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ATA N.º 02/2020   

 

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

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, no edifício-sede do 
Município de Almodôvar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, nos termos do art.º 
40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, relativamente à segunda 
quinzena do mês de janeiro, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, encontrando-se igualmente 
presentes a Senhora Vice-Presidente, Enf.ª Lucinda Jorge e os Senhores Vereadores Sr. 
João Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. António Sebastião.  -----------------------------------------------  

A reunião foi secretariada pela Assistente Técnica, Carla Maria Moiteiro Lima. ----------  

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

Às dez horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente da Câmara Municipal declarou 
aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia comunicada por correio eletrónico, nos 
termos da deliberação de 25.OUT.2017. ----------------------------------------------------------------------  

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

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

1- GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: -------------------------------------------  

1.1 – Realização de Hasta Pública para concessão do Direito de Ocupação da Fração B 
do Centro Comercial e de Transportes; ------------------------------------------------------------------  

1.2 - Ratificação do despacho de aprovação da minuta do Contrato de Arrendamento de 
espaço para proceder à preparação das viaturas alegóricas, no âmbito do Carnaval 2020; ---  

1.3 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município 
de Almodôvar e a Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar, no âmbito da Imagem do 
Senhor do Calvário; ------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município 
de Almodôvar e a Associação “Os Malteses”, no âmbito das Janeiras;  -----------------------------  

1.5 - Apreciação e deliberação sobre as medidas de incentivo à Dinamização da 
Economia Local – Aniversário dos Colaboradores; ----------------------------------------------------  

1.6 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de apoio financeiro extraordinário, 
formulado pela AOCA – Orquestra Clássica de Almodôvar, destinado a apoiar a aquisição de 
uma carrinha de 9 lugares; ---------------------------------------------------------------------------------  

1.7 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de apoio financeiro extraordinário, 
formulado pela Associação de Cavaleiros da Vila Negra, destinado a apoiar a cobertura do 
topo sul do picadeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.8 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de apoio financeiro extraordinário, 
formulado pelo Clube de Karaté de Almodôvar, com vista a apoiar a aquisição de 
equipamento desportivo. -----------------------------------------------------------------------------------  

2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ------------------------------------------------------------------  

2.1 – ADMINISTRAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------  

2.1.1 - Aprovação da ata n.º 01/2020, da reunião ordinária realizada no dia 08 de 
janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1.2 – 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  8/2012, de 21 de fevereiro, 
alterado pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março: ------------------------------------------------------------          

- Compromissos Plurianuais a 31.12.2019; ---------------------------------------------------------  
- Pagamentos em atraso a 31.12.2019; --------------------------------------------------------------  
- Recebimentos em atraso a 31.12.2019. ------------------------------------------------------------  

2.2 – FINANÇAS   -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.2.1 - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia; ------------------------------------  
2.2.2 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta apresentada pelo Senhor Presidente 

da Câmara referente à Orçamentação e Gestão de Despesas com Pessoal - Repartição de 
verbas para 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

3.1 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Contrato de Trabalhos Adicionais n.º 4 
ao Contrato de Empreitada n.º 65/2016 – Parque de Caravanismo de Almodôvar – 
Suprimento de Erros e Omissões; -------------------------------------------------------------------------  

3.2 – Apreciação e deliberação sobre Minuta de Protocolo que tem por objeto a redução 
do pagamento de taxas constantes do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Outras Receitas Municipais de Almodôvar, a celebrar entre o Município de Almodôvar e a 
empresa Africa Land - Turismo e Natureza, Lda;-------------------------------------------------------  

3.3 – Apreciação e deliberação sobre Trabalhos Adicionais referentes a infraestruturas 
Pré-Existentes na Área da Intervenção – Empreitada de Requalificação dos Percursos 
Pedonais na Aldeia de Santa Clara-a-Nova; -------------------------------------------------------------  

3.4 – Apreciação e deliberação sobre o procedimento da contratação para empreitada 
“Instalações Sanitárias Publicas no Centro Histórico de Almodôvar”. ----------------------------------  

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

4.1 – Apreciação e deliberação sobre as Normas de Participação no Desfile de Carnaval 
de Almodôvar – 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 – Apreciação e deliberação sobre a comparticipação financeira destinada ao 
pagamento das despesas inerentes à prova de ciclismo “4.º Almodôvar Cycling Challenge”. -  

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

III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos termos e 
para os efeitos do disposto no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Previamente ao início da reunião o Senhor Presidente solicitou que se procedesse à 
alteração do alinhamento da ordem de trabalhos, para não causar transtorno ao Munícipe que se 
encontrava presente na sala para licitar em hasta pública, passando assim, o ponto 1.1 para o 
início da reunião e, posteriormente, seguir-se-ia a ordem de trabalhos tal como esta se 
encontrava definida. -----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.1 - REALIZAÇÃO DE UMA HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO SOBRE A FRAÇÃO AUTÓNOMA DESIGNADA PELA LETRA “B” DO CENTRO 
COMERCIAL E DE TRANSPORTES:  -----------------------------------------------------------------------  

Em cumprimento da deliberação de 04.DEZ.2019 e da publicitação no Edital n.º 
244/2019, de 10.DEZ.2019, procedeu-se à hasta pública verbal, destinada à Concessão do 
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Direito de Ocupação sobre a Fração Autónoma designada pela letra “B” do Centro 
Comercial e de Transportes. -------------------------------------------------------------------------------  

Previamente à licitação, o Senhor Presidente, em voz alta, procedeu à leitura e 
explicação do teor das cláusulas constantes no referido Edital, questionando os presentes 
se lhes assistia alguma dúvida sobre o seu conteúdo, tendo-lhe sido respondido que não 
havia quaisquer dúvidas.  -----------------------------------------------------------------------------------  

 Prosseguindo, realizou-se os costumeiros pregões, tendo a melhor licitação, para a 
concessão do Concessão do Direito de Ocupação sobre a Fração Autónoma designada pela 
letra “B” do Centro Comercial e de Transportes sido efetuada pelo único concorrente, 
Senhor Fernando Francisco Valeriano, pelo montante de €175,00, acrescidos do IVA.  --  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1º - Atribuir o Direito de Ocupação sobre a Fração Autónoma designada pela letra 

“B” do Centro Comercial e de Transportes, pelo valor de €175,00 + IVA (cento e setenta e 
cinco euros) ao concorrente Fernando Francisco Valeriano, nas condições expressas no 
Edital n.º 244/2019, de 10.DEZ.2019, que publicitou o ato; -----------------------------------------  

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

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

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

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

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

I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – CÁLCULO DEFINITIVO DO PRÓ-RATA PARA 2019 
E PROVISÓRIO PARA 2020: --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que os Serviços Municipais competentes 
apresentaram o cálculo da taxa do Pró-Rata definitiva para 2019 e Provisória para 2020, 
cujo valor fixou-se nos 2%. ---------------------------------------------------------------------------------  

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

II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – AGRADECIMENTO – ORQUESTRA CLÁSSICA DE 
ALMODÔVAR: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo que, através de correio 
eletrónico, a Direção, Músicos e Maestro da Associação Orquestra Clássica de Almodôvar, 
agradeceram pelo apoio dado no seu primeiro ano de atividade, bem como a interceção do 
Executivo junto da Direção Regional de Cultura. -------------------------------------------------------  

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

III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – AGRADECIMENTO – DIGNITUDE: ------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do email enviado pela Dignitude que 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Começamos por agradecer o vosso envolvimento na Campanha de Natal “Dê troco a quem precisa”. 
A iniciativa foi um sucesso, muito graças ao vosso apoio. Convosco ao nosso lado, foi possível dar a 

conhecer a campanha a centenas de portugueses. ----------------------------------------------------------------------  
Nesta campanha angariamos 52.840 donativos, totalizando 35.750,07€. A totalidade deste valor 

será integrado no fundo solidário abem; utilizado exclusivamente para cocomparticipar medicamentos 
a quem mais precisa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Enviamos os materiais digitais a serem utilizados nas redes sociais e site, para que possam partilhar 
com a sua comunidade os resultados desta campanha. ----------------------------------------------------------------  

