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Ata n.º 25/2020
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA
QUATRO DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE: ---------------------------------------------------Aos quatro dias do mês de novembro 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 novembro a qual foi presidida pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, encontrandose igualmente presentes a Senhora Vice-Presidente, Enf.ª Lucinda Jorge, os Senhores
Vereadores Sr. João Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. António Sebastião. ----------------------------A reunião foi secretariada pela Tecnica Superior, Dr.ª Laura Cristina Lopes Guerreiro,
coadjuvada pela Assistente Operacional, Vanda Cristina das Dores Jacinto Marques. ---------ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: -----------------------------------------------------------------------------As dez horas e vinte minutos, o Senhor Presidente da Camara Municipal declarou aberta a
reuniao, com a seguinte Ordem do Dia e respetivo aditamento, comunicados por correio
eletronico, nos termos da deliberaçao 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-Marcaçao de uma reuniao extraordinaria da Assembleia Municipal; --------------------1.2-Apreciaçao e deliberaçao sobre a solicitaçao de apoio financeiro efetuada pela Fabrica
da Igreja Paroquial referente a candidatura no ambito do PDR2020-10216-063854 –
Reabilitaçao da Igreja Matriz de Almodovar; ----------------------------------------------------------1.3-Apreciaçao e deliberaçao sobre o pedido de prorrogaçao do prazo de execuçao
referente a candidatura no ambito do Projeto P029818 “Criaçao do parque de Caravanismo
de Almodovar”; ----------------------------------------------------------------------------------------------1.4 - Apreciaçao e deliberaçao sobre pedido de alteraçao de titularidade no ambito do
aviso de apresentaçao de candidatura da operaçao ALT20-53-2018-38; ------------------------1.5- Apreciaçao e deliberaçao sobre as medidas de incentivo a Dinamizaçao da Economia
Local – Epoca Natalícia (Colaboradores do Município); ---------------------------------------------1.6- Apreciaçao e deliberaçao sobre a Proposta do Senhor Presidente para atribuiçao de
apoio de Incentivo a dinamizaçao do comercio local, no Contexto Pandemia Covid-19, publico
global; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.7- Apreciaçao e deliberaçao sobre a Proposta do Senhor Presidente referente as normas
reguladoras do Orçamento Participativo Jovem 2021; -------------------------------------------1.8 - Apreciaçao e deliberaçao sobre realizaçao e comparticipaçao em curso de Nadador
Salvador e Exame Específico de Aptidao Tecnica; -----------------------------------------------------1.9 - Apreciaçao e deliberaçao sobre o parecer da proposta de escalas de turnos de
serviço das farmacias para o ano 2021; -----------------------------------------------------------------1.10- Apreciaçao e deliberaçao sobre a proposta do Senhor Presidente de
Reconhecimento de Interesse Publico Municipal a IPSS – Santa Casa da Misericordia de
Almodovar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------1.11 - Apreciaçao e deliberaçao sobre a minuta de Protocolo de Cooperaçao e Parceria a
celebrar com a Esdime no ambito do CLDS 4G. --------------------------------------------------------2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ----------------------------------------------------------------2.1 – ADMINISTRAÇÃO -------------------------------------------------------------------------------485
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2.1.1 - Aprovaçao da ata n.º 23/2020, da reuniao ordinaria realizada no dia 07 de outubro
e da ata n.º 24/2020, da reuniao ordinaria realizada no dia 21 de outubro de 2020; ---------2.1.2- Apreciaçao e deliberaçao sobre o procedimento concursal comum para
constituiçao de relaçao jurídica de emprego publico por tempo indeterminado, para a
ocupaçao de um posto de trabalho da carreira/categoria de Tecnico Superior – Direito;
2.1.3- Apreciaçao e deliberaçao da 2.ª alteraçao ao Mapa de Pessoal de 2020. -------------2.2 – FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 - Conhecimento da Situaçao Financeira da Autarquia; -----------------------------------2.2.2- Apreciaçao e deliberaçao sobre o início do procedimento de alteraçao ao
regulamento de Liquidaçao e Cobrança de Taxas e outras Receitas Municipais. ----------------3. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL -----------------3.1 - Apreciaçao e deliberaçao sobre a abertura de procedimento para a Empreitada de
“Complexo Multiusos do Campo das Eiras”; ------------------------------------------------------------3.2 - Apreciaçao e deliberaçao sobre adenda ao Contrato adicional relativa a Empreitada
da “Requalificaçao Urbanística do Rosario- Envolvente a E.N.2; -----------------------------------3.3-Apreciaçao e deliberaçao sobre cedencia de faixa de terreno para fazer face a
Empreitada “Acesso Pedonal e Ciclavel ao Complexo Desportivo de Almodovar”; -------------3.4 -Apreciaçao e deliberaçao sobre a proposta de alteraçao do Loteamento Municipal
Rosario Norte II; -----------------------------------------------------------------------------------------------------3.5 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a Proposta do Senhor Presidente para alteraçao de norma
do regulamento do PDM;-------------------------------------------------------------------------------------------3.6- Apreciaçao e deliberaçao sobre os trabalhos complementares resultantes de
