -------------------------- 

bb. As entidades públicas que integram a administração autárquica procedem ao 
carregamento e atualização dos dados respeitantes à sua caracterização e dos seus recursos 
humanos no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL), criado junto da 
Direcção-Geral das Autarquias Locais, competindo a esta entidade a integração daqueles dados 
no SIOE, conforme estipulado nos n.

os
 1 e 2 do artigo 8.º da Lei n.º 57/2011; ---------------------------- 

cc. O Serviço de Recursos Humanos procedeu, no presente ano, ao devido carregamento, no 
SIIAL, de todos os dados enunciados no n.º 1, do artigo 6.º, da Lei n.º 57/2011, relativos à 
caracterização dos recursos humanos desta Edilidade e reportados aos 1.º e 2.º trimestres do ano 
de 2015 e ao 1.º semestre do mesmo ano, conforme determinado nos n.

os
 2 e 3 do referido artigo 

6.º, razão pela qual se constata o cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 
previstos naquele diploma legal por este Município; ------------------------------------------------------------ 

dd. O requisito previsto na alínea a), do n.º 2, do citado artigo 64.º, da LOE para 2015, exige 
a imprescindibilidade do recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos 
humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos 
humanos na autarquia em causa; ------------------------------------------------------------------------------------ 

ee. Conforme acima evidenciado nos considerandos, o Município de Almodôvar encontra-se 
vinculado ao cumprimento das suas obrigações de prestação de serviço público, existindo 
presentemente uma real e significativa carência de pessoal nestas três áreas de atividade, 
decorrente do decréscimo acentuado do número de trabalhadores que se tem vindo a verificar 
desde há algum tempo, que impede o cabal cumprimento das obrigações existentes nestas 
matérias, pelo que se encontra demonstrada a imprescindibilidade do recrutamento exigida na 
mencionada alínea a), do n.º , do artigo 64.º; --------------------------------------------------------------------- 

ff. Encontra-se satisfeita a exigência de cabimento orçamental para efeitos de ocupação de 
3 postos de trabalho da categoria em apreço, verificando-se, por conseguinte, estar preenchido o 
requisito da alínea b), do n.º 2, do artigo 64.º, que exige que “seja demonstrado que os encargos 
com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam”; -- 

gg. Uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos nos números 2 a 6 do artigo 62.º, nas 
alíneas b) e d) do n.º 2 do artigo 47.º e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 64.º, todos da Lei n.º 
82-B/2015, de 31 de dezembro, compete ao órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, 
ou seja, à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a abertura de 
procedimento concursal destinado a todos os indivíduos; ----------------------------------------------------- 
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hh. As categorias de Assistente Operacional (eletricista), Assistente Operacional (carpinteiro) 
e Assistente Operacional (motorista de pesados), correspondem a uma das carreiras do regime 
geral, prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, efetuando-se o respetivo 
recrutamento mediante o disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril; ------------------------------------------------------- 

ii. De acordo com o previsto no artigo 3.º da citada Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, os procedimentos concursais revestem a modalidade comum quando se destinam ao 
imediato recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, do mapa 
de pessoal do Município de Almodôvar; ---------------------------------------------------------------------------- 

jj. Compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o 
prazo de apresentação de candidaturas, nos termos do artigo 26.º, da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Almodôvar delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 32.º e na alínea ccc) do n.º 1, do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, conjugado com o n.º 2, do artigo 64.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, o 
seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Submeter à Assembleia Municipal proposta de autorização de abertura de procedimentos 
concursais comuns para constituição de vínculos de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo determinado, com vista ao preenchimento de 3 (três) 
postos de trabalho da categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 
previstos no mapa de pessoal do Município de Almodôvar, destinados a candidatos que não 
possuam vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido e com 
um prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis.”------------------------------------------------ 
_____________________ 
1
 Que veio estabelecer o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas. -------------- 

Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à votação 
a Proposta Nº 151/PRESIDENTE/2015, referente ao pedido de autorização para abertura 
de procedimentos concursais comuns para admissão de 3 trabalhadores da categoria de 
assistente operacional, com vista à celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo determinado, na modalidade de contrato de trabalho a termo 
resolutivo certo, a qual foi aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e 
PSD). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C.16. - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE 