Juntos, estamos a transformar vidas.” ---------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Intervenção do Senhor Vereador António Sebastião: ----------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber a finalidade das obras que estão a 
decorrer na Rua do Relógio.  -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente explicou que se trata de uma obra da responsabilidade da EDP, 
para colocação de infraestruturas subterrâneas, e que a Câmara aproveitou parte dos 
custos e adicionou instalações para ITUR, com um custo aproximado de 20.000 euros. Mais 
aclarou que na entrada norte a obra é da Câmara e a EDP foi convidada a colocar cablagem 
nova. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião, recordou que temos um protocolo com a EDP 
onde estão descritas as responsabilidades de ambas as partes, porém é sabido que a EDP 
aproveita as obras da Câmara para colocar as suas infraestruturas, mesmo aquelas que são 
de sua obrigação realizar, mas, por vezes, não se mostra da mesma forma recetiva para que 
a Câmara use a mesma metodologia. ---------------------------------------------------------------------  

Referiu que em relação à Rua do Relógio existe um projeto na Câmara para a sua 
requalificação onde estava previsto eletrificação e telecomunicações subterrâneas e tendo 
em atenção esse projeto e as obras que a EDP está a fazer poderia ter-se pensado numa 
intervenção mais aprofundada que contemplasse toda a situação. --------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que concorda com o Senhor Vereador em relação à EDP 
pois é muito difícil negociar com eles, porém temos que resolver os problemas dos 
munícipes e se não cedêssemos com a EDP teríamos certamente muitas zonas sem 
iluminação ou com problemas que assim vamos resolvendo. ---------------------------------------  

Quanto ao projeto de requalificação que o Senhor Vereador falou, tem duas fases. --------  
Explicou que a empresa faliu e o projeto não estava concluído, como havia uma verba 

dos fundos comunitários em 2014, cerca de 400 mil euros, pediu ao arquiteto responsável 
se conseguia acabar o projeto. O arquiteto só conseguiu desenvolver parte do projeto, que 
foi a Rua Malpica, do Afonso e Arco que foi aprovado e financiado.  -------------------------------  

No que respeita à outra parte do projeto que envolve a Rua Dr. João de Brito Camacho, 
Rua de Beja, Rua Relógio e as travessas envolventes, não conseguiu fazer. Explicou, 
também, que convidou o Eng.º Sayil para acabar o projeto mas este também não o 
conseguiu fazer até dezembro. Referiu, igualmente, que gostaria de ter este projeto 
completo, e provavelmente terá de abrir um concurso público porque este projeto faz 
muita falta, as ruas estão muito degradadas e as condutas têm mais de 50 anos. ---------------  

Disse ainda o Senhor Presidente que os técnicos que aferiram os trabalhos que a EDP 
está a fazer na Rua do Relógio também viram o projeto de requalificação destas Ruas e 
estes trabalhos não colidem com os da EDP. ------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que a ideia que tinha é que o projeto 
estava acabado. Opinou que tinha sido mais prioritário requalificar a Praça, Rua de Beja e 
Rua Dr. João de Brito Camacho, que estão muito mais degradadas do que o troço da Rua da 
Malpica, da Rua Afonso e da Rua do Arco. - -------------------------------------------------------------  
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Referiu que esta intervenção da Rua do Relógio poderia ser mais aprofundada e 
investir-se nas infraestruturas subterrâneas tendo em atenção a requalificação da rua.  -----  

Prosseguindo, referiu que outro assunto que gostaria de abordar é o da obra, que foi 
anunciada com toda a pompa nas redes sociais pelo Sr. Presidente e que é o alargamento da 
rede de saneamento em Candenilhas. Quis saber quantas empresas a Câmara tinha 
convidado? Qual o valor da obra? Quais os locais abrangidos? --------------------------------------   

O Senhor Presidente referiu que foram convidadas 3 empresas e que o valor é de cerca 
de 90 mil euros. Referiu que, para além dos pontos de água previstos, foram colocados mais 
dois, um deles, por pedido do proprietário de um dos terrenos onde passa a conduta, como 
contrapartida pela cedência do terreno, o outro junto ao Monte Belo. ----------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião, quis saber se estes pontos de água vão ser 
colocados nos limites das propriedades e se os cerca de 90 mil euros são só para a vala e 
materiais. Questionou quem fez o projeto e se esta empresa também vai fiscalizar ou não?--  

Referiu ainda o Senhor Vereador que há um protocolo com a Herdade dos Toucinhos, há 
compromissos assumidos e devemos cumpri-los. Devemos também ter muita atenção 
relativamente ao tratamento das águas residuais da futura adega, no sentido de que seja 
garantido um pré-tratamento eficiente de modo a não causar problemas na ETAR de 
Almodôvar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que as caixas daqueles dois pontos de água que não 
estavam previstos vão ser trabalhos a mais. Quem fez o projeto foi uma empresa de Lisboa 
que nos foi indicada. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto à Herdade dos Toucinhos está no projeto deles a extensão da rede até ao nosso 
ponto de ligação que está no limite da propriedade. Esta ampliação da rede vai permitir 
essencialmente o desenvolvimento da adega, uma vez que sem a água da rede teriam de 
fazer análises diariamente e era inexequível. A Câmara criou as condições para que a 
Herdade dos Toucinhos possa pôr em prática o seu projeto apresentado há cinco anos 
atrás. Esta era uma das contrapartidas da Câmara. É um projeto que não trás desvantagens 
para o concelho, tem o enoturismo, a adega e a vinha que criam empregos e isso é muito 
positivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disse que espera que com a empresa Africa Land se passe o mesmo, no entanto o 
investimento deste ramal será da responsabilidade das Águas Públicas do Alentejo que irão 
desviar o ramal da Semblana até ao limite da propriedade. Mais referiu, que se for 
necessário a Câmara fará uma avaliação e ajudará no que for preciso a empresa.    ------------  

O Senhor Vereador António Sebastião, referiu que a conduta da Barragem de Santa 
Clara, da Somincor, está a ser pouco explorada e poderia servir para o investimento na 
Herdade dos Toucinhos. É de opinião que a Câmara deve fazer tudo o que estiver ao seu 
alcance para que o investimento da Herdade dos Toucinhos se concretize o mais possível. -- 

Questionou se a adega está a ser feita com a capacidade inicialmente proposta? Se do 
projeto entrado na Câmara houve algum entrave ou se corresponde ao apresentado? --------  

O Senhor Presidente referiu que não sabe bem mas, segundo crê houve apenas uns 
ajustes solicitados pelos técnicos da Câmara, mas, na sua essência, o projeto ficou de 
acordo com o projeto inicial sendo uma mais-valia para o nosso concelho. Recordou que 
com este projeto terminado, adicionando a parte do enoturismo, teremos certamente um 
dos maiores projetos de sempre no concelho de Almodôvar com a exceção do couto 
mineiro e que são estes projetos, em conjunto com outros mais pequenos que os nossos 
empresários locais vão implementando, que dão emprego e vida ao concelho. -----------------  

