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Ata n.º 23/2020 
                                  
 

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

Aos sete dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, na Sala das Sessões do 
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 primeira quinzena do mês de outubro, 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 Te cnica, Carla Maria Moiteiro Lima, 
coadjuvada pela Assistente Operacional, Vanda Cristina das Dores Jacinto. ----------------------  

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

A s dez horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Ca mara Municipal declarou aberta a 
reunião, com a seguinte Ordem do Dia, comunicada por correio eletro nico, nos termos da 
deliberaça o 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 - Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre as Medidas Municipais de 
Prevença o, Contença o e Mitigaça o tomadas no a mbito do combate ao Covid-19; ---------------  

1.2 - Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre a Minuta de Protocolo de 
Colaboraça o a celebrar com a "Espreita Sucesso - Associaça o para Apoio Educacional e 
Social" e o Agrupamento de Escolas de Almodo var, no a mbito da AEC - Expressa o Musical e 
Oficina da Palavra; -------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 - Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre a Minuta de Protocolo de 
Colaboraça o a celebrar com a Associaça o de Desenvolvimento do Centro Acade mica de 
Investigaça o e Formaça o Biome dica do Algarve referente ao acompanhamento das escolas 
no contexto atual de pandemia por COVID-19;  --------------------------------------------------------  

1.4 - Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre a Minuta de Protocolo de 
Cooperaça o a celebrar entre o Municí pio de Almodo var e a APEFA – Associaça o Portuguesa 
de Educaça o e Formaça o de Adultos – Aprende ncias; -------------------------------------------------  

1.5 - Apreciaça o e deliberaça o sobre as Normas de Funcionamento do programa de Apoio 
Financeiro a Instituiço es IPSS, creches e Lares do Concelho de Almodo var, no a mbito do Covid 
19;   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a proposta referente ao prolongamento da duraça o 
do programa e  a  abertura de candidaturas do Programa de Ocupaça o Municipal Tempora ria 
de Desempregados de Longa Duraça o; -------------------------------------------------------------------  

1.7 - Apreciaça o e deliberaça o sobre o iní cio do procedimento para alteraça o do 
Regulamento Municipal para a Concessa o de Bolsas de Estudo; ------------------------------------  

1.8 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a cessa o da exploraça o do estabelecimento sito na 
Loja n.º 7 do Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------  

2 - GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS ----------------------------------------------------------------  

2.1 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a minuta de Acordo a celebrar com a Junta de 
Freguesia de Aldeia dos Fernandes para concretizaça o da Empreitada de Construça o de 
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Gaveto es Funera rios no Cemite rio de Aldeia dos Fernandes; ----------------------------------------  
2.2 - Apreciaça o e deliberaça o sobre minuta de Acordo a celebrar com a Junta de 

Freguesia de Rosa rio para concretizaça o da Empreitada de Construça o do Bunker para o 
ATM no Rosa rio; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a proposta para a transiça o, para o ano econo mico de 
2021, do remanescente referente ao Apoio Financeiro Atribuí do a s Freguesias para 
Promoça o e Salvaguarda Articulada dos Interesses Pro prios das Suas Populaço es;   -----------  

2.4 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a doaça o de pre dio urbano sito na Rua da Fa brica, 
em Aldeia dos Fernandes, a  Junta de Freguesia de Aldeia dos Fernandes. ------------------------  

3 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL ---------------------  

3.1 – Ratificaça o do Despacho da Senhora Vice-Presidente relativo a  atribuiça o de Bolsas de 
Estudo referente ao ano letivo de 2020/2021; -----------------------------------------------------------------  

3.2 – Apreciaça o e deliberaça o sobre o transporte de estudantes do ensino universita rio e 
profissional para Beja e Faro; --------------------------------------------------------------------------------------  

3.3 – Apreciaça o e deliberaça o sobre o apoio aos estudantes que frequentam o ensino Superior 
fora de Beja e Faro, pagamento das deslocaço es 2020/2021. -----------------------------------------------  

4 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -------------------------------------------------------------------------  

4.1 – ADMINISTRAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.1 - Aprovaça o da ata n.º 21/2020, da reunia o ordina ria realizada no dia 16 de setembro de 
2020 e da ata n.º 22/2020, da reunia o extraordina ria realizada no dia 28 de setembro de 2020; --  

4.1.2 -  Apreciaça o e deliberaça o sobre a proposta de consolidaça o definitiva da situaça o 
de mobilidade interna na modalidade de mobilidade intercategorias. ----------------------------  

4.2 – FINANÇAS   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2.1 - Conhecimento da Situaça o Financeira da Autarquia; --------------------------------------------  
4.2.2 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a criaça o de novos preços no Regulamento de 

Liquidaça o e Cobrança de Outras Receitas Municipais. -------------------------------------------------------  

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL   ------------------  

5.1 - Apreciaça o e deliberaça o  sobre a prorrogaça o de prazo apresentada pela Consdep, 
relativa a  empreitada de “Requalificaça o dos Percursos Pedonais da aldeia de Santa Clara-a-Nova. 

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

6.1 - Apreciaça o e deliberaça o sobre o pedido formulado pelo Clube Desportivo de 
Almodo var para cede ncia do Campo de Te nis; ---------------------------------------------------------  

6.2 - Apreciaça o e deliberaça o sobre a Proposta para apoio de transporte municipal aos 
alunos residentes no concelho de Almodo var que frequentam o Conservato rio Regional do 
Baixo Alentejo, em Castro Verde, ano letivo 2020/2021 – Regime Supletivo; --------------------  

6.3 - Apreciação e deliberação da Proposta do Senhor Presidente da Câmara relativa à 
comparticipação do valor das mensalidades dos alunos que frequentam o Conservatório 
Regional do Baixo Alentejo, secção de Castro Verde, no ano letivo de 2020/2021; -------------  

6.4 – Apreciaça o e deliberaça o dos pedidos formalizados no a mbito do Regulamento que 
disciplina a realizaça o de obras em habitaço es de indiví duos e agregados familiares mais 
desfavorecidos; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6.5 – Apreciaça o e deliberaça o sobre a proposta de apoio a conceder no a mbito do 
Regulamento do Fundo de Emerge ncia Social. -----------------------------------------------------------------  

5. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------------------------  
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Previamente ao início da reunião, o Senhor Presidente solicitou ao Executivo que autorize 
a retificação à epígrafe 3.1 e onde se lê “3.1 - Apreciação e deliberação sobre a atribuição 
de Bolsas de Estudo referente ao ano letivo de 2020/2021”, se leia “3.1 - Apreciação e 
deliberação sobre a abertura das candidaturas às Bolsas de Estudo para o ano letivo de 
2020/2021”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 – PATECA – CANDIDATURAS CONDICIONADAS – 
ENTREGA DE DOCUMENTOS EM FALTA:- -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou uma informaça o exarada pelo Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento Econo mico e Social, na qual e  referido que por deliberaça o de Ca mara, o 
pagamento da candidatura do PATECA – Programa de Apoio ao Tecido Empresarial do 
Concelho de Almodo var, ficou condicionada a  entrega de documentos em falta.  ---------------  

Ainda, de acordo com a referida deliberaça o, devera  a comissa o de ana lise das 
candidaturas notificar o empresa rio em apreço, para proceder a  entrega dos documentos em 
falta e, assim que a candidatura estiver devidamente instruí da, se de  conhecimento ao 
Executivo e remetam a competente ficha de candidatura para a Secça o de Contabilidade, para 
que se proceda ao seu pagamento. ------------------------------------------------------------------------    

Nestes termos, informa o executivo que as candidaturas que infra se descrevem ja  esta o 
devidamente instruí das e sera o remetidas para a Secça o de Contabilidade, para que se 
proceda ao seu pagamento: --------------------------------------------------------------------------------  

PESSOA COLETIVA/TRABALHADOR INDEPENDENTE/ 

EMPRESÁRIO 
VALOR A ATRIBUIR Deliberação de Câmara 

Ana Isabel Teixeira Guerreiro 127,00 € 15 de maio de 2020 

Se rgio Delgado Unipessoal, Ld.ª  1.905,00€ 02 de setembro de 2020 

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou.- ----------------------------------  

II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º 132/PRESIDENTE/2020: ----------   

O Senhor Presidente deu conhecimento ao executivo do teor o seu despacho n.º 
132/PRESIDENTE/2020, através do qual determina que a trabalhadora Carla Maria Colaço, 
titular de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de 
pessoal deste município, afeta ao Gabinete de Desporto da Divisão de Intervenção Social, 
Educação, Cultura, Desporto e Juventude [DISECDJ], passe a exercer funções na 
carreira/categoria de assistente técnico, integrada no Gabinete de Educação, na mesma 
Unidade Orgânica, mediante o regime de mobilidade interna intercarreiras. --------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou.- ----------------------------------------  

III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º 133/PRESIDENTE/2020: ---------   

O Senhor Presidente deu conhecimento ao executivo do teor o seu despacho n.º 
133/PRESIDENTE/2020, através do qual determina que a trabalhadora Idalécia Maria 
Guerreiro Palma, titular de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, do mapa de pessoal deste município, afeta ao Serviço de Armazém da Divisão 
Administrativa e Financeira (DAF), passe a exercer funções na carreira/categoria de 
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assistente técnico, integrada no mesmo Serviço e na mesma Unidade Orgânica, mediante o 
regime de mobilidade interna intercarreiras. O mesmo despacho determina ainda que a 
trabalhadora aqui em referência fique designada como responsável direta pela 
organização, funcionamento e supervisão do Serviço de Armazém desta Câmara Municipal, 
competindo-lhe o controlo e movimentação de todas as existências necessárias ao regular 
funcionamento dos serviços municipais. ----------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou.- ----------------------------------------  

IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º 134/PRESIDENTE/2020: ---------   

O Senhor Presidente deu conhecimento ao executivo do teor o seu despacho n.º 
134/PRESIDENTE/2020, através do qual determina que a trabalhadora Ana Cristina Palma 
Vilhana Pedro Agostinho, titular de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, do mapa de pessoal deste município, passe a exercer funções na 
carreira/categoria de assistente técnico, nos serviços administrativos do Complexo das 
Piscinas Municipais, mantendo-se integrada na Divisão de Intervenção Social, Educação, 
Cultura, Desporto e Juventude [DISECDJ], mediante o regime de mobilidade interna 
intercarreiras. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou.- ----------------------------------------  

V – ADOÇÃO DO REGIME DE HORÁRIO DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE JORNADA 
CONTINUA A OBSERVAR PELOS COLABORADORES EXTERNOS – HORÁRIO DE INVERNO: -- 