REFERENTE AO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO 

CONCURSAL COMUM PARA ADMISSÃO DE 1 TRABALHADOR DA CATEGORIA DE 

ASSISTENTE OPERACIONAL, COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO DETERMINÁVEL, NA MODALIDADE DE CONTRATO 

DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO INCERTO: ---------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Assembleia à submeteu à aprovação a Proposta n.º 
152/PRESIDENTE/2015, exarada em 31.AGO.2015, cujo teor se transcreve: ------------------ 

 “PROPOSTA Nº 152/PRESIDENTE/2015.  -----------------------------------------------------------------------------  
Pedido de autorização para abertura de procedimento concursal comum para admissão de 1 

trabalhador da categoria de assistente operacional (atividades de sapador florestal), com vista à 
celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinável, na modalidade 
de contrato a termo resolutivo incerto. ----------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO QUE: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a. Foi produzida uma informação nesta data pela Chefe da DAF, Dr.ª Helena Guerreiro e o 
Técnico Superior Eng. Filipe Oliveira, cujo teor se dá aqui por reproduzido; ------------------------------- 

b. Foi aprovado o Mapa de Pessoal para o ano 2015, por deliberação da Assembleia 
Municipal de 21 de novembro de 2014, sob proposta da Câmara Municipal, igualmente aprovada 
na reunião extraordinária de 29 de outubro de 2014, contendo os postos de trabalho ocupados e 
a ocupar necessários para o cumprimento das atividades de natureza permanente e temporária a 
desenvolver durante o presente ano; -------------------------------------------------------------------------------- 

c. A atividade a desenvolver enquadra-se no Gabinete Municipal de Proteção Civil e de 
Ordenamento Florestal, sendo que na categoria de Assistente Operacional está previsto 1 posto 
de trabalho vago; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d. Analisada a evolução dos trabalhadores do Município de Almodôvar desde o ano de 
2008 até ao ano de 2014, constata-se uma redução de 21 trabalhadores, motivada por diversos 
fatores, o que denota uma redução de 9,05%; -------------------------------------------------------------------- 

e. O último recrutamento de trabalhador para o desenvolvimento da atividade de sapador 
florestal ocorreu no ano de 2013; ------------------------------------------------------------------------------------ 

f. Atenta a estrutura etária dos trabalhadores detentores da categoria de Assistente 
Operacional verifica-se que o grupo etário prevalecente é dos 50 aos 54 anos, o que aliado à 
dureza das tarefas exercidas resulta na diminuição da operacionalidade do serviço prestado, 
aumento de acidentes de trabalho e consequente determinação de serviços moderados; ------------ 

g. De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, retificada pela Declaração de Retificação 
n.º 37-A/2014, de 19 de agosto, os serviços da Administração Pública podem promover o 
recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos 
no mapa de pessoal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h. Atenta a evolução de recursos humanos nesta área de atividade (sapador florestal), 
resulta evidente a necessidade de proceder ao recrutamento de um trabalhador que permita 
colmatar as carências existentes; ------------------------------------------------------------------------------------- 

i. As referidas carências justificam a autorização de abertura de um procedimento 
concursal para preenchimento de um posto de trabalho vago, com vista à constituição de um 
vínculo de emprego público por tempo determinável, tal como caraterizado no nosso mapa de 
pessoal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

j. A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015 
determina no seu artigo 64.º, n.º 2, os requisitos para a abertura de procedimentos concursais 
destinados a candidatos que não possuam um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado ou a termo; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

k. Tal norma é apenas aplicável aos municípios abrangidos pelo n.º 2 do artigo 62.º do 
mesmo diploma, ou seja, àqueles que não se encontrem em qualquer das situações previstas nas 
alíneas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (por força 
do n.º 1 do artigo 62.º da LOE2015), os quais estão impedidos de aumentar a despesa com 
pessoal; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

l. O Município de Almodôvar não se encontra em situação de saneamento ou rutura 
financeira, como se constata no ANEXO I que se junta e que permite concluir que: --------------------- 