Continuando, o Senhor Vereador António Sebastião, referiu que uma outra questão é 
termos preocupação com formação dos funcionários que estão na escola. A Câmara aceitou 
as competências na Educação e como tal deve ter cuidado com a admissão de pessoal para 
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esta área. Deve haver preocupação em relação às pessoas que lidam com as crianças e os 
pais, estas pessoas têm de ter sensibilidade e formação nessa área, uma vez que é muito 
importante para evitar conflitos, principalmente naquilo que é o controlo das entradas e 
saídas das crianças.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Existe por parte da Câmara preocupação em relação a isso? ------------------------------------  
Não é seu hábito individualizar nem fazer queixas sobre determinado tipo de 

comportamentos, mas a Câmara tem de ter em atenção estes aspetos, especialmente quem 
está na portaria deve ter determinado perfil.    ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que tomou boa nota da recomendação do Senhor 
Vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente referiu que no âmbito do programa dos desempregados de 
longa duração, por vezes são colocadas pessoas nas escolas e, nestes casos, é o júri que 
seleciona as pessoas tendo sempre em atenção o perfil e a sensibilidade das pessoas para o 
exercício de funções nessa área de atuação.  ------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Senhor Vereador António Sebastião, referiu que as pessoas por certo 
farão o seu melhor e por vezes os encarregados de educação e pais não terão razão e nem 
sempre têm um comportamento adequado, razão pela qual a Câmara deve acompanhar a 
prática do dia-a-dia. Pela portaria, passam diariamente crianças que são levadas pelos pais 
ou encarregados de educação e quando isso não acontece as funcionárias devem ter 
sensibilidade para o procedimento mais correto. ------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que a Câmara tem essa atenção, que as 
funcionárias ligam para os pais a questionar se podem deixar a criança ir com aquela 
pessoa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Continuando, o Senhor Vereador António Sebastião, quis reiterar o que disse na 
primeira reunião do ano, salientando que espera que o ano de 2020 reflita medidas 
positivas para o concelho de Almodôvar, enumerou, na altura, quais as suas prioridades 
para o concelho e algumas constam dos documento previsionais, tudo dependendo agora 
da capacidade de execução da Câmara esperando que em 2020 haja um aumento da 
capacidade de execução e seja mais célere. -------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente agradeceu o trabalho de todos em prol da execução dos nossos 
projetos. Referiu que vai ter que fazer o que queria evitar, que é contratar uma empresa 
externa para analisar os projetos. Explicou que temos poucos Engenheiros e a legislação 
não permite que os dois técnicos que temos fiscalizem obras com valor superior a 150 mil 
euros e não é correto que eles analisem os projetos e o Engenheiro os assine, estamos a 
encontrar soluções, temos projetos à espera e por isso tem de fazer contratos de avença 
para análise dos projetos e fiscalização.  -----------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente referiu que na última reunião o Senhor Vereador 
questionou sobre os quadros interativos, tendo a Vereadora Ana Carmo referido que 
estavam a arranjar e para seu espanto, o Senhor Vereador Sebastião envia um email a dizer 
que havia ocultação da verdade. Referiu que há dois quadros a serem arranjados e o 
compromisso de adquirir mais 3. A questão foi respondida e o email do Senhor Vereador 
deixou-a angustiada porque não houve ocultação da verdade.--------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião, referiu que há 7 quadros interativos e 4 estão 
avariados e apenas chamou a atenção porque são uma ferramenta muito importante. A 
Vereadora disse que os quadros tinham ido para arranjar e constatou que apenas um tinha 
sido mandado para arranjar por isso lamenta e acha que mais valia que tivessem dito que 
iam ver o que se estava a passar. Em relação ao toner é um descuido, não há quem 
acompanhe e comunique à Câmara as necessidades. A Câmara fez o investimento nas 
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fotocopiadoras e depois os funcionários da escola vêm à Câmara tirar as cópias. Quanto aos 
quadros a resposta deveria ter sido outra e não a que deram. Quando questiona o executivo 
gosta que lhe digam a verdade, tem assumido sempre uma postura construtiva, a oposição 
faz-se assim, e procura sempre que a ação do executivo seja o mais positiva para o 
concelho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1- GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: -------------------------------------------------  

1.2 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO DE ESPAÇO PARA PROCEDER À PREPARAÇÃO DAS VIATURAS 
ALEGÓRICAS, NO ÂMBITO DO CARNAVAL 2020: ---------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação o Contrato de Arrendamento, 
acompanhado da informação n.º 211, de 10 de janeiro 2020, e explicou que se trata de um 
Contrato de Arrendamento Urbano para fins não habitacionais celebrado com o Sr. 
Carlos Manuel do Carmo Saleiro, que terá por objeto o prédio urbano descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00054, inscrito na matriz predial urbana da 
União de Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões, Concelho de Almodôvar, sob o 
artigo n.º 1571, com a área útil de 352,0000m2, e que se destinará à preparação dos carros 
alegóricos que irão participar no corso carnavalesco, a ter lugar no dia 25 de fevereiro de 
2020, em Almodôvar- ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, Ratificou o Despacho do Senhor 
Presidente e, desta forma, deliberou:  -------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar o clausulado do Contrato de Arrendamento Urbano para fins não 
habitacionais a celebrar com o Senhor Carlos Manuel do Carmo Saleiro, e o Município de 
Almodôvar, que terá por objeto o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 
Predial sob o n.º 00054, inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de 
Almodôvar e Graça de Padrões, Concelho de Almodôvar, sob o artigo n.º 1571, com a área 
útil de 352,0000m2, e que se destinará à preparação dos carros alegóricos que irão 
participar no corso carnavalesco, a ter lugar no dia 25 de fevereiro de 2020, em Almodôvar;  

2.º - Aprovar os encargos decorrentes do pagamento da renda, no valor de €600,00 
mensais, durante dois meses, perfazendo, assim, um valor global de €1.200,00; ------------  

3.º – Conceder os poderes necessários ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
tendo em vista a outorga do Contrato de Arrendamento; ----------------------------------------  

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

1.3 – MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR 
E A SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO DA IMAGEM DO 
SENHOR DO CALVÁRIO: -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou a informação n.º 255, de 14 de janeiro 2020, bem 
como a Minuta do Protocolo de colaboração a celebrar, entre o Município de Almodôvar e a 
Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar, cujo objeto visa um apoio específico destinado às 
obras de requalificação e restauro do Oratório da Capelinha do Senhor do Calvário da Igreja 
da Misericórdia, assim como os moldes em que é efetuada a comparticipação financeira por 
parte do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente aclarou que a Câmara vai investir no Oratório do Senhor do 
Calvário e nesse âmbito é necessário que haja uma autorização por parte da Santa Casa da 
Misericórdia. Esta requalificação vai permitir que o Senhor do Calvário fique visível, para 
que a nossa comunidade e os visitantes possam apreciar o seu valor patrimonial e praticar 
a sua devoção pois, entende este executivo, que da forma como se encontra hoje em dia 
está subaproveitado, porque temos uma belíssima imagem que acabamos de recuperar, 
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com uma localização de excelência mas que está escondida, privando os turistas e os locais 
de verem o nosso património de arte sacra.  ------------------------------------------------------------  

Este protocolo irá permitir que se exponha o Senhor do Calvário e se possa vir a utilizar 
a Igreja da Misericórdia para exposições de Arte Sacra ou outros eventos relacionados e 
possa estar aberta e ser visitada. --------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que o Senhor do Calvário foi recuperado pela 
nossa restauradora Joana Almeida, foi um trabalho que demorou cerca de ano e meio para 
ficar em boas condições porque a imagem estava muito degradada. ------------------------------- 

Esta questão foi debatida e analisada tendo-se chagado ao consenso de que se manteria 
a estrutura mas com a imagem exposta para que todos a possam ver, quando assim o 
entenderem, sem depender da abertura das portadas hoje existentes. Recordou que até aos 
dias de hoje, as portadas são abertas muito esporadicamente, sendo raro poder 
comtemplar a bonita imagem do Senhor do Calvário. ------------------------------------------------- 

Esta ideia foi difícil de conciliar, porque é tradição estar fechado, porém chegou-se a 
consenso e iremos colocar um vidro transparente que cumpre todos os condicionalismos 
exigidos para estes casos, isto é, um vidro especial que não deixa degradar a imagem com 
as diferenças de temperatura e com a moldura igual à madeira das portas exteriores. -------- 