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 
136/PRESIDENTE/2020, exarado em 29 de setembro de 2020, que determina a manutença o 
dos hora rios de trabalho definidos nos despachos n.º 78 e 79, ambos de 29/05/2020, cuja 
vige ncia havia sido prorrogada pelo despacho n.º 124 de 19 de agosto, até ao próximo dia 
31 de outubro de 2020, altura em que sera  revista a situaça o. ------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. --------------------------------------  

VI- CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 20.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES 
OPÇÕES DO PLANO DE 2020: - ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor da 20.ª Alteração ao Orçamento e 
Grandes Opções do Plano de 2020, aprovada por seu Despacho, de 29 de setembro de 
2020, em que o montante total da presente modificaça o orçamental no Orçamento de 
Despesa e  de €173.811,00, dos quais €32.100,00 sa o de natureza corrente e €141.711,00 
de natureza capital. ------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------  

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

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber se na Escola Secundária já foram 
feitas obras de manutenção, nomeadamente, nas questões mais urgentes como os estores de 
modo a criar algum conforto nas salas de aula.---------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente explicou que foi feita uma contratação durante o verão para fazer 
a substituição dos estores, mas na altura não havia material que teve de ser encomendado e 
só chegou há pouco tempo. Neste momento, já foram mudados alguns dos estores e irão 
arranjar os restantes. Os outros arranjos também estão a seguir o seu curso normal, 
designadamente, a canalização que rebentou novamente mas já está reparada. ----------------  
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Informou que colocou uma pessoa integrada na medida CEI para fazer a manutenção do 
espaço escolar e vai também ajudar na recolocação dos estores. -----------------------------------  

Prosseguindo o Senhor Presidente aludiu que o Senhor Vereador Sebastião na última 
reunião levantou uma questão que foi analisar, e encontrou concretamente contratos 
relacionados com a manutenção dos espaços verdes do complexo desportivo. -----------------  

Aclarou que esteve a ver o histórico e já em 2004 o valor pelo qual foram contratados 
serviços para este objetivo era de 2.200 euros mês quando agora para o mesmo serviço estão 
a ser pagos, 16 anos depois com mais ordenados e um custo de vida superior, uma média de 
1.800 euros por mês. Assim, afirma que, ou o Senhor Vereador tem memória curta ou não 
consegue admitir que este executivo está a trabalhar bem em todas as áreas. -------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que estamos a falar deste executivo, não 
estamos a falar do passado. A atual situação tem uma discrepância notória uma vez que se 
contratou por 16 mil euros com o prazo de dois anos, depois passou para 15 mil euros mas 
com o prazo de um ano e agora faz-se um contrato por três anos com um valor superior a 50 
mil euros, há aqui matéria que deve ser justificada e não é com situações do passado. É 
simples falar assim, mas temos é que analisar mediante o caderno de encargos para ver as 
diferenças.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quer apenas perceber a que se deve o aumento e pede que não responda com a mesma 
desculpa que deu nos anos anteriores. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que curiosamente, em 2004 o serviço a fazer era 
precisamente o mesmo que agora, limpeza, manutenção e zelo pelo complexo desportivo. 
Em 2020 pagamos menos 600 euros mês do que em 2004. Se nessa altura pagaram o que 
achavam justo, agora, para este executivo, também estamos a pagar o que achamos justo e 
não o que o Senhor Vereador acha se está bem ou mal. Exigimos mais funcionários ao 
prestador de serviço, ajustamos os serviços mais uma vez mas, para chegar ao valor que o 
Senhor Vereador pagava em 2004, ainda temos que ajustar muito mais e esbanjar, algo que 
não queremos fazer. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que não o preocupa as condições que 
existiam em 2004 pois se pagavam é porque se justificava, quer saber qual a justificação do 
Senhor Presidente neste caso concreto. -----------------------------------------------------------------   

O Senhor Presidente referiu que levou o caderno de encargos para a Assembleia para 
responder mas, o PSD não teve a coragem de o questionar diretamente. Dá-lhe a resposta 
porque tem respeito político pelo Vereador e justifica da maneira que considera correta, não 
como o Senhor Vereador quer que responda. Relembrou que no mandato do Senhor 
Vereador há mais contratos assim e que ver o histórico é um direito que compete. Para achar 
que está mal ou bem temos que comprar com alguma outra situação.  ---------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que vai verificar e ainda haverão de 
voltar a falar deste assunto, contudo dispensa as ameaças do Senhor Presidente e quando se 
referir á sua pessoa nas conversas com terceiros, que seja honesto e veja o que anda a 
transmitir. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que nunca disse mal e por vezes até elogia os seus 
mandatos mas peca apenas porque pensa que sabe tudo e não se deve esquecer que quem 
geriu durante 12 anos tem muitos contratos feitos, uns bem e outros mal. Aclarou, ainda, que 
quando dá uma resposta nunca pode abandonar o histórico do processo e responde como 
acha que deve responder, com respeito e com clarificação. Se não quer ouvir falar de 
histórico, não pergunte. Quem pergunta, quer respostas.  -------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que já tinha feito um apanhado da situação e 
acrescenta que o início do ano escolar não foi a 100%, que se continua a trabalhar em prol 
da segurança dos alunos. -----------------------------------------------------------------------------------  
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Referiu, designadamente, que estão a ser instaladas campainhas à entrada dos 
estabelecimentos escolares, procederam à organização dos transportes, por forma a acertá-
los com os horários da Escola e também com a Rodoviária. Colocaram tendas nas entradas 
das Escolas e Creches para resguardo até entrarem no edifício, em tempo de chuva. ----------  

Efetuaram a colocação de mais pessoal para assegurar o prolongamento, colocaram 
auxiliares nas escolas da Aldeia dos Fernandes e Santa Clara para fazer a higienização 
durante as aulas. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Vão limando arestas até chegar às condições de segurança de toda a comunidade, estando 
atenta às coisas mais urgentes nas escolas do concelho para poder dar resposta, caso seja 
possível à Câmara. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu, também, que no âmbito da candidatura + Sucesso Educativo no Baixo Alentejo, 
promovida pela CIMBAL – e articulado com o Agrupamento Escolas, já está aprovada e, nesse 
âmbito irão desenvolver-se dois projetos – metodologias inovadoras de promoção do sucesso 
na aprendizagem – leitura e escrita – CIIL e Hypatiamat – isto é Português e Matemática.  ----  

A intervenção conta com o envolvimento dos docentes de turmas do 1.º ciclo e pré-
escolar e vai iniciar formação online para os coordenadores do Agrupamento de Escolas de 
Almodôvar e técnica da autarquia- responsável pelo acompanhamento do projeto, onde 
poderão esclarecer dúvidas.  -------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora referiu ainda, que pela primeira vez, na área da educação estão a 
distribuir fardamento para os/as assistentes operacionais, por forma a serem melhor 
identificados/as pela comunidade no local de trabalho. Esclareceu que houve um ligeiro 
atraso mas já estão a ser distribuídas. -------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice- Presidente referiu que em termos de refeições escolares está a correr 
bem, estão a fazer uma lista com todos os alunos que tiverem necessidade de takeaway, em 
articulação com o Agrupamento e, neste momento, há cerca de 56 pedidos. ---------------------   

As mochilas estão a ser distribuídas e a Câmara irá adquirir carrinhos para fazer a 
logística das mesmas no refeitório.  ----------------------------------------------------------------------  

Salientou, ainda, que as ementas das refeições escolares são certificadas por um 
nutricionista. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Finalizou referindo que este início de ano está a decorrer dentro da normalidade possível. 

O Senhor Vereador João Pereira referiu que os transportes da Câmara estão a decorrer 
e estão a ser planeados para irem ao encontro dos horários das escolas e não tem havido 
constrangimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Os da Rodoviária já estão em pleno, havendo por vezes falta de viatura mas estão a 
resolver este contratempo. Há alguns constrangimentos mas estão a desdobrar algumas 
linhas para que possam cumprir as diretrizes da DGS. Há que acrescer mais carreiras aos 
circuitos coincidentes com os horários escolares para que quando os alunos terminam as 
aulas não tenham de esperar.  -----------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda que este ano a faturação da Rodoviária vai ser mais cara, por causa das 
regras impostas, mas os nossos transportes estão ocupadíssimos. --------------------------------  

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

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

1.1 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE AS MEDIDAS 
MUNICIPAIS DE PREVENÇÃO, CONTENÇÃO E MITIGAÇÃO TOMADAS NO ÂMBITO DO 
COMBATE AO COVID-19: ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu para ratificação o seu Despacho n.º 
129/PRESIDENTE/2020 através do qual determina as Medidas Municipais de Prevenção, 
Contenção e Mitigação Tomadas no âmbito do Combate ao Covid-19. ----------------------------  
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Prosseguindo, referiu, nomeadamente, que estas medidas se inserem no contexto da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de setembro, que veio estabelecer 
um conjunto de medidas excecionais e temporárias à situação epidemiológica do novo 
coronavírus – COVID-19, com impacto nas atividades económicas, bem como dos serviços 
públicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais aclarou, que foram solicitados e emitidos pareceres favoráveis pela Autoridade 
Local de Saúde e pelas Forças de Segurança, territorialmente competentes, relativamente 
aos horários de abertura e encerramento dos estabelecimentos, em conformidade com o 
disposto no artigo 10.º, n.º 3, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 
de setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informou, também, que o Despacho em apreço produziu efeitos a 15 de setembro de 2020 
e vigorará enquanto perdurarem os pressupostos que determinaram a sua elaboração.  -----  

O Senhor Vereado António Sebastião quis saber se há previsões para abrir o 
Cineteatro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que optaram por não abrir apesar de nada o impedir, 
referiu que têm receio pois o espaço é pequeno mas, terão que repensar e abrir, contudo irá 
pedir um parecer à Delegada de Saúde antes de avançar.  -------------------------------------------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar o teor do Despacho n.º 129/PRESIDENTE/2020, datado de 15 de setembro 
de 2020, atrave s do qual determina as Medidas Municipais de Prevença o, Contença o e Mitigaça o 
tomadas no a mbito do Combate ao Covid-19, que produziram efeitos a 15 de setembro de 2020 e 
vigorara  enquanto perdurarem os pressupostos que determinaram a sua elaboraça o; ---------------  

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

1.2 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A MINUTA DE 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM A "ESPREITA SUCESSO - 
ASSOCIAÇÃO PARA APOIO EDUCACIONAL E SOCIAL" E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO DA AEC - EXPRESSÃO MUSICAL E OFICINA DA PALAVRA: 