- A dívida total em 31.12.2014 é inferior a 1,5 vezes a média da receita corrente líquida 
cobrada nos três exercícios anteriores, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º e artigo 
52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ------------------------------------------------------------------------ 

- O montante da dívida, excluindo empréstimos, é inferior a 0,75 vezes a média da receita 
corrente líquida cobrada nos tês exercícios anteriores, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 
58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ------------------------------------------------------------------------ 

- O Município de Almodôvar em 2014 registou despesas com pessoal (com pessoal e 
aquisições de serviços a pessoas singulares) em montante superior a 35% da média da receita 
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corrente líquida cobrada nos últimos três exercícios (2012, 2013 e 2014), não dispondo, assim, de 
margem disponível para aumento dessas despesas em 2015, por força do estatuído no n.º 4 do 
artigo 62.º da LOE 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

m. Fica, assim demonstrado que o Município de Almodôvar se encontra abrangido pelo n.º 
2 do artigo 62.º da LOE2015 e portanto pelo disposto no artigo 64.º do mesmo diploma, 
encontrando-se apenas impedido de aumentar, em 2015, as despesas com pessoal, integradas na 
rubrica 01 – Despesas com Pessoal, conforme se demonstra no ANEXO II; -------------------------------- 

n. O Município cumpriu em 2014 a redução mínima de 2% do número de trabalhadores 
face aos existentes em 31 de dezembro de 2013, por força do disposto no artigo 62.º da Lei n.º 
83-C/2013, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.

os
 13/2014, de 14 de março e 75-A/2014, de 

30 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
o. No ano de 2014, ocorreu a saída de 4 trabalhadores deste Município, o que representou, 

consequentemente uma diminuição real da despesa com salários;------------------------------------------ 
p.  Face a essas saídas e perante a situação previsional do Município de Almodôvar no que 

se refere ao limite de despesas com o pessoal para 2015, a despesa assumida com a contratação 
de um assistente operacional não representa aumento de despesa com pessoal, uma vez que o 
valor disponível permite assumir este novo compromisso em matéria de recrutamento, 
cumprindo-se assim o requisito imposto pelo n.º 2 do artigo 62.º da Lei do Orçamento de Estado 
para o ano de 2015, conforme se demonstra no ANEXO III; --------------------------------------------------- 

q. O requisito previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 47.º, aplicável por força do n.º 2 do 
citado artigo 64.º, ambos da Lei do Orçamento de Estado para 2015, impõe que se demonstre a 
“impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo de 
emprego público previamente constituído, ou por recurso a pessoal colocado em situação de 
requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade”; ------------------------------------------------------ 

r.  De acordo com o determinado no n.º 1 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro

1
 nenhum dos órgãos ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação fixado no seu 

artigo 3.º, nos quais se incluem os serviços da administração autárquica, pode iniciar 
procedimento para recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado, determinado ou 
determinável que não se encontre integrado no mapa de pessoal para o qual se opera o 
recrutamento, antes de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação para os postos de trabalho em causa; ------------------------------------------- 

s. O procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação 
se encontra regulamentado, nos termos do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de 
novembro, pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, segundo a qual, previamente ao início 
do processo de recrutamento, o dirigente máximo do órgão ou serviço tem de solicitar à Direção-
Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), enquanto entidade gestora 
do sistema de requalificação, a verificação da existência de trabalhadores em situação de 
requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas; ------------------------------------------------- 

t. A matéria respeitante à consulta ao INA, por parte das autarquias locais, no âmbito do 
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, foi objeto 
de análise em sede de reunião de coordenação jurídica realizada entre a Direção-Geral das 
Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, cujas conclusões 
foram homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014 
(ANEXO IV); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

u. A Direção-Geral das Autarquias Locais emitiu a solução interpretativa uniforme de que 
as autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, porquanto o regime jurídico da 
requalificação de trabalhadores em funções públicas, aprovado pela Lei n.º 80/2013, prevê, na 
alínea c) do seu artigo 3.º, que este regime é aplicável aos serviços da administração autárquica 
nos termos do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, o qual determina, no seu artigo 16.º, 
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que, na administração autárquica, o exercício das competências previstas para a entidade 
gestora do sistema de requalificação compete a uma entidade gestora da requalificação nas 
autarquias (EGRA) relativamente aos respetivos processos de reorganização de trabalhadores, a 
constituir no âmbito de cada área metropolitana e comunidade intermunicipal e que o âmbito de 
aplicação dos procedimentos previstos no regime de requalificação é o da área da entidade 
intermunicipal, sendo as autarquias locais, nos termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 
209/2009, entidades gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento; - 