Pretende-se adquirir este serviço a uma empresa especializada. Quanto ao protocolo a 
Câmara arranjará o Oratório e utilizará a Igreja quando houver necessidade e a Santa Casa 
garante a abertura da Igreja diariamente com horário a combinar. --------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião, referiu que leu o protocolo e propõe duas 
alterações. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   

Tendo em atenção que o Senhor do Calvário é património do concelho e que, embora 
seja propriedade da Santa Casa, considera que temos alguma responsabilidade e por isso já 
fizemos algum investimento se contabilizarmos o trabalho da técnica do município que tem 
estado a fazer o restauro. -----------------------------------------------------------------------------------  

 Sendo um património do concelho, a Câmara deveria reformular o protocolo e assumir 
não só a recuperação do Oratório mas também a recuperação da Igreja da Misericórdia, 
muito rica em talha, muito bonita e situada num local central, a Praça, sendo que se deveria 
recuperar e colocar no circuito turístico e como se fala na sua abertura diária seria de 
pressupor que fosse recuperada. --------------------------------------------------------------------------  

Outra alteração ao protocolo é que deveria constar um valor, mesmo que aproximado, 
sugerindo que se contabilize todo o investimento feito e a fazer-se coloque um valor e 
posteriormente se dê conhecimento à Câmara.  --------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que este protocolo é específico para o 
Oratório do Senhor do Calvário. ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente disse que concorda com a alteração no que respeita à colocação 
de um valor no protocolo e segundo as suas contas rondará os 20 mil euros e que serão 
acrescentados na respetiva cláusula do protocolo. ----------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que deveria ser feito um protocolo mais 
aprofundado que descrimine com objetividade tanto aquilo que irá ser feito no Senhor do 
Calvário como em relação à Igreja da Misericórdia. ---------------------------------------------------   

Atenta que a parceria que a Câmara estabelece com a Santa Casa é do superior interesse 
do concelho e da valorização do nosso património que se sobrepõe a outros considerandos. 
Referiu que considera a Santa Casa de Almodôvar uma entidade opaca da qual não se 
conhecem quaisquer atos eleitorais que legitimem a sua direção. Tem o Centro de Saúde 
antigo que podia ser aproveitado mas contínua na mesma, apesar das promessas, um lar 
que funciona com cobertura de amianto e ao que se conhece, sem nenhuma preocupação de 
investimento nesse sentido, para além de outras situações que mereciam ações mais 
profícuas em torno da comunidade a quem cumpre servir enquanto Santa Casa.---------------  
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A Informação e a Minuta do Protocolo em apreço fazem parte integrante do presente 
livro de atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidas. ------------------------------------------  

Apreciado o assunto, bem como a respetiva minuta de Protocolo, a Câmara, no uso da 
competência constante do Artigo 33.º n.º 1 alínea o) e t) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, por unanimidade, deliberou:  ----------------------------------  

1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Almodôvar e a Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar que tem por objeto um apoio 
específico destinado às obras de requalificação e restauro do Oratório da Capelinha do 
Senhor do Calvário da Igreja da Misericórdia, assim como os moldes em que é efetuada a 
comparticipação financeira por parte do Município; --------------------------------------------------  

2.º - Aprovar os encargos decorrentes do protocolo em apreço, designadamente, 
com as obras de requalificação e restauro do Oratório da Capelinha do Senhor do Calvário 
da Igreja da Misericórdia, com um valor estimado em 20 mil euros; ---------------------------  

3.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 
Protocolo em nome do Município de Almodôvar; -----------------------------------------------------  

4.º – Que a presente Minuta de Protocolo seja remetida para a Santa Casa da 
Misericórdia de Almodôvar, para posterior agendamento da data para a respetiva outorga;  

5.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária 
que recaiu sobre a presente proposta; -------------------------------------------------------------------  

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

1.4 – MINUTA DE PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR 
E A ASSOCIAÇÃO “OS MALTESES”, NO ÂMBITO DAS JANEIRAS:  --------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou a informação n.º 302, de 14 de janeiro 2020, bem 
como a Minuta do Protocolo de colaboração a celebrar, entre o Município de Almodôvar e a 
Associação “Os Malteses”, que tem por objeto a participação de trabalhador do Município e 
integrante do Grupo na atividade “Cante das Janeiras”. ----------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que este Protocolo com "Os Malteses" é especificamente 
para autorização, por parte do Município, ao trabalhador, que integra o agrupamento 
musical pertencente à citada Associação, para que este possa participar na atividade "Cante 
das Janeiras", que tem lugar durante o mês de janeiro, e que percorre os vários lugares do 
concelho de Almodôvar.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Para o efeito, o Município de Almodôvar assume autorizar o trabalhador a participar, 
durante o mês de janeiro, na atividade "Cante das Janeiras", considerando justificadas as 
faltas dadas pelo trabalhador durante o mês de janeiro, nos dias em que tenha lugar a 
atividade, com todos os efeitos legais daí decorrentes (uma vez que não deixamos de estar 
perante uma ausência do trabalhador ao serviço, ainda que justificada). -------------------------  

 É dever da Associação "Os Malteses" entregar um calendário de atividades relativo ao 
mês de janeiro, devidamente discriminado, do qual constem os locais, dias e horas em que a 
atividade terá lugar e terão de dar cumprimento integral às atividades constantes no 
referido calendário de atividades, salvo em casos de força maior, devidamente justificados.  

O Senhor Vereador António Sebastião questiona porque não fazem esta atividade em 
período pós laboral? -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que não é apologista que estas atividades se façam dentro 
do horário de trabalho mas é um hábito antigo que se tornou tradição e enriquece o 
Património cultural do concelho. De momento esta parece-lhe a melhor forma de justificar 
as faltas, no entanto, futuramente terão de pensar numa outra solução. --------------------------  



 

 

ATA N.º 02/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15.JAN.2020 

 

24 

 

A Informação e a Minuta do Protocolo em apreço fazem parte integrante do presente 
livro de atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidas. ------------------------------------------  

Apreciado o assunto, bem como a respetiva minuta de Protocolo, a Câmara no uso da 
competência constante do Artigo 33.º n.º 1 alínea o) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar e a 
Associação “Os Malteses”, que tem por objeto a participação de trabalhador do Município e 
integrante do Grupo na atividade “Cante das Janeiras”; ----------------------------------------------  

2.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 
Protocolo em nome do Município de Almodôvar; -----------------------------------------------------  

3.º – Que a presente Minuta de Protocolo seja remetida para a Associação “Os Malteses”, 
para posterior agendamento da data para a respetiva outorga; ------------------------------------  

4.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária 
que recaiu sobre a presente proposta; -------------------------------------------------------------------  

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

1.5 - MEDIDAS DE INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL – 
ANIVERSÁRIO DOS COLABORADORES: ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Proposta n.º 
02/PRESIDENTE/2020, que refere, designadamente, que esta medida tem como objetivo 
implementar medidas de incentivo aos colaboradores do Município de Almodôvar de modo 
a que estes e os seus familiares procurem e tomem conhecimento da variedade de produtos 
que podem ser adquiridos no comércio local e que o Município de Almodôvar está 
disponível e quer ser parceiro ativo na dinamização da sua economia local e, assim, 
entende como relevante encetar esforços no sentido de incentivar o consumo junto daquela 
economia, com o intuito de incrementar soluções para os problemas económicos, 
salvaguardando emprego e potenciando investimento e que aqui se dá como totalmente 
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas.--------------------------- 

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

estabelecimentos de comércio tradicional situados no concelho de Almodôvar, 
devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniária em valor 
equivalente a 75 euros por cada colaborador municipal que nele promova a aquisição 
de bens e serviços de valor equivalente, no prazo de 30 dias a contar da data do seu 
aniversário;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar que a presente medida tenha efeitos retroativos a 01 de janeiro de 
2020, por forma a abranger aqueles colaboradores municipais que já celebraram o 
aniversário; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os 
comprovativos do desconto efetuado na Secção de Contabilidade da Autarquia, até ao 
término do mês seguinte da sua concretização, com vista ao seu reembolso; --------------------  