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a minuta do protocolo de Colaboração a 
celebrar entre o Município de Almodôvar, o Agrupamento de Escolas de Almodôvar e a 
"Espreita Sucesso - Associação para Apoio Educacional e Social", bem como a informação n.º 
5372, exarada em 28 de setembro de 2020, cujos conteúdos aqui se dão como totalmente 
reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao presente livro de atas, através da qual 
se propõe que o Executivo aprove a Minuta do Protocolo de Colaboração com vista à 
implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular, mais concretamente, 
Expressão Musical e Oficina da Palavra, nas escolas básicas do 1º ciclo do ensino básico do 
Concelho de Almodôvar. ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente explicou que para ter um subsídio de apoio tem de ser através de 
uma associação ou contratar um professor através da plataforma. Como o horário é pequeno 
estão a optar pouco a pouco para entrega a uma associação, na plataforma é complicado, é 
lançado no fim de verão, são horários pequenos que não compensam e a nível local 
conseguimos fazer protocolos à semelhança do da língua inglesa.  --------------------------------   

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que a sua posição é idêntica à do Inglês, 
era importante abrir concurso e só se esse concurso ficasse deserto é que concordaria com 
uma outra solução, assim não haveria dúvidas e era um processo correto. ----------------------  

 Quis saber de quantas horas é o horário de expressão musical? -------------------------------  
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A Senhora Vereadora Ana Carmo diz que há duas situações, a primeira o número de 
professores que a oficina da palavra nos obriga, isto é, nos anos anteriores era só um 
professor, este ano, o número de horas aumentaram e há 3 horários em simultâneos logo são 
necessários três professores tendo em conta o formulado no plano pedagógico para dar 
resposta às necessidades do agrupamento e dos alunos. Não podemos ser uma barreira e 
estamos a colaborar o melhor possível. Não se abriu procedimento na plataforma, pois não 
podemos deixar folgas nos horários, em pandemia, os alunos não podem ficar sem 
supervisão, e desta forma a contratação é mais célere e é uma forma de dar uma resposta 
imediata à comunidade.  ------------------------------------------------------------------------------------  

Temos 11 horas para música, 18 horas para a oficina da palavra divididas por 3 horários/ 
3 professores e na área do desporto temos todos os técnicos da Câmara, com 24 horas. ------   

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber quais as habilitações necessárias para 
preencher estes horários e quais as razões válidas que levaram a que não houvesse 
procedimento concursal.   ----------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo diz a propósito da questão de horários que havia um 
protocolo com o número de horas, o qual tendo chegado numa fase tardia, e não tendo 
conseguido antecipar a necessidade de 3 professores em simultâneo, e em localidades 
distintas, por exemplo na oficina da palavra, não poderíamos esperar os termos concursais 
pelo tempo que o mesmo acarreta. Vendo os horários não se consegue ter um só professor 
para dar resposta; o concurso demora, e dois meses sem professor iria fazer com que durante 
o dia houvesse buracos nos horários e, mais uma vez, para fazer um bom trabalho optou-se 
por esta via, considerando também o momento tão delicado de pandemia em que nos 
encontramos. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que se iria abster, este procedimento é 
igual ao do inglês e estes processos teriam outra legitimidade se fossem precedidos do 
processo concursal e, nesse caso, poderia aprovar. ---------------------------------------------------  

O Senhor Presidente ressaltou que todo o processo é legítimo e muito bem feito. --------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por maioria, com a abstença o do Senhor 
Vereador Anto nio Sebastia o, ratificou o despacho do Senhor Presidente, e desta forma, 
deliberou: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar, o 
Agrupamento de Escolas de Almodôvar e a "Espreita Sucesso - Associação para Apoio 
Educacional e Social", o qual tem por objeto implementar as Atividades de Enriquecimento 
Curricular, mais concretamente, Expressão Musical e Oficina da Palavra, nas escolas 
básicas do 1º ciclo do ensino básico do Concelho de Almodôvar; ----------------------------------  

2.º - Aprovar as cláusulas e a celebração do Protocolo, nos termos apresentados em 
reunia o de Ca mara; ------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Protocolo em nome do 
Municí pio de Almodo var;  ----------------------------------------------------------------------------------  

4.º Aprovar todos os encargos inerentes a  concretizaça o do objeto do protocolo aqui 
em apreço, até ao limite de 9.258,41€, a atribuir em 3 tranches a satisfazer no início de 
cada período letivo, no valor de 3.086,14€ cada; --------------------------------------------------  

5.º - Que os encargos emergentes do presente protocolo, sejam suportados atrave s da 
rubrica orçamental, com a seguinte classificaça o econo mica:04.07.01 e compromisso 
67718; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.3 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A MINUTA DE 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO DE 
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DESENVOLVIMENTO DO CENTRO ACADÉMICA DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO 
BIOMÉDICA DO ALGARVE REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS NO 
CONTEXTO ATUAL DE PANDEMIA POR COVID-19: -------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o a minuta do protocolo de Colaboraça o a 
celebrar entre o Municí pio de Almodo var e a Associaça o de Desenvolvimento do Centro 
Acade mico de Investigaça o e Formaça o Biome dica do Algarve (AD-ABC), cujo conteu do aqui 
se da  como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, 
atrave s do qual se propo e que o Executivo aprove o Protocolo de Colaboraça o que tem como 
objeto regular as atividades relativas ao apoio e acompanhamento das escolas do municí pio 
no contexto atual de pandemia por COVID 19, nomeadamente atrave s de: - Colaboraça o na 
preparaça o dos Estabelecimentos de ensino para o ano letivo 2020/2021; realizaça o de 
testes diagno sticos do COVID 19 no iní cio e durante o ano letivo; Apoio a  comunidade 
educativa atrave s de uma linha de apoio me dico. ------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou se o protocolo tem a ver com o 
acompanhamento das escolas. E quanto se paga pelos serviços.  -----------------------------------  

O Senhor Presidente disse que ja  utilizamos as vantagens deste protocolo para testar 
algumas das pessoas que esta o a trabalhar nas escolas. ----------------------------------------------   

Explicou que o protocolo menciona alguns serviços mas no s so  pagamos aqueles que 
utilizarmos. Estamos a utilizar este protocolo para fazer os testes da COVID, que a empresa 
fatura e no s pagamos mas com um preço bem mais baixo e obtemos os resultados de uma 
forma mais ce lere. Podemos contratualizar mais serviços mas neste momento so  utilizamos 
o dos testes, bastando ir ao Algarve fazer o teste e obte m-se resultado em 24 horas e isso e  
muito vantajoso se precisarmos que algue m va  trabalhar para as escolas. -----------------------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o Municí pio de Almodo var, e a 
Associaça o de Desenvolvimento do Centro Acade mico de Investigaça o e Formaça o Biome dica 
do Algarve (AD-ABC), o qual regula as atividades relativas ao apoio e acompanhamento das 
escolas do municí pio no contexto atual de pandemia por COVID 19, nomeadamente atrave s 
de: - Colaboraça o na preparaça o dos Estabelecimentos de ensino para o ano letivo 
2020/2021; realizaça o de testes diagno sticos do COVID 19 no iní cio e durante o ano letivo; 
Apoio a  comunidade educativa atrave s de uma linha de apoio me dico; ---------------------------  

2.º - Aprovar as cláusulas e a celebração do Protocolo, nos termos apresentados em 
reunia o de Ca mara; ------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Protocolo em nome do 
Municí pio de Almodo var. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

1.4 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A MINUTA DE 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E A 
APEFA – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS – 
APRENDÊNCIAS: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o a minuta do protocolo de Colaboraça o a 
celebrar entre o Municí pio de Almodo var e a APEFA – Associaça o Portuguesa de Educaça o e 
Formaça o de Adultos – Aprende ncias, cujo teor aqui se da  como totalmente reproduzido e 
fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, atrave s do qual se propo e que o 
Executivo aprove o Protocolo de Colaboraça o que visa a promoça o, defesa, valorizaça o e 
desenvolvimento da educaça o e formaça o de adultos, permanente e ao longo da vida. --------  

Mais referiu que face a s continge ncias ainda na o temos atividades neste a mbito mas ja  
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esta o algumas projetadas. ----------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a minuta do Protocolo a celebrar entre o Municí pio de Almodo var, e a 
APEFA – Associaça o Portuguesa de Educaça o e Formaça o de Adultos – Aprende ncias, que 
visa a promoça o, defesa, valorizaça o e desenvolvimento da educaça o e formaça o de adultos, 
permanente e ao longo da vida; ---------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar as cláusulas e a celebração do Protocolo, nos termos apresentados em 
reunia o de Ca mara; ------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Protocolo em nome do 
Municí pio de Almodo var; -----------------------------------------------------------------------------------  

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

1.5 -  NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A 
INSTITUIÇÕES IPSS, CRECHES E LARES DO CONCELHO DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO DO 
COVID 19:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o, a Proposta n.º 87/PRESIDENTE/2020, 
exarada em 30 de setembro de 2020, acompanhada das Normas de Funcionamento do 
Programa de Apoio Financeiro a s IPSS, Creches e Lares do Concelho de Almodo var, bem 
como a  Associaça o Humanita ria de Bombeiros Volunta rios de Almodo var - (PAFICLA) e 
respetivos anexos, que aqui se da o como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas em 
pasta anexa ao presente livro de atas. --------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Senhor Presidente referiu que apo s o apoio aos agentes econo micos do 
concelho, atrave s do PATECA, importa agora apoiar, quer as Instituiço es Particulares de 
Solidariedade Social, Creches e Lares com sede e estabelecimento no concelho de Almodo var, 
como a Associaça o Humanita ria de Bombeiros Volunta rios de Almodo var, afetados pelas 
medidas adotadas para conter o surto do COVID-19, com vista a  manutença o da sua atividade 
de assiste ncia social, bem como dos postos de trabalho existentes nestas entidades que 
compo em o setor social do concelho de Almodo var. O Municí pio de Almodo var, atendendo a  
situaça o excecional que nos encontramos a viver, entende ser tambe m seu dever auxiliar as 
referidas entidades, para que sejam assegurados os respetivos postos de trabalho, e a 
continuidade da assiste ncia aos respetivos utentes e a  populaça o do concelho. -----------------  

Nestes termos propo e a aprovaça o de um apoio u nico e na o reembolsa vel, a pagar em 

uma u nica prestaça o, tendo por base a percentagem de 50 % do valor da Remuneraça o 

Mí nima Mensal Garantida, por cada posto de trabalho existente/ocupado nas entidades 

beneficia rias. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber como ficará a situação do lar do 
Rosário.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, referiu que propõe uma alteração às normas, isto é, a obrigatoriedade em 
garantir os postos de trabalho por mais alguns meses. -----------------------------------------------  