v. A administração local não é obrigada a consultar o INA e que ainda não se encontram 
constituídas as EGRA, entende-se que o cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 
47.º da Lei do Orçamento de Estado para 2015, na parte em que exige a demonstração da 
impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por recurso a pessoal colocado em 
situação de requalificação, não é exigível; ------------------------------------------------------------------------- 

w. Aquando da fase de recrutamento, no âmbito de um procedimento concursal, tem de ser 
respeitada a ordem de prioridades estabelecida pela alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas e pelo n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 82-B/2014, dos quais 
resulta que os postos de trabalho terão de ser preenchidos em 1.º lugar pelos candidatos 
aprovados colocados em situação de requalificação, em 2.º lugar e esgotados estes, pelos 
candidatos aprovados detentores de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, e 
somente no final, caso aqueles candidatos não sejam suficientes para preencher os postos de 
trabalho necessários, pelos candidatos aprovados com vínculo de emprego público a termo ou 
sem vinculo de emprego público; ------------------------------------------------------------------------------------- 

x. Não obstante vigorar presentemente na Administração Pública a regra de que todo e 
qualquer procedimento concursal deverá sempre dirigir-se, em primeira linha, aos trabalhadores 
em funções públicas, entende-se que, atentas as prioridades legais de recrutamento a observar 
no âmbito de um procedimento concursal destinado a todos os indivíduos, não fica prejudicado o 
requisito estabelecido na primeira parte da alínea b) do n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro, uma vez que o recrutamento obedecerá à ordenação estabelecida no artigo 
48.º da LOE 2015; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

y.  O requisito previsto na alínea d) do n.º 2 do artigo 47.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro obriga ao “cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na 
Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro”, 
diploma que institui e regula o funcionamento do Sistema de Informação da Organização do 
Estado (SIOE); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

z. O SIOE consiste, nos termos do artigo 3.º da citada Lei n.º 57/2011, numa “(…) base de 
dados relativos à caracterização de entidades públicas e dos respectivos recursos humanos com 
vista a habilitar os órgãos de governo próprios com a informação indispensável para definição 
das políticas de organização do Estado e da gestão dos respectivos recursos humanos”, cuja 
entidade gestora é a Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público; -------------------------- 

aa. As entidades públicas que integram a administração autárquica procedem ao 
carregamento e atualização dos dados respeitantes à sua caracterização e dos seus recursos 
humanos no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL), criado junto da 
Direcção-Geral das Autarquias Locais, competindo a esta entidade a integração daqueles dados 
no SIOE, conforme estipulado nos n.

os
 1 e 2 do artigo 8.º da Lei n.º 57/2011; ---------------------------- 

bb. O Serviço de Recursos Humanos procedeu, no presente ano, ao devido carregamento, no 
SIIAL, de todos os dados enunciados no n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 57/2011, relativos à 
caracterização dos recursos humanos desta Edilidade e reportados aos 1.º e 2.º trimestres do ano 
de 2015 e ao 1.º semestre do mesmo ano, conforme determinado nos n.

os
 2 e 3 do referido artigo 

6.º, razão pela qual se constata o cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 
previstos naquele diploma legal por este Município; ------------------------------------------------------------ 
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cc. O requisito previsto na alínea a) do n.º 2 do citado artigo 64.º da LOE para 2015 exige a 
imprescindibilidade do recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de 
prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada a carência dos recursos 
humanos no setor de atividade a que aquele se destina, bem como a evolução global dos recursos 
humanos na autarquia em causa; ------------------------------------------------------------------------------------ 