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

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

6.º - Aprovar que os serviços municipais, designados para o efeito, promovam a 
distribuição do referido distintivo pelas lojas aderentes; --------------------------------------------  
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7.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, a presente deliberação em minuta.-----------------------------------------  

1.6 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, FORMULADO PELA AOCA 
– ASSOCIAÇÃO ORQUESTRA CLÁSSICA DE ALMODÔVAR, DESTINADO A APOIAR A 
AQUISIÇÃO DE UMA CARRINHA DE 9 LUGARES: ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado pela AOCA – 
Orquestra Clássica de Almodôvar, acompanhado da Proposta n.º 06/PRESIDENTE/2020, 
exarada em 14 de janeiro, que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como 
totalmente reproduzida, através da qual propõe a atribuição de um subsídio, a título 
excecional, no montante de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), que correspondem a 
50% do valor total, com o objetivo de apoiar as despesas inerentes à aquisição de uma 
carrinha de 9 lugares.----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber quantos alunos provenientes do 
concelho de Almodôvar integram esta orquestra?  ----------------------------------------------------  

Prosseguindo, referiu que lhe parece mais uma orquestra de caris regional, pois do 
nosso concelho quase que só tem o nome parecendo-lhe que os outros municípios também 
deveriam partilhar o apoio nesta aquisição.  ------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que fazem parte desta Orquestra 8 pessoas do nosso 
concelho, que até poderá parecer uma orquestra regional mas o facto é que quando se 
contrata ou fala desta orquestra é o nome de Almodôvar que se destaca, é sem dúvida uma 
marca de prestígio e divulgação para o nosso concelho e isso é importante. --------------------- 

Lembrou também, que com a aquisição desta carrinha irá diminuir em muito a cedência 
dos nossos transportes para as deslocações dos músicos e instrumentos, poupando desta 
forma os recursos municipais.  ----------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no 

montante de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), que correspondem a 50% do valor 
total, a transferir para a AOCA – Associação Orquestra Clássica de Almodôvar, cujo objetivo 
consiste em apoiar as despesas inerentes à aquisição de uma carrinha de 9 lugares; ----------  

2.º - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 08.07.01 e 
compromisso n.º 63378. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

1.7 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, FORMULADO PELA 
ASSOCIAÇÃO DE CAVALEIROS DA VILA NEGRA, DESTINADO A APOIAR A COBERTURA 
DO TOPO SUL DO PICADEIRO: ---------------------------------------------------------------------------  

Antecipando-se à apreciação e votação da matéria em epígrafe, o Senhor Vereador 
João Pereira, nos termos do nº 1 do art.º 70º do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, comunicou o seu 
impedimento de participar na apreciação e decisão da matéria em apreço, por força do 
disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 69º do citado diploma, tendo-se ausentado da 
reunião, passando o órgão a funcionar com observância do estatuído no n.º 2 do artigo 72º 
do referido Código. -------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado pela Associação de 
Cavaleiros da Vila Negra, acompanhado da Proposta n.º 04/PRESIDENTE/2020, exarada 
em 14 de janeiro, que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como 
totalmente reproduzida, através da qual propõe a atribuição de um subsídio, a título 
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excecional, no montante de montante de €3.646,95 (três mil, seiscentos e quarenta e seis 
euros e noventa e cinco cêntimos), que correspondem a 50% do valor total, com o objetivo 
de apoiar as despesas inerentes à cobertura do topo sul do picadeiro. ----------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade dos presentes, deliberou: ------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 

€3.646,95 (três mil, seiscentos e quarenta e seis euros e noventa e cinco cêntimos), que 
correspondem a 50% do valor total, a transferir para a Associação de Cavaleiros da Vila 
Negra, cujo objetivo é apoiar as despesas inerentes à cobertura do topo sul do picadeiro; ---  

2.º - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 08.07.01 e 
compromisso n.º 63377; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

1.8 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, FORMULADO PELO 
CLUBE DE KARATÉ DE ALMODÔVAR, COM VISTA A APOIAR A AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DESPORTIVO: ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado pelo Clube de Karaté 
de Almodôvar, acompanhado da Proposta n.º 05/PRESIDENTE/2020, exarada em 14 de 
janeiro, que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente 
reproduzida, através da qual propõe a atribuição de um subsídio, a título excecional, no 
montante de €1.172,07 (mil, cento e setenta e dois euros e sete cêntimos), que 
correspondem a100% do valor total, com o objetivo de apoiar as despesas inerentes à 
aquisição de equipamento de karaté.---------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 

€1.172,07 (mil, cento e setenta e dois euros e sete cêntimos), que correspondem a100% 
do valor total, a transferir para o Clube de Karaté de Almodôvar, cujo objetivo é apoiar as 
despesas inerentes à aquisição de equipamento de karaté; -----------------------------------------  

2.º - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 63375. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ------------------------------------------------------------------  

2.1 – ADMINISTRAÇÃO --------------------------------------------------------------------------------  

2.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 01/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 08 DE JANEIRO: ----------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da deliberação de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo à ordem do dia, 
fotocópia da ata da reunião anterior, a qual foi, previamente, lida pelos membros e, para os 
fins previstos no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, foi submetida a apreciação e votação.  --------------------------------------------------------  

Sobre a ata em apreço o Senhor Vereador António Sebastião referiu que quando 
questionou sobre o escoamento das águas para a via pública do Hotel Serafim, a Senhora 
Vice-Presidente respondeu e essa resposta não consta da ata. --------------------------------------  

Em resposta a Senhora Vice-Presidente disse que o Senhor Vereador tem razão, há 
essa omissão, de facto a sua resposta não consta na ata. Reafirmou que na reunião 
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respondeu que desconhecia essa questão e iria averiguar e tentar resolver por se tratar de 
um assunto simples que não necessitava de muito investimento.  ---------------------------------  

O Senhor Presidente sobre a questão levantada pelo Senhor Vereador, relativa ao 
escoamento das águas para a via pública do Hotel Serafim, quis explicar que ainda não foi 
feita a intervenção e resolvida esta questão porque a obra ainda está na garantia e como vai 
haver necessidade também de arranjar um candeeiro, está a pensar juntar as duas 
intervenções e utilizar o dinheiro da garantia, uma vez que a empresa faliu. --------------------  

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 01/2020, de 
08 de janeiro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. -------------------------  

2.1.2 – 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  8/2012, DE 21 DE FEVEREIRO, 
ALTERADO PELA LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO:  --------------------------------------------------  

- COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31.12.2019; ---------------------------------------------------  
- PAGAMENTOS EM ATRASO A 31.12.2019; --------------------------------------------------------  
- RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31.12.2019. ------------------------------------------------------  

Foi presente, para conhecimento e com vista à sua remessa para a Assembleia 
Municipal, Declarações do Presidente da Câmara elaboradas no âmbito do artigo 15º da Lei 
dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Vem acompanhado de informação prestada 
em 14 de janeiro de 2020 pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, Dr.ª Helena 
Guerreiro.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“DECLARAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COMPROMISSOS PLURIANUAIS EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019- ---------------------------  
António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, declara, 

para os efeitos dispostos na alínea a) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que os 
compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2019 se encontram devidamente registados 
na base de dados do Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL).”  ----------------------  

ANEXO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mapa auxiliar para declaração de compromissos plurianuais à data de 
31.12.2019 

ANO MONTANTE 

2020 3.325.335,96 

2021 2.655.310,44 

2022 280.298,87 

seguintes 76.211,16 

“DECLARAÇÃO- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RECEBIMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019- -------------------------------  
António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, declara, 

para os efeitos dispostos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que os 
recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2019 constam do registo individualizado, que 
constitui anexo à presente declaração, totalizando o montante de €125.801,64.”- ------------------------------  

ANEXO------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019-- -----------------------------------------------  