As instituições vão receber um apoio substancial, sendo que nunca fecharam portas nem 
perderam receitas e, face ao conjunto global dos apoios dados ficam numa boa posição e no 
caso justifica-se a manutenção dos postos de trabalho não por um mês como se propõe, mas 
por mais algum tempo. --------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao trabalho acrescido que estas Instituições tiveram, quem tem sido mais afetado 
são os trabalhadores e devem ter o benefício de garantirem o seu posto de trabalho pelo 
menos por mais 4 ou 5 meses. -----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente disse que a situaça o do Rosa rio fica dependente da reclamaça o ou 
na o por parte do Senhor Se rgio Delgado. O objeto e  o mesmo, mas o CAE e  diferente e, por 
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isso, foi considerado uma empresa e, se for apresentada reclamaça o, a Ca mara tera  de 
reavaliar a situaça o e de fundamentar muito bem a decisa o que tomar.   -------------------------  

Te m continuamente preocupaça o, analisaram e ponderaram o projeto e propuseram o 
que esta  vertido na proposta, decidiram assim porque na o estamos a falar de funciona rios 
vola teis, estamos a falar de funciona rios do quadro que em princí pio esta o permanentes na 
empresa e por essa raza o na o vale a pena exigir esse requisito, mas fica a sugesta o do Senhor 
Vereador.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar as Normas de Funcionamento do Programa de Apoio Financeiro a s IPSS, 

Creches e Lares do Concelho de Almodo var (PAFICLA), em anexo a  Proposta n.º 
87/PRESIDENTE/2020, que se da o aqui por integralmente transcritas; --------------------------  

2.º - Aprovar que sejam beneficia rios do presente Programa as Instituiço es Particulares 
de Solidariedade Social, Creches e Lares sedeadas no Concelho de Almodo var, que reu nam as 
condiço es de elegibilidade, e que se encontrassem em funcionamento ou a desenvolver 
atividade em 01 de março de 2020, bem como a Associaça o Humanita ria de Bombeiros 
Volunta rios de Almodo var; ---------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar que a Comissa o de ana lise das candidaturas apresentadas no a mbito do 
Programa de Apoio Financeiro às IPSS, Creches e Lares do Concelho de Almodôvar seja 
comporta por quatro trabalhadores do Municí pio, relacionados com as a reas de Apoio ao 
Desenvolvimento Econo mico e Social, Economia ou Gesta o de Empresas, Contabilidade, e 
Aça o Social, a designar por Despacho do Presidente da Ca mara Municipal; ----------------------  

4.° - Aprovar os encargos emergentes da atribuiça o da presente comparticipaça o.  ------------  
5.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoça o dos legais 

procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a  cabal e integral execuça o da 
deliberaça o camara ria 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.  ----------------------------------------  

1.6 - PROPOSTA REFERENTE AO PROLONGAMENTO DA DURAÇÃO DO PROGRAMA 
E À ABERTURA DE CANDIDATURAS DO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL 
TEMPORÁRIA DE DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO: -------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o o processo em apreço, 
acompanhado da Proposta n.º 86/PRESIDENTE/2020, que aqui se da o como totalmente 
reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas, referindo 
designadamente que considerando que o Regulamento de Ocupaça o Municipal Tempora ria 
de Desempregados/as de Longa Duraça o, define o funcionamento e as condiço es do 
Programa de Ocupaça o Municipal Tempora ria de Desempregados/as de Longa Duraça o e 
nele e  estipulado que compete a  Ca mara Municipal deliberar sobre a fixaça o dos Fatores de 
Ponderaça o relativos aos Crite rios de Seleça o previstos no Regulamento; o valor da Bolsa 
Mensal a atribuir a cada um dos participantes admitidos ao Programa e o nu mero ma ximo 
de participantes a admitir no Programa do respetivo ano.  ------------------------------------------  

Considerando que o Regulamento preve  que a abertura das candidaturas para o Programa 
tenha lugar durante o me s de novembro do ano corrente e, atendendo a s dilige ncias e 
procedimentos morosos subsequentes a  apresentaça o de candidaturas e seleça o de 
candidatos, torna-se necessa rio antecipar o perí odo de abertura de candidaturas para que 
este Programa tenha iní cio em janeiro de 2021.  -------------------------------------------------------  

Considerando que a necessidade de alteraça o de perí odo de abertura de candidaturas tem 
sido recorrente, pelo motivo supra exposto, pelo que podera  ser vantajoso proceder a uma 
alteraça o ao Regulamento deste Programa.  ------------------------------------------------------------  

Considerando que em sede de reunia o de Ca mara Municipal foi homologada a Lista de 
Classificaça o Definitiva, tendo o programa referente ao ano de 2020 iniciado a 3 de fevereiro 
de 2020 e termino a 31 de outubro de 2020.  -----------------------------------------------------------  
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Considerando a atual crise desencadeada pela Pandemia de Covid-19 acarreta a 
necessidade de mais recursos humanos por forma a fazer face a s exige ncias decretadas pelas 
entidades competentes como meio de prevença o e que os candidatos que atualmente se 
encontram a frequentar o Programa te m desempenhado um papel de extrema importa ncia 
nesta mate ria e, sendo que o te rmino do programa no final do me s de outubro de 2020, 
podera  colocar em causa a adoça o e concretizaça o das medidas preventivas. -------------------  
 Nestes termos, propo e que a Ca mara Municipal aprove, a proposta nos termos apresentada. 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar o prolongamento da duraça o do Programa de Ocupaça o Municipal 

Tempora ria de Desempregados/as de Longa Duraça o 2020, aprovado em Reunia o de Ca mara 
de 05 de fevereiro de 2020, até ao final de dezembro de 2020; ----------------------------------  

2.º - Aprovar a abertura das candidaturas para o Programa de Ocupaça o Municipal 
Tempora ria de Desempregados/as de Longa Duraça o 2021, durante o perí odo de 12 a 23 de 
outubro de 2020 considerando a calendarizaça o previsional constante do Anexo I a  
presente Proposta; -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar os Fatores de Ponderação relativos aos Crite rios de Seleça o previstos no 
Regulamento, constantes do Anexo II a  Proposta que se anexa; ------------------------------------  

4.º - Fixar em 350,00 € o valor da bolsa mensal a atribuir a cada um dos participantes 
admitidos ao Programa; -------------------------------------------------------------------------------------  

5.º - Fixar o nu mero ma ximo de 15 candidatos, mais 5 suplentes, a admitir em 2021 
para o Programa; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

6.º - Aprovar que, em caso de exclusa o ou desiste ncia de algum dos candidatos 
selecionados durante a vige ncia do Programa, seja o mesmo substituí do pelo candidato 
suplente ordenado subsequentemente que aceite a seleça o; ----------------------------------------  

7.º - Aprovar que se a substituiça o tiver lugar apo s o decurso de metade do prazo de 
duraça o do perí odo do Programa (quatro meses e meio), o candidato substituto na o seja 
prejudicado na faculdade em candidatar-se ao Programa seguinte; -------------------------------  

8.º - Fixar que as tarefas a desempenhar pelos participantes na o podera o ocupar mais 
que vinte e cinco horas semanais, a distribuir de acordo com a convenie ncia de serviço, sem 
prejuí zo do disposto no Artigo 14.º do Regulamento; -------------------------------------------------  

9.º - Aprovar que os encargos e comparticipações inerentes a  concretizaça o do objeto 
do Protocolo produzam efeitos apenas no ano de 2021; ---------------------------------------------  

10.º - Seja dado início ao procedimento de alteração do Regulamento de Ocupaça o 
Municipal Tempora ria de Desempregados/as de Longa Duraça o; ----------------------------------  

11.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoça o dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a  cabal e integral execuça o da 
deliberaça o camara ria que recair sobre a presente proposta; ---------------------------------------  

12.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 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL 
PARA A CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO: -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o o processo em apreço, 
acompanhado da Proposta n.º 88/PRESIDENTE/2020, que aqui se da o como totalmente 
reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas, e referiu 
nomeadamente, que pela informaça o exarada pela Te cnica Superior Margarida Martins foi 
proposto que sejam desencadeados os procedimentos para a alteraça o do Regulamento 
Municipal de Concessa o de Bolsas de Estudo, de modo a tornar o processo mais ce lere, mais 
abrangente e adaptado a  reforma do ensino superior que introduziu o processo de Bolonha 
e a s novas ofertas de va rios graus de ensino que existem, nomeadamente cursos que 
confiram o grau de Mestre, curso preparato rio de Estudos Pre -universita rios (“Ano Zero”) e 
Cursos Te cnico Superior Profissional, sendo que os u ltimos dois na o conferem grau 
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acade mico mas possibilidade de ingresso numa Licenciatura ou Mestrado Integrado. --------  
Considerando que atualmente, o Regulamento para a Concessa o de Bolsas de Estudo do 

Municí pio de Almodo var apenas contempla o apoio a estudantes economicamente mais 
carenciados, residentes no concelho, matriculados e inscritos em estabelecimentos de ensino 
superior e, consciente de que a Educaça o e  a melhor arma para enfrentar o futuro com 
sucesso, o Municí pio de Almodo var tem apoiado, de forma inequí voca, os estudantes 
residentes no concelho que se ve m impossibilitados de prosseguir os seus estudos e sua 
formaça o acade mica. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propo e que o executivo aprove a Proposta n.º 88/PRESIDENTE/2020, nos 
termos e com os fundamentos propostos. ---------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar as normas relativas ao apoio a estudantes residentes do concelho de 

Almodo var, que pretendam ingressar em cursos que confiram o grau de Mestre, Curso 
Preparato rio de Estudos Pre -universita rios (“Ano zero”) e Curso Te cnico Superior 
Profissional, bem como a abertura das candidaturas; -------------------------------------------------  

2.º - Aprovar que seja dado início ao procedimento de alteração do Regulamento 
para a Concessão de Bolsas de Estudo do Município de Almodôvar, a fim de serem 
contempladas as referidas normas no seu articulado; ------------------------------------------------  

3.º - Aprovar que seja dado início ao procedimento de alteração do Regulamento 
Municipal para a Concessão de Bolsas de Estudo, nos termos do Artigo 98.º n.º 1 do 
Co digo de Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Aprovar que se promova a consulta, por Edital, a todos os interessados, pelo prazo 
de 20 dias u teis, contados da data da publicitaça o da Deliberaça o da Ca mara Municipal, para 
que estes possam apresentar os seus contributos no a mbito deste procedimento;  ------------  

5.º - Os contributos a apresentar pelos interessados sejam remetidos via correio 
eletro nico, para o seguinte endereço: gab.juridico@cm-almodovar.pt, devendo os 
interessados colocar, como “Assunto”, o seguinte texto: “Apresentação de Sugestões – 
Alteração do Regulamento Municipal para a Concessão de Bolsas de Estudo”; --------------------  