dd. Conforme acima evidenciado nos considerandos, o Município de Almodôvar encontra-se 
vinculado ao cumprimento das suas obrigações de prestação de serviço público, existindo 
presentemente uma real e significativa carência de pessoal nesta área de atividade, decorrente 
do decréscimo acentuado do número de trabalhadores que se tem vindo a verificar desde há 
algum tempo, que impede o cabal cumprimento das obrigações existentes nestas matérias, pelo 
que se encontra demonstrada a imprescindibilidade do recrutamento exigida na mencionada 
alínea a) do n.º 2 do artigo 64.º; -------------------------------------------------------------------------------------- 

ee. Encontra-se satisfeita a exigência de cabimento orçamental para efeitos de ocupação de 
1 posto de trabalho da categoria em apreço, verificando-se, por conseguinte, estar preenchido o 
requisito da alínea b) do n.º 2 do artigo 64.º, que exige que “seja demonstrado que os encargos 
com os recrutamentos em causa estão previstos nos orçamentos dos serviços a que respeitam”;--- 

ff. Uma vez preenchidos todos os requisitos exigidos nos números 2 a 6 do artigo 62.º, nas 
alíneas b) e d) do n.º 2 do artigo 47.º e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 64.º, todos da Lei n.º 
82-B/2015, de 31 de dezembro, compete ao órgão deliberativo, sob proposta do órgão executivo, 
ou seja, à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, autorizar a abertura de 
procedimento concursal destinado a todos os indivíduos; ----------------------------------------------------- 

gg. A categoria de Assistente Operacional (sapador florestal), corresponde a uma das 
carreiras do regime geral, prevista na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, efetuando-se o 
respetivo recrutamento mediante o disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada 
e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril; ----------------------------------------------------- 

hh. De acordo com o previsto no artigo 3.º da citada Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro os procedimentos concursais revestem a modalidade comum quando se destinam ao 
imediato recrutamento para ocupação de postos de trabalho previstos, e não ocupados, do mapa 
de pessoal do Município de Almodôvar; ---------------------------------------------------------------------------- 

ii. Compete à entidade que autoriza a abertura dos procedimentos concursais estabelecer o 
prazo de apresentação de candidaturas, nos termos do artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Almodôvar delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 32.º e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, conjugado com o n.º 2 do artigo 64.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Submeter à Assembleia Municipal proposta de autorização de abertura de um procedimento 
concursal comum para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo determinável, com vista ao preenchimento de 1 (um) 
posto de trabalho da categoria de Assistente Operacional, da carreira de Assistente Operacional, 
previsto no mapa de pessoal do Município de Almodôvar, destinado a candidatos que não 
possuam vínculo de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido e com 
um prazo de apresentação de candidaturas de 10 dias úteis.” ---------------------------------------------- 

________________ 
1
 Que veio estabelecer o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas.---------- 

Não havendo pedidos de intervenção, o Presidente da Assembleia colocou à votação 
a Proposta Nº 152/PRESIDENTE/2015, referente ao pedido de autorização para abertura 
de procedimento concursal comum para admissão de 1 trabalhador da categoria de 
assistente operacional, com vista à celebração de contrato de trabalho em funções 
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públicas por tempo determinável, na modalidade de contrato de trabalho a termo 
resolutivo incerto, a qual foi aprovada, por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA 
e PSD). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C.14. APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA: ----------------------------------------------------------  

O Presidente da Assembleia colocou à votação a minuta da ata da sessão contendo 
as deliberações tomadas nas rúbricas da Ordem do Dia, tendo a mesma sido aprovada, 
por unanimidade, com 21 votos a favor (PS, IPA e PSD). -------------------------------------------  

FECHO: Finda a ordem de trabalhos, e nada mais havendo a tratar, nos termos do 
Regimento e da alínea c), do n.º 1, do art.º 30º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, o Presidente da Assembleia Municipal deu a sessão por 
encerrada, eram zero horas e vinte e cinco minutos, do dia 30 de abril de 2015.  -----------  

Para constar e para os fins consignados no n.º 1, do artigo 57.º, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de Setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente ata da sessão.  ------------------  

Os anexos à ata fazem parte integrante da mesma e dão-se aqui por reproduzidos.  --   
E eu, Duarte Freitas de Sousa, 1º secretário da Mesa da Assembleia Municipal, a 

redigi e subscrevo. --------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

 
 
 

 