Designação Montante 

Receita Individual 14.682,41€ 

Receita Coletiva 111.119,23€ 

Total Geral 125.801,64€ 
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 “DECLARAÇÃO-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
PAGAMENTOS EM ATRASO EXISTENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2019- ---------------------------------  
António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, declara, 

para os efeitos dispostos na alínea b) do n.º 1 do art.º 15 da Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que em 31 
de dezembro de 2019 não existiam pagamentos em atraso.”  --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente quis deixar o seu reconhecimento pelo trabalho dos técnicos 
relativo ao fecho do ano. Agradeceu o seu empenho para que o fecho do ano fiscal tivesse 
sido profissionalmente bem feito.  ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou quais são os compromissos feitos 
em 2019 e não pagos? ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que não há dívidas está tudo a zeros. Referiu que há 
vários municípios que devem mas Almodôvar não deve nada e tem muito orgulho nisso. ----  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que ainda terá de analisar bem os 
documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando se levanta a questão dos pagamentos a curto prazo (10 ou 12 dias) não nos 
deve deixar necessariamente descansados, porque se por um lado é importante pagar a 
tempo e horas, é também importante perceber se esses pagamentos resultam de uma boa 
atividade da Câmara em todos os domínios ou se estamos perante uma gestão meramente 
corrente. Este aspeto é que valoriza ou não o chegar ao fim do ano sem dívidas. ---------------  

Prosseguindo, referiu que é da responsabilidade da Câmara quando entra em projetos 
com outras entidades pagar a sua participação.  -------------------------------------------------------  

Se uma Câmara tem uma atividade redutora e se restringe a políticas de despesa 
corrente tem obrigação de pagar tudo no imediato. ---------------------------------------------------  

  Relativamente a 2019, Almodôvar tem um investimento muito fraquinho, vai ter uma 
execução global de cerca de 70% e só 20% de investimento. Se retiramos desta despesa de 
investimento as transferências de capital e a amortização da dívida as obras são muito 
poucas. Os dados estão aí e não mentem. ----------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara tomou conhecimento do teor das transcritas 
declarações tendo, por unanimidade, deliberado: - ------------------------------------------------  

1.º - Submeter os documentos em apreço para conhecimento da Assembleia 
Municipal, por força do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 15° da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março; ----------------- ------------- 

2.º – Aprovar a sua publicitação no sítio da internet do município e a sua integração 
no respetivo Relatório e Contas, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 15.° da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março;------------- 

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

2.2 – FINANÇAS   -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: -------------------  

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia catorze de 
janeiro de dois mil e vinte, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a favor 
do Município, na importância de €2.004.019,70 (dois milhões, quatro mil, dezanove euros 
e setenta cêntimos) e ainda das Operações não Orçamentais, que, àquela data, 
apresentava o saldo de €436.495,12 (quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e 
noventa e cinco euros e doze cêntimos) perfazendo, assim, um total de disponibilidades 
no valor de €2.440.514,82 (dois milhões, quatrocentos e quarenta mil, quinhentos e 
catorze euros e oitenta e dois cêntimos). ----------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento.  -------------------------------------------------------------------  
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2.2.2 - PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE À ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DE DESPESAS COM PESSOAL - 
REPARTIÇÃO DE VERBAS PARA 2020: ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou a PROPOSTA N.º 

03/PRESIDENTE/2020, exarada em 14 de janeiro de 2020, que aqui se dá como totalmente 
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO que se 
aprovem as verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos de pessoal, nos termos 
e com os fundamentos exarados na supra referida proposta. ---------------------------------------   

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1º - Aprovar as verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos relativos a 

remunerações certas e permanentes do pessoal em funções para o ano de 2020 (incluindo 
o pessoal não docente), relativos aos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal 
aprovado e para os quais se preveja recrutamento, relativos a situações de mobilidade 
intercarreiras e intercategorias e ainda promoção na carreira que venham a ter lugar, e 
com alterações de posicionamento remuneratório, nos termos e com os fundamentos 
exarados na citada PROPOSTA N.º 03/PRESIDENTE/2020. ------------------------------------------------  

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

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

3.1 – MINUTA DE CONTRATO DE TRABALHOS ADICIONAIS N.º 4 AO CONTRATO DE 
EMPREITADA N.º 65/2016 – PARQUE DE CARAVANISMO DE ALMODÔVAR – 
SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES: ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Minuta do Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas – Contrato Adicional n.º 4 ao Contrato de Empreitada n.º 65/2016 - “Parque 
de Caravanismo de Almodôvar”- Suprimento de Erros e Omissões, bem como a informação 
n.º 232 de 13 de janeiro de 2020, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica 
arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas. --------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------  
1.º – Aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada de Obras Públicas — Contrato 

Adicional n.º 4 ao Contrato de Empreitada n.º 65/2016 - “Parque de Caravanismo de 
Almodôvar”- Suprimento de Erros e Omissões; --------------------------------------------------------  

2.º – Notificar a firma adjudicatária: --------------------------------------------------------------  
- Do teor integral da minuta do contrato em apreciação, para que sobre ela se possa 

pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos do Artigo 101.º do Código dos Contratos 
Públicos, adotando-se os demais formalismos previstos aí previstos; -----------------------------  

- Para, no prazo de dez dias a contar da notificação da aprovação, da decisão de 
contratar, apresentar os documentos de habilitação, referidos no Artigo 81.º n.º 1 e 2 do 
Código dos Contratos Públicos, através da correio eletrónico, ou disponibilização de acesso 
para a sua consulta online; ---------------------------------------------------------------------------------  

- Para entregar, em simultâneo com os documentos de habilitação e no prazo 
estabelecido pelo adjudicante, os documentos supra identificados que se encontrem em 
falta; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Para prestar caução no prazo de 10 dias a contar da notificação da aprovação, pelo 
órgão competente para a decisão de contratar, dos trabalhos a mais a executar, para 
garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações resultantes da celebração do 
presente contrato adicional, no valor de 33,00€ (trinta e três euros), correspondente a 5% 
do preço contratual. -----------------------------------------------------------------------------------------  

3.º – Aprovar que, caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação 
entregues pelo adjudicatário, seja concedido um prazo adicional de cinco dias úteis 
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destinado ao seu suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alínea g) do Código 
dos Contratos Públicos; -------------------------------------------------------------------------------------  

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

3.2 – MINUTA DE PROTOCOLO QUE TEM POR OBJETO A REDUÇÃO DO 
PAGAMENTO DE TAXAS CONSTANTES DO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E 
COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS DE ALMODÔVAR, A 
CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E A EMPRESA AFRICA LAND - 
TURISMO E NATUREZA, LDA: ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Minuta do Protocolo a celebrar entre o 
Município de Almodôvar e a empresa Africa Land - Turismo e Natureza, Lda., a qual tem 
por objeto a isenção de 50% do pagamento das taxas, constantes do capítulo X, do 
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais de 
Almodôvar com exceção de formulários e outra documentação diversa cuja autoria e 
competência é de pertença de entidades externas, e no âmbito das operações urbanísticas 
dos projetos Africa Safari Park e Africa Safari Lodge. -------------------------------------------------  

Fundamentando-se esta isenção, nomeadamente, no relevante interesse municipal, bem 
como o respetivo contributo para o desenvolvimento económico e social, designadamente 
no que se refere à criação de emprego, ao montante do investimento, à inovação 
tecnológica, à coesão e à proteção do ambiente.- ------------------------------------------------------  

Sobre a matéria o Senhor Vereador António Sebastião referiu que um dos 
compromissos da empresa, que deve constar do protocolo, é o compromisso de privilegiar 
os recursos humanos do nosso concelho.  ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente aclarou que essa questão está prevista no protocolo. A empresa 
tem previstos 50 postos de trabalho e há o compromisso de dar preferência aos recursos 
humanos do concelho, desde que existam pessoas com a qualificação exigida.  -----------------  