6.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoça o dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a  cabal e integral execuça o da 
deliberaça o camara ria que recaiu sobre a presente proposta; --------------------------------------  

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 atual redação, a presente deliberação em minuta.  ----------------------------------------  

1.8 - CESSÃO DA EXPLORAÇÃO DO ESTABELECIMENTO SITO NA LOJA N.º 7 DO 
MERCADO MUNICIPAL: ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o o processo em apreço, 
acompanhado da Informaça o n.º 5446, exarada pelo Gabinete Jurí dico e de Auditoria, que 
aqui se da o como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao presente 
livro de atas, atrave s da qual e  informada a possibilidade de autorizaça o da cessa o do direito 
de exploraça o da loja n.º 7 sita no interior do Mercado Municipal de Almodo var, cuja 
operacionalidade podera  ser feita nos termos do artigo 16.º do Regulamento do Mercado 
Municipal, conforme solicitado pelo atual cessiona rio. -----------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber mais detalhadamente de que artigo 
se trata pois parecia-lhe que apenas por morte ou outra situação especial, se pode transmitir 
a um familiar direto e quando se trate de um negócio de família. Referiu que supunha que 
era necessário haver uma hasta pública pois não se lembra desta norma. -----------------------  

O Senhor Presidente solicitou ao Dr. Manuel Campos, que esclarecesse a questa o, tendo 
este dito que se tratava do artigo 16.º do Regulamento do Mercado Municipal - transmissa o 
a terceiros e foi uma das alteraço es aprovada em 2013, aquando das obras de remodelaça o 

mailto:gab.juridico@cm-almodovar.pt
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do Mercado Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber qual a data desta concessa o. Referiu 
que se deveria optar pela hasta pu blica porque abre a oportunidade a todos os interessados. 
Se a Ca mara entender, o Regulamento permite abrir hasta pu blica, basta decisa o da Ca mara.  

O Senhor Presidente referiu que, a ser aprovada, esta cessa o sera  vigente ate  23 de 
agosto de 2023. Referiu que o caso do Vereador tambe m na o abriu hasta pu blica foi decidido 
com base numa norma ide ntica a esta. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador João Pereira explicou que como o cessiona rio encerrou a atividade 
e quem esta  a solicitar e  a sua funciona ria e, podera  ser tambe m aprovada com base nesta 
norma do regulamento que se leu. Referiu que ira  votar a favor tanto mais que todas as 
questo es legais e administrativas ficara o asseguradas e se ele na o tivesse desistido estava la  
e seria o mesmo, sendo que findo este prazo havera  hasta pu blica.  -------------------------------  

 O Senhor Presidente referiu que, o regulamento permite, ha  um pedido escrito, e esta o 
a aguardar uma resposta. Aclarou que pediu apoio jurí dico e na o lhe parece correto na o 
aprovar tanto mais que ja  houve uma conversa com os interessados e foi-lhes dito que 
podiam. Nestes casos, pensa que tanto faz ser filho, esposa ou empregados, deve-se apoiar e 
aprovar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião na o consegue perceber o porque  dessa norma aí  
estar. Considera que a cessa o para os descendentes e  mais justa, compreensí vel e diferente 
da dos empregados. Um familiar na o e  um empregado. O regulamento diz que o cessiona rio 
pode ceder a terceiros, mas a decisa o e  sempre da Ca mara. -----------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que ainda na o tí nhamos tido nenhum caso assim e esta 
norma ja  esta  incluí da no regulamento desde o iní cio, nas alteraço es de 2013 apenas se 
alterou a questa o das lojas. ---------------------------------------------------------------------------------  

Disse, tambe m que na altura do Senhor Vereador houve cede ncia a familiares e agora na o 
ve  qual a diferença?  -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou se a proposta seria no sentido de 
autorizar durante 2 anos ate  23 agosto de 2023?  -----------------------------------------------------  

Em sua opinia o quem tem nego cios de famí lia e se o titular faleceu ou perante outra 
situaça o, entende que se podera  transferir para o co njuge ou filho, mas uma cede ncia a 
terceiros e  diferente.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

No caso concreto e  diferente, a Ca mara sendo soberana, pode entender abrir hasta 
pu blica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

No entanto estamos a dois anos do te rmino da concessa o e podera  aceitar-se esta 
transfere ncia, ate  por serem do nosso conhecimento as condiço es de idoneidade dos 
intervenientes. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente retorquiu e disse ao Senhor Vereador que na o faça acusaço es em 
relaça o a  sua idoneidade, na o o ponha em causa pois tem legitimidade para fazer estas 
propostas e elas esta o suportadas pela legislaça o. Tem de ter tento na lí ngua na o pode po r 
em causa a sua idoneidade e quando se fala em valores morais tem de ver bem o que diz. ---  

O Senhor Vereador António Sebastião ripostou com veemente referindo que na o estava 
a falar do Senhor Presidente. Prosseguindo, opinou que o Senhor Presidente deveria ter dito 
ao requerente que o pedido vinha a  Ca mara e que era a Ca mara quem decidiria, ao inve s de 
lhe ter dito que ficava com a concessa o. -----------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, no uso da compete ncia constante no art.º 33.º n.º 1 alí nea 
qq) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaça o, por maioria, com a 
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abstença o do Senhor Vereador Anto nio Sebastia o, ratificou o despacho do Senhor 
Presidente, e desta forma, deliberou: -------------------------------------------------------------------  

1.º - Autorizar a cessão do direito de exploração do estabelecimento sito  no interior 
do Mercado Municipal, Loja n.º 7, formulada pelo requerente; -------------------------------------  

2.º Aprovar que a cessão incida apenas sobre o período remanescente que consta do 
alvará de concessão, emitido em 23 de agosto de 2013, ou seja, 2 anos, 10 meses e 22 dias, 
sendo que, previamente a essa data (23 de agosto de 2023), deverá ser dado início a novo 
procedimento de adjudicação do direito de exploração da Loja n.º 7 do Mercado Municipal;  

3.º - Aprovar, que os competentes serviços, notifiquem o requerente, para que este 
proceda à regularização dos pagamentos devidos à Câmara Municipal; --------------------------  

4.º - Aprovar, que os competentes serviços, notifiquem o novo cessionário, para dar 
cumprimento das condições previstas no regulamento, nomeadamente, o pagamento de 
valor igual à base de licitação paga pelo espaço em causa, no caso em apreço € 187,50 (IVA 
incluído) e entrega da documentação mencionada no ponto 8 da Informação 5446, do 
Gabinete Jurídico e de Auditoria, que se anexa, para efeitos de emissão de nova licença; -----  

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

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

O Senhor Vereador António Sebastião proferiu a seguinte declaraça o de voto: -----------  

 “A Câmara deveria ter decidido pela hasta pública, mas atendendo que é a funcionária e o 
período que falta para esgotar a concessão, aceita que se possa decidir desta forma.  ------------  

Considera a abstenção um benefício sobre a transmissão da concessão a terceiros em 
determinadas situações.” ------------------------------------------------------------------------------------  

2 - GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS ----------------------------------------------------------------  

2.1 - MINUTA DE ACORDO A CELEBRAR COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ALDEIA DOS 
FERNANDES PARA CONCRETIZAÇA O DA EMPREITADA DE CONSTRUÇA O DE GAVETO ES 
FUNERA RIOS NO CEMITE RIO DE ALDEIA DOS FERNANDES: ---------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o a Minuta de Acordo a celebrar 
entre o Municí pio de Almodo var e a Junta de Freguesia da Aldeia dos Fernandes, acompanhado da 
Proposta n.º 90/PRESIDENTE/2020, que aqui se da o como totalmente reproduzidos e ficam 
arquivados em pasta anexa ao presente livro de atas, atrave s da qual se propo e que o Executivo 
aprove a celebraça o do Acordo em apreço que tem como objeto especifico a concretizaça o da 
Empreitada de Construça o de Gaveto es Funera rios no Cemite rio de Aldeia dos Fernandes.---------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar as cláusulas constantes da minuta de Acordo, em anexo, que tem por objeto 

especifico a concretizaça o da Empreitada de Construça o de Gaveto es Funera rios no Cemite rio de 
Aldeia dos Fernandes;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a transferência, para a Junta de Freguesia da Aldeia dos Fernandes, do valor de 
10 278,82 € (dez mil duzentos e setenta e oito euros e oitenta e dois ce ntimos); ---------------------  

3.º - Que encargos emergentes da atribuiça o do presente apoio sejam suportados atrave s da 
rubrica orçamental, com classificaça o econo mica: 08050102 e compromisso n.º 67804; ---------  

4.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Ca mara Municipal para outorgar o Acordo 
em nome do Municí pio de Almodo var. ---------------------------------------------------------------------------  

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

2.2 - MINUTA DE ACORDO A CELEBRAR COM A JUNTA DE FREGUESIA DE ROSA RIO PARA 
CONCRETIZAÇA O DA EMPREITADA DE CONSTRUÇA O DO BUNKER PARA O ATM NO 
ROSA RIO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o a Minuta de Acordo a celebrar 
entre o Municí pio de Almodo var e a Junta de Freguesia da Aldeia dos Fernandes, acompanhado da 
Proposta n.º 90/PRESIDENTE/2020, que aqui se da o como totalmente reproduzidos e ficam 
arquivados em pasta anexa ao presente livro de atas, atrave s da qual se propo e que o Executivo 
aprove a celebraça o do Acordo em apreço que tem como objeto especifico a concretizaça o da 
Empreitada de Construça o do Bunker para o ATM no Rosa rio. ---------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar as cláusulas constantes da minuta de Acordo, em anexo, que tem como objeto 

especifico a concretizaça o da Empreitada de Construça o do Bunker para o ATM no Rosa rio; 
2.º - Aprovar a transferência, para a Junta de Freguesia do Rosa rio, no valor de 27. 481,57 

€ (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e cinquenta e sete ce ntimos); 
3.º - Que os encargos emergentes da atribuiça o do presente apoio sejam suportados atrave s da 

rubrica orçamental, com classificaça o econo mica: 08050102 e compromisso n.º 67807;------------  
4.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Ca mara Municipal para outorgar o Acordo 

em nome do Municí pio de Almodo var; --------------------------------------------------------------------------  
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.  ----------------------------------------  

2.3 - PROPOSTA PARA A TRANSIÇA O, PARA O ANO ECONO MICO DE 2021, DO 
REMANESCENTE REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO ATRIBUI DO A S FREGUESIAS PARA 
PROMOÇA O E SALVAGUARDA ARTICULADA DOS INTERESSES PRO PRIOS DAS SUAS 
POPULAÇO ES:   -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o a Minuta de Acordo a celebrar 
entre o Municí pio de Almodo var e as Juntas de Freguesia do concelho, acompanhada da Proposta 
n.º 92/PRESIDENTE/2020, que aqui se da o como totalmente reproduzidos e ficam arquivados em 
pasta anexa ao presente livro de atas, atrave s da qual se propo e que o Executivo aprove a 
celebraça o do Acordo em apreço que tem como objeto a cooperaça o entre os outorgantes, no 
a mbito especifico da regulaça o da utilizaça o do valor remanescente, aprovado nas Grandes Opço es 
do Plano e Orçamento para o ano 2020, para promoça o e salvaguarda articulada dos interesses 
pro prios das suas populaço es, no ano econo mico de 2021. -------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar que o valor remanescente referente ao Apoio Financeiro a Atribuir a s Freguesias 

para Promoça o e Salvaguarda Articulada dos Interesses Pro prios das suas populaço es transite 
para as Grandes Opções do Plano de 2021; -----------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar as cláusulas constantes da minuta de Acordo, que tem por objetivo a 
regulaça o da utilizaça o do valor remanescente pelas Juntas de Freguesia, no ano econo mico de 
2021, bem como conferir poderes ao Senhor Presidente da Ca mara Municipal para outorgar o 
Acordo em nome do Municí pio de Almodo var; ----------------------------------------------------------------  

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

2.4 - DOAÇA O DE PRE DIO URBANO SITO NA RUA DA FA BRICA, EM ALDEIA DOS 
FERNANDES, A  JUNTA DE FREGUESIA DE ALDEIA DOS FERNANDES: ----------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o a Proposta n.º 
93/PRESIDENTE/2020, que aqui se da  como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta 
anexa ao presente livro de atas, referindo que atrave s de Documento Particular Autenticado, o 
Municí pio de Almodo var adquiriu um pre dio urbano, composto por um armaze m, um anexo, um 
forno e logradouro com a a rea total de 121,70 m2, sito na Rua da Fa brica, em Aldeia dos Fernandes, 
inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 621, com o valor patrimonial de 
€7.999,43.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Que e  intença o do Municí pio de Almodo var doar este imo vel a  Junta de Freguesia de Aldeia dos 
Fernandes por forma a fazer face a  necessidade de criaça o de um espaço dedicado ao serviço de 
limpeza urbana e recolha de resí duos e de armazenamento de material diverso daquela edilidade 
local.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim face ao exposto, propo e que o executivo aprove a doaça o do pre dio em apreço a  
Freguesia da Aldeia dos Fernandes, nos termos exarados na Proposta em apreço. --------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar a doação do prédio urbano sito na Rua da Fábrica em Aldeia dos Fernandes, 

Freguesia de Aldeia dos Fernandes, concelho de Almodo var, inscrito na matriz predial urbana 
daquela freguesia sob o artigo 621, a  Junta de Freguesia de Aldeia dos Fernandes; ---------------  

2.º - Aprovar que, se no prazo de 5 anos, a contar da data da formalização da presente 
doação, na o estiver sido criado um espaço dedicado ao serviço de limpeza urbana e recolha de 
resí duos e de armazenamento de material, o prédio reverterá para o Município de Almodôvar, 
com todas as benfeitorias, na o sendo devido qualquer pagamento por tal facto; -----------------------  

3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente da Ca mara Municipal para outorgar os 
documentos necessários ao cumprimento da presente deliberaça o em nome do Municí pio de 
Almodo var; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL ---------------------  

3.1 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA VICE-PRESIDENTE RELATIVO À 
ABERTURA DAS CANDIDATURAS ÀS BOLSAS DE ESTUDO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 
2020/2021: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente introduziu o ponto e apresentou uma Informação 5411, exarada 
em 29 de setembro de 2020, pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social, 
a qual refere que anualmente o processo de abertura de candidaturas às Bolsas de Estudo 
tem lugar no mês de Outubro e a publicitação da abertura do processo é feita na página da 
internet do município e através de edital. ---------------------------------------------------------------  

Neste sentido e a fim de se proceder a  abertura das candidaturas a s Bolsas de Estudo 
2020/2021, foi elaborado um edital (anexo) publicitando os prazos de candidatura e o modo de 
formalizaça o da mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto e tendo em conta o disposto no regulamento municipal propo e-se que seja 
aprovado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A abertura das candidaturas para o me s de outubro de 01 a 31 de outubro de 2020; -----------  
- As normas anexas a  Proposta n.º 88/PRESIDENTE/2020, que aqui se da o como totalmente 

reproduzidas e fazem parte integrante do livro anexo a s atas. ----------------------------------------------  

A Ca mara, por unanimidade, ratificou o despacho da Senhora Vice-Presidente e, desta 
forma, deliberou: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1º - Aprovar a abertura do processo de candidaturas para atribuição de bolsas de 
estudo para cursos de ensino superior no perí odo entre 01 a 31 de outubro de 2020; -------  

2.º - Aprovar que as bolsas de estudo atribuí das atrave s do respetivo Regulamento 
destinam-se a estudantes que frequentam o Ensino Superior, conforme o estabelecido no n.º 
1 do artigo 4.º; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar que para efeitos da aplicaça o do presente regulamento devera o ser 
considerados todos os cursos que confiram grau de licenciatura ou licenciatura com 
mestrado integrado; -----------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Aprovar a manutença o da Proposta apresentada pelos serviços em 13 de Fevereiro 
de 2019 e aprovada em reunia o de Ca mara de 06 de março de 2019, acerca dos valores 
mensais a atribuir a cada um dos candidatos; ----------------------------------------------------------  
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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.  ----------------------------------------  

3.2 – TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO UNIVERSITA RIO E PROFISSIONAL PARA 
BEJA E FARO; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou uma informaça o conjunta, exarada pelo Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento Econo mico e Social e Parque de Viaturas, em 16 de setembro de 2020, a qual 
refere que a exemplo de anos anteriores, o municí pio tem disponibilizado transporte em veí culos 
municipais, para os estudantes que se encontram a frequentar o ensino 
superior/secunda rio/cursos profissionais, nas localidades de Faro e Beja. ------------------------------  

Neste a mbito refere que os circuitos dos referidos transportes fazem-se aos domingos no 
sentido Faro e Beja e a s sextas-feiras de Faro e Beja com destino a Almodo var, encontrando-se os 
respetivos hora rios devidamente discriminados em documento anexo. Apresenta igualmente, a 
formalizaça o do pedido, condiço es de acesso e obrigaço es do estudante, bem como as normas de 
utilizaça o do transporte Municipal em apreço. -----------------------------------------------------------------  

Mais referiu o Senhor Presidente, que tendo em conta que se aproxima um novo ano letivo 
propo e-se a manutença o destes serviços no ano letivo 2020/2021, e que o serviço inicie durante 
o me s de outubro a fim de organizar todo o processo e que termine no final do presente ano letivo, 
conforme calenda rio escolar estabelecido pelo ministe rio da educaça o, 18 de Junho de 2020 
(despacho n.º 5754-A/2019). --------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar a manutenção destes serviços no ano letivo 2020/2021, 

disponibilizando transporte em veí culos municipais, para os estudantes que se encontram a 
frequentar o ensino superior/secunda rio/cursos profissionais, nas localidades de Faro e 
Beja; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar que este transporte se efetue nos termos constantes na informaça o dos 
serviços, que se anexa; --------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar as Normas que regulam o transporte disponibilizado pelo Municí pio, a todos 
os estudantes, residentes no concelho de Almodo var, que se encontrem a frequentar os 
estabelecimentos de ensino que se localizam nas localidades de Beja e Faro; ---------------------------  

4º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes deste apoio;  -----------------------------------  
5.º - Que seja publicitada por edital a entrada em vigor das Normas que regulam o 

transporte disponibilizado pelo Municí pio, a todos os estudantes, residentes no concelho de 
Almodo var, que se encontrem a frequentar os estabelecimentos de ensino que se localizam nas 
localidades de Beja e Faro, bem como a sua publicitação na página eletrónica do Município; --  

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

3.3 – APOIO AOS ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O ENSINO SUPERIOR FORA DE BEJA E 
FARO, PAGAMENTO DAS DESLOCAÇO ES 2020/2021. --------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou as Normas de Utilizaça o, bem como uma informaça o 
exarada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Econo mico e Social, em 16 de setembro 
de 2020, a qual refere que a exemplo de anos anteriores, o municí pio tem vindo a conceder 
apoio financeiro para as deslocaço es dos estudantes que se encontram a frequentar o ensino 
superior em estabelecimentos de ensino que na o se situem em Beja ou Faro. -------------------  

Tendo em conta que se esta  a iniciar um novo ano letivo propo e-se a manutença o deste 
apoio uma vez que os pressupostos que estiveram na base da conceça o do presente apoio se 
mante m, designadamente:----------------------------------------------------------------------------------  

- Concessa o de transporte municipal, gratuito, para os estudantes que frequentam o 
ensino superior em Beja e Faro, ---------------------------------------------------------------------------  

- a impossibilidade de prestar este serviço a todos os alunos que frequentam o ensino 
superior noutras localidade; -------------------------------------------------------------------------------  
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- e que o Municí pio deve ter como preocupaça o fundamental um tratamento igual para 
com todos os muní cipes. ------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu ainda, que a concessa o deste apoio devera  ter em conta as Normas de Utilizaça o, 
que ficam arquivadas em pasta anexas ao livro de atas e que aqui se da o como totalmente 
reproduzidas.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Apreciada a mate ria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------------  
1.º - Aprovar a concessão deste apoio para o ano letivo 2020/2021, nos termos e com 

os fundamentos constantes na informaça o dos serviços, que se anexa; ---------------------------  
2.º - Aprovar as Normas Reguladoras para apoio pecunia rio ao transporte de estudantes 

universita rios, residentes no concelho de Almodo var, matriculados e a frequentar 
estabelecimentos de ensino localizados em territo rio Portugue s, exceto em Faro e Beja, que aqui 
se da o como totalmente reproduzidas e fazem parte do livro dos anexos a s atas; ----------------------  

3º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes deste apoio; ------------------------------------  
4.º - Que seja publicitada por edital a entrada em vigor das Normas que regulam o apoio 

pecunia rio ao transporte de estudantes universita rios, residentes no concelho de Almodo var, 
matriculados e a frequentar estabelecimentos de ensino localizados em territo rio Portugue s, 
exceto em Faro e Beja, bem como publicadas na página eletrónica do Município; -----------------  

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

4 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -------------------------------------------------------------------------  

4.1 – ADMINISTRAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 21/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
16 DE SETEMBRO DE 2020 E DA ATA N.º 22/2020, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2020: ----------------------------------------------------------  