A Minuta do Protocolo em apreço faz parte integrante do presente livro de atas e dá-se 
aqui como totalmente reproduzida.  ----------------------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência constante do artigo 5.º n.º 2 
alínea b) do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais 
de Almodôvar, por unanimidade, deliberou: - -------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar e a 
empresa Africa Land - Turismo e Natureza, Lda., a qual tem por objeto a isenção do 
pagamento das taxas, constantes do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 
Outras Receitas Municipais de Almodôvar, com exceção de formulários e outra 
documentação diversa cuja autoria e competência é de pertença de entidades externas, e 
no âmbito das operações urbanísticas dos projetos Africa Safari Park e Africa Safari Lodge;  

2.º - Aprovar as cláusulas constantes na Minuta do Protocolo, presente em reunião de 
Câmara; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 
Protocolo em nome do Município de Almodôvar; -----------------------------------------------------  

4.º – Que a presente Minuta de Protocolo seja remetida para a a empresa Africa Land - 
Turismo e Natureza, Lda., para posterior agendamento da data para a respetiva outorga; ---  

5.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária 
que recaiu sobre a presente proposta. -------------------------------------------------------------------  

6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. ----------------------------------------   
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3.3 – TRABALHOS ADICIONAIS REFERENTES A INFRAESTRUTURAS PRÉ-
EXISTENTES NA ÁREA DA INTERVENÇÃO – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS 
PERCURSOS PEDONAIS NA ALDEIA DE SANTA CLARA-A-NOVA: -------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a informação n.º 217, 
exarada em 10 de janeiro, pelo Diretor de Fiscalização, Eng.º Luís Marques, que se 
transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROCESSO N.º 2020/500.10,301/3 ----------------------------------------------------------------------------------  
INFORMAÇÃO N.º 217 ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
ASSUNTO: Empreitada de Requalificação dos Percursos Pedonais na Aldeia de Santa Clara-a-Nova- 

Trabalhos Adicionais Referentes a Infraestruturas Pré-Existentes na Área de Intervenção -------------------  
Ao longo da Empreitada de Requalificação dos Percursos Pedonais na Aldeia de Santa Clara-a-Nova 

têm sido identificadas diversas situações de infraestruturas existentes que colidem com a obra em 
execução, tendo de se determinar soluções para que se possa concluir a obra em curso e manter as 
infraestruturas existentes em funcionamento, compatibilizando as duas situações. ----------------------------  

À medida que as situações foram sendo identificadas e averiguadas as soluções correspondentes, 
foram-se solicitando propostas de preço para a sua execução ao Empreiteiro em Obra, compilando-se na 
listagem abaixo as que estão em condições de poderem ser aprovadas pelo Dono de Obra:  ------------------  

1- Ligação do aqueduto existente junto à entrada do cemitério à boca de lobo a executar em 
alvenaria de pedra (PTA n.º 03);  -------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Ligação do tubo de esgoto da pia de despejo existente junto à entrada do cemitério ao aqueduto 
identificado no ponto 1 (PTA n.º 03);  --------------------------------------------------------------------------------------  

3- Nivelamento das caixas de visita onde está instalada a descarga de fundo da rede de distribuição 
de água na zona do cemitério, incluindo tampa em FFD com diâmetro DN500 (PTA n.º 03);  ----------------  

4- Reabilitação da ligação da descarga de fundo ao aqueduto identificado ponto 1 (PTA 03); ----------  
5- Execução de caixa sifonada para recolha do ramal do fontanário no Lago da Portela, com ligação 

ao ramal de esgoto mais próximo (PTA n.º 06);  -------------------------------------------------------------------------  
6- Rebaixamento das redes de água e de drenagem de esgotos existente junto à fachada de edifício 

na zona da rua do Registo (PTA n.º 11); -----------------------------------------------------------------------------------  
7- Retificação da posição de uma caixa de ramal de esgoto que colide com a implantação do lancil 

do passeio, para que a mesma fique totalmente no interior deste (PTA n.º 12). ----------------------------------  
Os trabalhos identificados, são necessários para a conclusão da Empreitada em curso, por colidirem 

com as intervenções previstas na mesma, sendo enquadráveis como Trabalhos a Mais, conforme previsto 
no artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, 
com a redação à data do início do procedimento de contratação da Empreitada.  ------------------------------  

Conforme as propostas do Empreiteiro e listagem de trabalhos anexa, o valor dos trabalhos a mais 
a executar é de 2.476,44€, o qual se enquadra dentro dos limites previstos na alínea c) do n.º2 do 
artigo 370.º do CCP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Assim, submete-se à consideração do órgão competente para a decisão de contratar, a aprovação e 
ordem de execução dos trabalhos a mais identificados, bem como a aprovação dos Preços propostos peio 
Empreiteiro, e sua correspondente formalização por escrito.” -------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar os trabalhos adicionais referentes a infraestruturas Pré-Existentes na 

Área da Intervenção – Empreitada de Requalificação dos Percursos Pedonais na Aldeia de 
Santa Clara-a-Nova, bem como os preços propostos pelo empreiteiro, nos termos 
aduzidos pelos serviços; ------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos 
Trabalhos Adicionais, descritos na informação prestada pelos serviços, no valor de 
€2.476,44, (dois mil, quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta e quatro cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e com os fundamentos constantes na 
informação dos serviços acima transcrita; --------------------------------------------------------------  

3.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária 
que recaiu sobre a presente matéria; ---------------------------------------------------------------------  
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4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. - ---------------------------------------  

3.4 – PROCEDIMENTO DA CONTRATAÇÃO PARA EMPREITADA “INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS PUBLICAS NO CENTRO HISTÓRICO DE ALMODÔVAR”: -----------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a informação de Inicio de 
Procedimento, exarada em 14 de janeiro, pelo Chefe da DOSUGT, Arq.º Silvestre Pelica, que 
se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS NO CENTRO HISTÓRICO DE ALMODÔVAR --------------------  
Informação de Início de Procedimento  ---------------------------------------------------------------------------  
Ajuste direto n.º 1/2020 (Ajuste direto nos termos da alínea b) art.º 24º do Código dos Contratos 

Públicos aprovado pelo Dec-Lei no 18/2008.) ----------------------------------------------------------------------------   
Considerando:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na sequência da necessidade de reabilitação das instalações sanitárias existentes no centro histórico 

de Almodôvar, foi elaborado o respetivo projeto de execução o qual foi aprovado em reunião de câmara 
de 14/08/2019.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Posteriormente foi deliberada, em reunião de câmara do dia 02/10/2019, a decisão de contratar da 
empreitada de "Instalações Sanitárias Públicas no Centro Histórico de Almodôvar", bem como a adoção 
de concurso público, nos termos da regra geral da escolha do procedimento.  -----------------------------------  

Na sequência do procedimento de concurso público n.º3/E-2019, publicitado em Diário da 
Republica, II série do dia 14 de Outubro de 2019, através do anúncio n.º10977/2019, apenas foi 
apresentado uma única proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo sido realizado a abertura das propostas a 14/11/2019, e após análise da proposta por parte 
do júri do procedimento, o mesmo deliberou pela exclusão da única proposta, pelo que foi aprovado em 
reunião de câmara datada de 04/12/2019 a decisão de não adjudicação e consequentemente a 
revogação da decisão de contratar.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Revogado o concurso, foi deliberado em reunião de câmara datada de 08/01/2020 nova decisão de 
contratar sobre a informação n.º 91 de 07/01/2020, que se anexa. ------------------------------------------------  

Submete-se à consideração superior:  -----------------------------------------------------------------------------  
1- A aprovação do preço base de 157.500,00€ (Cento e cinquenta e sete mil e quinhentos euros), 

pelo prazo máximo de 9 meses; --------------------------------------------------------------------------------------------  
2- A aprovação da despesa inerente ao contrato a celebrar, que não deverá exceder 157.500,00€ 

(Cento e cinquenta e sete mil e quinhentos euros), a satisfazer pela rubrica 07010413 - Outros, 
projeto 2019/246-3 Remodelação da Infraestruturas Sanitárias Públicas na Rua de Beja, com 
dotação para o ano económico de 2020;  --------------------------------------------------------------------------------  

3- A aprovação da escolha do procedimento em função de critérios materiais (prevista no artigo 
23.º do CCP), nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 24; ----------------------------------------------------------  

4- A aprovação das peças de procedimento em anexo, nos termos do n.º1 do art.º 40 do CCP das 
quais se destacam: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Convite;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b. Caderno de encargos.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
5- A entidade a convidar conforme despacho do Sr. Presidente da Câmara de 14/01/2020:  ------------  
Camacho e Diogo Lda., Construção e Mediação Imobiliária, Lda. -----------------------------------------------   
Rua de Almodôvar ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 7780-171 Castro Verde  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
Contribuinte: 502 365 633 -----------------------------------------------------------------------------------------------  
6- A dispensa de júri de procedimento, nos termos do artigo 67-º, uma vez que se propõe adoção de 

ajuste direto com convite a uma única entidade.” -----------------------------------------------------------------------  

Sobre a matéria o Senhor Vereador António Sebastião disse que reitera aquilo que 
disse na reunião anterior, o melhor procedimento teria sido a abertura de um novo 
concurso público.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Concordaria com um Ajuste Direto como última alternativa, só e apenas se o novo 
Concurso Público ficasse também deserto. --------------------------------------------------------------  

 Quanto ao tempo que se despender com um e outro procedimento é quase equivalente, 
não sendo de modo nenhum uma justificação para o Ajuste Direto. -------------------------------  
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Apreciada a matéria, a Câmara, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador 
António Sebastião, deliberou:  ----------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a escolha de Ajuste Direto em função de critérios materiais (prevista 
no artigo 23.º do CCP), nos termos da alínea b) do n.º 1, do artigo 24.º, para a realização da 
empreitada de “Instalações Sanitárias Publicas no Centro Histórico de Almodôvar”, nos 
termos e com os fundamentos constantes no processo; ----------------------------------------------  

2.º - Aprovar o preço base de €157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos 
euros) acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 9 meses; -----  

3.º - Aprovar a despesa inerente ao contrato a celebrar, que não deverá exceder 
€157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos euros), a satisfazer pela rubrica 
07010413 – Outros, projeto 2019/246-3 Remodelação das Infraestruturas Sanitárias 
Publicas na Rua de Beja, com dotação para o ano económico de 2020; -----------------------  

4.º - Aprovar as peças do procedimento, designadamente o convite e o caderno de 
encargos, nos termos do n° 1 do artigo 40° do CCP; ---------------------------------------------------  

5.º - Aprovar o Convite à única empresa Camacho e Diogo Ld.ª, Construção e 
Mediação Imobiliária, Ld.ª, com sede na Rua de Almodôvar – 7 780-171 Castro Verde; -------  

6.º - Aprovar a dispensa de júri do procedimento, nos termos do artigo 67.º, uma vez 
que se adotou o Ajuste Direto com convite a uma única empresa. ---------------------------------  

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

O Senhor Vereador António Sebastião produziu a seguinte declaração de voto:  ---------  
Voto contra porque defendo que se deveria ter iniciado um procedimento para abertura 

de um novo Concurso Público porque não se justifica o Ajuste Direto. ----------------------------  

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

4.1 – NORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO DESFILE DE CARNAVAL DE ALMODÔVAR – 
2020: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação as Normas de participação no desfile 
de Carnaval de Almodôvar 2020, as quais estabelecem as condições gerais de 
participação dos interessados no evento, tendo, por isso, a sua vigência circunscrita ao 
espaço temporal que decorre entre o momento da respetiva aprovação pelo órgão 
competente (Câmara Municipal) e o término do referido evento. ----------------------------------  

As Normas de participação em apreço fazem parte integrante do livro anexo de atas e 
dão-se aqui como totalmente reproduzidas.  -----------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo explicou que estas normas são na sua generalidade 
iguais ao ano transato, com pequenas alterações, nomeadamente, o aumento do valor do 
prémio “Grupos que desfilem em carro alegórico” de 200,00€ para 250.00€, no âmbito da 
utilização de materiais reciclados.   -----------------------------------------------------------------------  

Informou que haverá também o Baile onde serão eleitos os “Padrinhos” do Carnaval, que 
posteriormente serão convidados a participar no corso carnavalesco que terá dia 25 de 
fevereiro, no carro alegórico do município.  ------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, recordou que o tema escolhido para 2020 o “Ambiente e Reciclagem”. ---- 

Analisada a matéria, o Executivo, por unanimidade, deliberou:- ----------------------------  
1.º -Aprovar o Projeto de Normas de participação no desfile de Carnaval de Almodôvar 

2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes da realização do evento;  -------------  
3.º - Que seja publicitada por edital a entrada em vigor das Normas de participação 

inerentes ao desfile de Carnaval de Almodôvar 2020, bem como publicadas na página 
eletrónica do Município. ----------------------------------------------------------------------------------  
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4.2 – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS 
DESPESAS INERENTES À PROVA DE CICLISMO “4.º ALMODÔVAR CYCLING 
CHALLENGE”:-------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a informação n.º 300, 
exarada em 14 de janeiro, pela Técnica Superior, Ana Dolores, através da qual informa que 
a Associação SCV – Sport Ciclismo Almodôvar, solicitou ao Município apoio financeiro e 
logístico com vista à realização do 4.º Almodôvar Cycling Challenge, cuja realização terá 
lugar dia 02 de fevereiro de 2020. ------------------------------------------------------------------------    

Analisada a matéria, o Executivo, por unanimidade deliberou:  ----------------------------- 
1.º - Aprovar a colaboração do Município de Almodôvar na realização da prova 

denominada “4.º Almodôvar Cycling Challenger”, promovida pela Associação SCAV que terá 
lugar no dia 02de fevereiro de 2020;  --------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a transferência de um valor estimado em €1.000,00 para os 
Bombeiros Voluntários de Almodôvar, referentes às ambulâncias e respetiva tripulação 
(compromisso n.º 63400); ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.º - Aprovar os encargos inerentes ao policiamento da prova, realizado pela GNR e 
Brigada de Trânsito, com um valor estimado de €3.000,00 (compromisso n.º 63401); ----- 

4.º - Aprovar os encargos inerentes à aquisição de 350 medalhas, com um valor 
estimado de €1.226,93; ------------------------------------------------------------------------------------  

5.º - Aprovar a satisfação dos demais encargos financeiros e apoio logístico, 
inerentes à realização do evento em apreço, nos termos e com os fundamentos constantes 
na informação apresentada pelos serviços, em anexo. ------------------------------------------------ 

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

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

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, de 25.OUT.2017, que aprovou a 
delegação de competências no Senhor Presidente e do despacho de delegação e de 
subdelegação de competências na Senhora Vice-Presidente, datado de 24.OUT.2017, foi 
dado conhecimento dos atos práticos nesse âmbito. --------------------------------------------------  

Por último o mesmo edil deu conhecimento dos relatórios de atividades promovidas 
pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, Gabinete Jurídico e de Auditoria, e pelas 
seguintes Unidades Orgânicas: DAF, DOSUGT, DISECDJ e GAHPEV, bem como o relatório 
apresentado no âmbito da delegação e de subdelegação de competências atribuídas, cujas 
cópias ficam arquivadas na pasta anexa ao presente livro de atas. ---------------------------------  

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

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

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

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a reunião 
pelas treze horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente ata da reunião, que 
depois de aprovada, vai ser assinada, distribuídas fotocópias pelos serviços municipais e 
inserida na página eletrónica do Município.  ------------------------------------------------------------  

E eu, Carla Maria Moiteiro Lima, Assistente Técnica, a redigi e subscrevo. -------------------  