APROVAÇA O DA ATA N.º 21/2020, DA REUNIA O ORDINA RIA REALIZADA NO DIA 16 DE 
SETEMBRO DE 2020; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 21/2020, de 
16 de setembro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. -------------------------  

APROVAÇA O DA ATA N.º 22/2020, DA REUNIA O EXTRAORDINA RIA REALIZADA NO DIA 28 
DE SETEMBRO DE 2020; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 22/2020, de 
28 de setembro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. -------------------------  

4.1.2 -  PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE MOBILIDADE 
INTERNA NA MODALIDADE DE MOBILIDADE INTERCATEGORIAS. ----------------------------  

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE INTERNA INTERCARREIRAS: --------------  
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O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o a PROPOSTA N.º 
89/PRESIDENTE/2020, exarada em 01 de outubro de 2020, referindo que como e  do 
conhecimento da Ca mara, por seu despacho, foi determinado que o enta o assistente 
operacional José Manuel Teixeira Guerreiro, titular de contrato de trabalho em funço es 
pu blicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Municí pio, passasse a exercer 
funço es integrado na carreira de Assistente Operacional, categoria de Encarregado 
Operacional, mediante o recurso a  figura da mobilidade interna, na modalidade de 
mobilidade interna intercategorias. ----------------------------------------------------------------------   

Nestes termos, decorrido o prazo legalmente estabelecido e encontrando-se reunidos 
todos os requisitos legalmente exigidos, propo e a  Ca mara Municipal que autorize a 
consolidaça o definitiva da mobilidade interna intercategorias do trabalhador em refere ncia, 
com efeitos a 01 de outubro de 2020, para a carreira de Assistente Operacional e categoria 
de Encarregado Operacional, na 1.ª posiça o remunerato ria, ní vel 8, para o exercí cio de 
funço es integrado no Serviço de Planeamento e Gesta o Ambiental. -------------------------------  

Analisado o assunto, a Ca mara, por unanimidade deliberou:  --------------------------------  
1.º - Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade interna intercategorias do 

trabalhador José Manuel Teixeira Guerreiro, com efeitos a 01 de outubro de 2020, para a 
carreira de Assistente Operacional e categoria de Encarregado Operacional, na 1.ª posiça o 
remunerato ria, ní vel 8, para o exercí cio de funço es integrado no Serviço de Planeamento e 
Gesta o Ambiental; --------------------------------------------------------------------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

4.2 – FINANÇAS   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: --------------------------  

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia seis de outubro 
de dois mil e vinte, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a favor do 
Município, na importância de €3.907.819,41 (três milhões, novecentos e sete mil, 
oitocentos e dezanove euros e quarenta e um cêntimos) e ainda das Operações não 
Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €427.295,59 (quatrocentos e vinte 
e sete mil, duzentos e noventa e cinco euros e cinquenta e nove cêntimos) perfazendo, assim, 
um total de disponibilidades no valor de €4.335.115,00 (quatro milhões, trezentos e trinta 
e cinco mil, cento e quinze euros). ------------------------------------------------------------------------  

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

O Senhor Presidente deu, igualmente, conhecimento do teor da informação financeira 
e respetivo mapa anexo, na qual consta os encargos devidos pelo Município, reportados a 30 
de setembro de 2020, da qual salienta-se, nomeadamente, o seguinte: -------------------------  

RECEITA DO MUNICÍPIO  -----------------------------------------------------------------------------  

À data a que corresponde a presente análise, o Município arrecadou o valor global de 
€13.123.026,38, sendo que €8.502.411,19 corresponde a receitas de natureza corrente, 
€2.764.975,09 a receitas de capital e €1.855.640,10 corresponde a outras receitas. --------  

No que se refere à Receita Total verificou-se um aumento de €1.225.058,21, 
comparativamente ao mesmo período do ano transato de 2019. -----------------------------------  

DÍVIDA EM TESOURARIA  ----------------------------------------------------------------------------  

Em 30.SET.2020, a dívida à guarda do tesoureiro era de €154.418,23, sendo que a 
dívida corrente correspondia a €136.651,36 e a de capital a €17.766,87.----------------------  

DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS --------------------------------------------------------------  



 

ATA N.º 23/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 07.OUT.2020 

 

457 

 

Relativamente à dívida de médio e longo prazo do Município compreende os valores 
contratualizados no âmbito de empréstimos bancários, locação financeira, bem como o 
montante da participação do Município no FAM – Fundo de Apoio Municipal. O montante 
global da dívida de médio e longo prazo é de €3.504.241,68 dos quais €3.330.487,48 se 
referem à dívida relativa a empréstimos de médio e longo prazos, €157.467,00 à Locação 
Financeira e €16.287,20 referem-se à dívida relativa à participação do Município no FAM.   

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

4.2.2 - CRIAÇÃO DE NOVOS PREÇOS NO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA 
DE OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS: ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o duas informaço es exaradas pelo 
Gabinete de Planeamento e Gesta o Financeira, atrave s das quais se informa que para a integraça o 
de bens para venda, alusivos a  Rota da Estrada Nacional 2, bem como do livro “Poetas Populares de 
São Barnabé”, na Tabela de Preços em vigor neste Municí pio, procedeu-se a  elaboraça o das 
respetivas Fichas de Custeio, que aqui se da o como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas 
em pasta anexa ao presente livro de atas. -----------------------------------------------------------------------  

Nestes termos, propo e-se que sejam criados os seguintes aditamentos a  Tabela de Outras 
Receitas Municipais, anexa ao Regulamento de Liquidaça o e Cobrança de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, dos novos preços, a concretizar nos termos das informaço es anexas. ---  

Analisado o assunto, a Ca mara, por unanimidade deliberou:  --------------------------------  
1º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes nas fichas de custeio e, cujo 

documento original fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, conjugado com 
o disposto no artigo 33.º n.º 1 alínea e) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, os seguintes aditamentos à 
Tabela de Outras Receitas Municipais, anexa ao Regulamento de Liquidação e Cobrança 
de Taxas e Outras Receitas Municipais, de novos preços, a concretizar nos seguintes termos: 

 Capitulo IV – Venda de Bens, artigo 14.º - Publicações, número 5 – Outros bens, 
dd) “Moeda comemorativa dos 75 anos da EN2” ……….………..………………………………. €2,50 
ee) “Capsula simples para moeda da EN2” ………….…………….……..…………………………. €0,50 
ff) “Capsula Porta-chaves para moeda da EN2” …………….………………….…………………. €1,50 
gg) “Capsula íman para moeda da EN2” …………………...…………………………….……………. €1,50 
hh)”Íman alusivo ao Município e EN2” …………………….…………….……………………………. €3,00 
ii) “Canecas alusivas ao Município e EN2” ……………………………………………………………. €5,00 
jj) “Porta-chaves alusivo ao Município e EN2” ……….……………………...……………………. €3,00 

 Capitulo IV – Venda de Bens, artigo 14.º - Publicações, número 1 – Livros, ------ 
x) “Poetas Populares de S. Barnabé” ………………….………………………………………………. €5,00 
2.º - Que os presentes aditamentos à Tabela anexa ao Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, entrem em vigor no dia seguinte à 
presente deliberação;----------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar a publicitação dos referidos aditamentos, por edital nos locais de estilo e 
inserido na página eletrónica da Câmara Municipal;  -------------------------------------------------  

4.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoça o dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a  cabal e integral execuça o das 
deliberaço es dos o rga os que recaiu sobre as presentes propostas; --------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL   ------------------  
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5.1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO APRESENTADA PELA CONSDEP, RELATIVA À 
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO DOS PERCURSOS PEDONAIS DA ALDEIA DE SANTA 
CLARA-A-NOVA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou a informaça o n.º 5506, exarada em 02 de outubro de 2020 
pelo Diretor de Fiscalizaça o da empreitada em apreço, Eng.º Luí s Marques, cujo teor se transcreve: 

“Informação n.º 5506 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Assunto: Empreitada de Requalificação dos Percursos Pedonais na Aldeia de Santa Clara-a-Nova ----  
Analise ao pedido de prorrogação de prazo do Empreiteiro -----------------------------------------------------  
Conforme a deliberação da Câmara Municipal em reunião ordinária de 20 de Maio de 2020 e posterior 

reinício de trabalhos na Empreitada no dia 25/05/2020 (ver Auto de Reinício dos Trabalhos em anexo a 
esta informação), foi fixado como prazo para conclusão da Empreitada o dia 21 de Setembro de 2020.  --  

Vem agora o Empreiteiro solicitar a prorrogação do prazo da Empreitada por mais 45 dias, até ao dia 
03/11/2020, de modo a conseguir concluir os trabalhos em falta (ver ofício em anexo). No seu ofício alega 
que existiram situações de diversas índoles, que motivaram o atraso que se verifica na execução dos 
trabalhos, nomeadamente:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

1- Entrega da planta de definição do arranjo em frente à igreja em 14/08, havendo ainda elementos 
por completar;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2- Readaptação de trabalhos na rua da Atafona;  ------------------------------------------------------------------  
3- Acréscimo de pavimentos betuminosos; ---------------------------------------------------------------------------  
4- Definição de valetas na zona do cemitério;  ----------------------------------------------------------------------  
5- Definições nas infraestruturas de telecomunicações.  ----------------------------------------------------------  
Apresenta também o Empreiteiro um Plano de Trabalhos justificativo do prazo agora solicitado, bem 

como um cronograma financeiro atualizado.  ----------------------------------------------------------------------------  
Analisando as justificações do Empreiteiro para os atrasos verificados, quanto ao ponto 1, verificou-

se, de facto, um atraso significativo da Projetista na definição desta situação, tendo o Empreiteiro, em 
09/09/2020, solicitado esclarecimentos sobre a planta entregue a 14/08/2020, que ainda não se 
encontram totalmente definidos.  -------------------------------------------------------------------------------------------  

O ponto 2, já serviu de justificação ao Adjudicatário para o seu pedido de prorrogação do prazo em 
Dezembro de 2019, estando desde então definida a solução geral a implementar, faltando apenas a 
definição da guarda pela Projetista, que foi entregue posteriormente em 13/03/2020. Desde o reinício dos 
trabalhos em 25/05/2020 que não houve até à data do final do anterior prazo desenvolvimento de 
trabalhos nesta zona, nem apresentação da reformulação da proposta de orçamento para a sua execução 
solicitada pela Fiscalização em Janeiro.  -----------------------------------------------------------------------------------  

O ponto 3 é um ligeiro acréscimo ao pavimento betuminoso previsto, necessário para efetuar a 
reposição do mesmo no tapamento de valas que saem da área geral de intervenção, não se podendo 
considerar que o mesmo constitua um motivo para atrasos na Empreitada. -------------------------------------  

No que toca ao ponto 4, este é um trabalho não previsto na Empreitada e que não é condicionante 
para a finalização da mesma, embora se preveja a sua execução, tendo-se solicitado orçamento ao 
Empreiteiro para tal. Assim, não constitui um motivo para alargamento do prazo da Empreitada.  --------  

No que toca ao ponto 5, estava definida uma solução de utilização corrente em projeto, que o 
adjudicatário solicitou para alterar por outra solução, já próximo do final do prazo.  -------------------------  

Assim, e tendo em consideração a responsabilidade do Empreiteiro nos atrasos que se verificam na 
execução da Empreitada, com exceção ao ponto n.º 1 do ofício apresentado pelo mesmo, submete-se ao 
órgão competente para a decisão de contratar a deliberação sobre a manutenção do interesse na 
prestação do serviço por parte do Adjudicatário. Em caso afirmativo, propõe-se a aprovação do Plano de 
Trabalhos e Cronograma Financeiro apresentados pelo Empreiteiro, notificando-se este para o 
cumprimento das suas obrigações contratuais até ao dia 03/11/2020 (prorrogação de prazo 
correspondente a 45 dias).  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Não obstante a aprovação do Plano de Trabalhos e a notificação do novo prazo, deverá o órgão 
competente para a decisão de contratar deliberar sobra a aplicação das sanções contratuais previstas na 
Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos da Empreitada e no n.º 1 do artigo 403.º do CCP, correspondendo a 
1‰ do preço contratual, a partir do dia 22/09/2020.  ----------------------------------------------------------------  

Salienta-se também que foi dado um adiantamento do preço ao Empreiteiro, no valor de 126.283,61 
€, do qual foi até ao momento restituído o valor de 119.370,76 €. Em caso de não ser deliberada a 
manutenção do interesse na prestação do serviço, deve também o Empreiteiro ser notificado para restituir 
o restante valor de 6.912,85 €.” ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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Analisado o assunto, a Ca mara, por unanimidade deliberou:  --------------------------------  
1.º - Aprovar a manutenção do interesse na prestaça o de serviços por parte do 

adjudicata rio; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.ª – Aprovar o Plano de Trabalhos e o Cronograma Financeiro apresentado pelo empreiteiro; 
3.º - Aprovar a prorrogação do prazo em 45 dias, para execuça o da empreitada de 

“Requalificaça o dos Percursos Pedonais na Aldeia de Santa Clara-a-Nova”, nos termos e com os 
fundamentos aduzidos na informaça o exarada pelo Diretor de Fiscalizaça o; ---------------------------  

4.º - Aprovar, a não aplicação as sanço es contratuais previstas no Ponto 1 do Art.º 403º 

do Co digo de Contrataça o Pu blica; ------------------------------------------------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

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

6.1 - PEDIDO FORMULADO PELO CLUBE DESPORTIVO DE ALMODÔVAR PARA 
CEDÊNCIA DO CAMPO DE TÉNIS: -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o a Proposta n.º 96/PRESIDENTE/2020, 
exarada em 06 de outubro de 2020, que aqui se da  como totalmente reproduzida e fica 
arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, atrave s da qual se propo e que o executivo 
aprove a cede ncia do Campo de Te nis, a titulo gratuito, ao Clube Desportivo de Almodo var, 
durante a e poca desportiva de 2020/2021. -------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Ca mara, por unanimidade deliberou:  --------------------------------  
1.º - Aprovar a cedência do Campo de Ténis, a título gratuito, ao Clube Desportivo de 

Almodo var, para treinos da modalidade, durante a e poca desportiva 2020/2021; -------------  
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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

6.2 - PROPOSTA PARA APOIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL AOS ALUNOS 
RESIDENTES NO CONCELHO DE ALMODÔVAR QUE FREQUENTAM O CONSERVATÓRIO 
REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO, EM CASTRO VERDE, ANO LETIVO 2020/2021 – 
REGIME SUPLETIVO: ---------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou os requerimentos exarados pelas Encarregadas de Educaça o 
dos alunos que frequentam o Conservato rio Regional do Baixo Alentejo, em Castro Verde, atrave s 
dos quais solicitam a disponibilizaça o de transporte municipal para os alunos matriculados no 
CRBA, no ano letivo 2020/2021, tal como tem sucedido em anos transatos, sendo o hora rio 
eventualmente a observar para freque ncia de aulas no Conservato rio, no perí odo das 14:30 horas 
a s 20:30 horas, no que concerne aos alunos matriculados no regime supletivo, normalmente a s 
quartas-feiras; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O hora rio definido para o curso ba sico de mu sica coincide parcialmente com o hora rio de 
trabalho dos respetivos encarregados de educaça o; --------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Senhor Presidente referiu que se pretende, garantir a equidade no acesso 
ao ensino da mu sica, por parte de alunos residentes no concelho de Almodo var e nesses 
termos, propo e, que o O rga o Executivo delibere aprovar a disponibilizaça o de transporte 
municipal aos alunos matriculados no Conservato rio Regional do Baixo Alentejo, em Castro 
Verde, Ano Letivo 2020/2021 – Regime Supletivo, para o polo do CRBA de Castro Verde, a 
sair de Almodo var pelas 14:00 horas, em regra a s quartas-feiras, sendo que o regresso a 
Almodo var ficara  a cargo dos pais/encarregados de educaça o. -------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  -------------------------------------  
1.º - Aprovar, a disponibilização de transporte municipal aos alunos matriculados no 

Conservato rio Regional do Baixo Alentejo, em Castro Verde, no ano Letivo 2020/2021 – Regime 
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Supletivo, para o polo do CRBA de Castro Verde, a sair de Almodo var pelas 14:00 horas, em regra 
a s quartas-feiras, sendo que o regresso a Almodo var ficara  a cargo dos pais/encarregados de 
educaça o; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

6.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA RELATIVA À 
COMPARTICIPAÇÃO DO VALOR DAS MENSALIDADES DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM 
O CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO ALENTEJO, SECÇÃO DE CASTRO VERDE, NO 
ANO LETIVO DE 2020/2021:-----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação a Proposta n.º 
94/PRESIDENTE/2020, cujo teor se dá aqui como integralmente reproduzido, referindo que 
sendo a Câmara Municipal de Almodôvar é uma das Associadas do Conservatório Regional 
do Baixo Alentejo, que o polo mais próximo está sediado em Castro Verde e considerando 
igualmente que frequentam este Polo um número bastante significativo de crianças do nosso 
concelho, as quais têm obtido resultados positivos, propõe que o Executivo delibere aprovar 
a comparticipação de 40% do valor das mensalidades a suportar por cada aluno a 
frequentar as aulas, no ano letivo 2020/2021 e de acordo com a listagem remetida pelo 
referido Conservatório. -------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar, a comparticipação de 40% do valor das mensalidades a suportar por 

cada aluno a frequentar as aulas, em regime supletivo, no ano letivo 2020/2021; --------------  
2.º - Que se solicite ao Conservatório os documentos comprovativos do pagamento 

do montante comparticipado pelo Município de Almodôvar; ---------------------------------------  
3.° - Aprovar que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação 

sejam suportados através da rubrica orçamental, com a seguinte classificação económica: 
04.07.01 e compromisso n.º 54924; --------------------------------------------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

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

Foi presente o seguinte processo de candidatura: --------------------------------------------------------  

- Processo n.º 650.10.103/77, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o qual refere os 
trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condiço es de habitabilidade e salubridade da 
habitaça o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessa rios a  realizaça o 
das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €5.581,09.  -----------------------------------  

Da aplicaça o da fo rmula, aprovada em reunia o de 13.AGO.2003, a requerente recebera  a 
comparticipaça o municipal no valor de €2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta euros). ---------  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou:  -----------------------  
1.º - Aprovar a comparticipação dos referidos encargos resultantes da execuça o das obras 

no imo vel supra identificado.  --------------------------------------------------------------------------------------  
2.° - Que os encargos decorrentes das presentes atribuiço es sejam suportados atrave s da 

rubrica orçamental, com classificaça o econo mica: 080802 e compromisso n.º 67893; -------  
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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  
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6.5 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE 
EMERGÊNCIA SOCIAL: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º17/VICE-
PRESIDENTE/2020, exarada em 07 de outubro de 2020, e propôs que a Câmara Municipal 
deliberasse aprovar as seguintes candidaturas:--------------------------------------------------------  

- Candidatura GASP-FES/2020, exarada pelo Gabinete de Aca o Social e Psicologia, sobre 
o pedido de apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 
2020/650.10.103/78, NIF 152 996 303, para pagamento de bens de primeira necessidade, 
no valor pontual de €286,20 (duzentos e oitenta e seis euros e vinte ce ntimos). ---------------  

- Candidatura GASP-FES/2020, exarada pelo Gabinete de Aca o Social e Psicologia, sobre 
o pedido de apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 
2020/650.10.103/79, NIF 292 026 609, para pagamento de bens de primeira necessidade, 
no valor pontual de €315,00 (trezentos e quinze euros). --------------------------------------------  

- Candidatura GASP-FES/2020, exarada pelo Gabinete de Aca o Social e Psicologia, sobre 
o pedido de apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 
2020/650.10.103/59, NIF 169 770 591, para pagamento de bens de primeira necessidade, 
no valor pontual de €2.000,00 (dois mil euros). ------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar a comparticipação financeira, resultante dos encargos com as 

candidaturas com o processo n.º 2020/650.10.103/78, NIF 152 996 303, processo n.º 
2020/650.10.103/79, NIF 292 026 609 e processo n.º 2020/650.10.103/59, NIF 
169 770 591, apresentadas no âmbito do Regulamento do Fundo de Emergência Social, e nos 
termos da Proposta n.º 17/VICE-PRESIDENTE/2020; ------------------------------------------------  

2.° - Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipaça o sejam 
suportados atrave s da rubrica orçamental, com a classificaça o econo mica: 04080202 e 
compromisso n.º 67881,67883 e 67882, respetivamente; ----------------------------------------  

3.º - Aprovar que os beneficia rios apresentem os documentos comprovativos das despesas, 
no Gabinete de Aça o Social e Psicologia, no prazo de 10 dias u teis; ----------------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

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

Na seque ncia da deliberaça o da Ca mara Municipal, de 25.OUT.2017, que aprovou a delegaça o 
de compete ncias no Senhor Presidente e do despacho de delegaça o e de subdelegaça o de 
compete ncias na Senhora Vice-Presidente, datado de 24.OUT.2017, foi dado conhecimento dos 
atos práticos nesse âmbito. --------------------------------------------------------------------------------------  

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

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a reunião 
pelas doze horas e cinquenta minutos. ---------------------------------------------------------------  

Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente minuta da 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 Te cnica, a redigi e subscrevo. -------------------  

 