circunstancias nao previstas, na empreitada de “Requalificaçao Urbanística do Rosario –
Envolvente a E.N.2 “; ------------------------------------------------------------------------------------------------3.7- Apreciaçao e deliberaçao sobre a minuta do contrato no ambito dos Trabalhos
Complementares relativos a Empreitada de “Requalificaçao Urbanística do Rosario – Envolvente a
E.N.2 “;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.8- Apreciaçao e deliberaçao sobre a alteraçao de passeios relativos a Empreitada de
“Requalificaçao Urbanística do Rosario – Envolvente a E.N.2”. ---------------------------------------------3.9- Apreciaçao e deliberaçao sobre a Alteraçao do Tipo de Papeleiras a Instalar e Menor Valia
Associada no ambito da Empreitada de “Requalificaçao de Percursos Pedonais na Aldeia de Santa
Clara-a-Nova”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE --------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 - Apreciaçao e deliberaçao sobre os vouchers a atribuir no ambito da iniciativa "Natal
+ Inclusivo"; --------------------------------------------------------------------------------------------------4.2- Apreciaçao e deliberaçao sobre a proposta de apoio a conceder no ambito do
Regulamento do Fundo de Emergencia Social. --------------------------------------------------------5. - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. -------------5.1- Apreciaçao e deliberaçao sobre proposta no ambito do programa do Regulamento de
Apoio Municipal ao Empreendedorismo. ---------------------------------------------------------------6. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------------ADITAMENTO À ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------------------1- GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: ------------------------------------------1.12 – Apreciaçao e deliberaçao sobre o Protocolo a celebrar entre o Município de
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Almodovar e a Rodoviaria do Alentejo, S.A. ------------------------------------------------------------3. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTE 3.10 - Apreciaçao e deliberaçao sobre o Projeto de Execuçao de “Remodelação das
coberturas/remoção de fibrocimento do Bloco B da ES de Almodôvar”; --------------------------------------3.11 - Apreciaçao e deliberaçao sobre a decisao de contratar no ambito da Empreitada de
“Remodelação das coberturas/remoção de fibrocimento do Bloco B da ES de Almodôvar”; ------------3.12 - Apreciaçao e deliberaçao sobre a aprovaçao do Projeto de Alteraçoes das Instalaçoes
Eletricas no ambito da Empreitada do “Parque de Caravanismo de Almodôvar”. ----------------------Previamente ao início da reunião o Senhor Presidente solicitou ao Executivo que autorize a
retificação à epígrafe 3.4 e onde se lê “3.4 – Apreciação e deliberação sobre a proposta de
alteração do Loteamento Municipal Rosário Norte II” se leia “3.4 - Apreciação e deliberação
sobre a proposta de solução urbanística para o Loteamento Municipal Rosário Norte II.” ------A Câmara aceitou e em nada objetou. ------------------------------------------------------------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 – 22.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES
OPÇÕES DO PLANO DE 2020: ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor da 22.ª Alteração ao Orçamento e
Grandes Opções do Plano de 2019, aprovada por seu Despacho, de 03 de novembro de
2020, em que o montante total e de €248.840,00, dos quais €130.340,00 dos reforços sao
de natureza corrente e €118.500,00 de natureza capital. ------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento. - -----------------------------------------------------II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – PATECA – CANDIDATURAS CONDICIONADAS –
ENTREGA DE DOCUMENTOS EM FALTA: - ---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou uma informaçao exarada pela Comissao do PATECA - –
Programa de Apoio ao Tecido Empresarial do Concelho de Almodovar, na qual e referido que
por deliberaçao de Camara, o pagamento das candidaturas que abaixo se descrevem ficaram
condicionadas a entrega de documentos em falta. ---------------------------------------------------Ainda, de acordo com a referida deliberaçao, devera a comissao de analise das
candidaturas notificar os empresarios em apreço, para proceder a entrega dos documentos
em falta e, assim que as candidaturas estiverem devidamente instruídas, se de conhecimento
ao Executivo e remetam as competentes fichas de candidatura para a Secçao de
Contabilidade, para que se proceda ao seu pagamento. ---------------------------------------------Nestes termos, informa o Executivo que a candidatura que infra se descreve ja esta
devidamente instruída e sera remetida para a Secçao de Contabilidade, para que se proceda
ao seu pagamento: ------------------------------------------------------------------------------------------PESSOA COLETIVA/TRABALHADOR INDEPENDENTE/
EMPRESÁRIO

Paula Guerreiro Assunçao Guerreiro

VALOR A
ATRIBUIR

Deliberação de Câmara

889,00 €

03 de junho de 2020

A Câmara tomou o devido conhecimento. - -----------------------------------------------------487
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III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DOAÇAO DO AUTOCARRO VOLVO (90-47-BV) AO
MUNICIPIO DE BOA VISTA, CABO VERDE: ------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo de que o autocarro de marca
Volvo, com a matrícula 90-47-BV, objeto do Protocolo de Colaboração, tem como data
previsional de embarque no Porto de Lisboa o próximo dia 10 de novembro, tendo previsto
chegar ao Porto Sal-Rei entre os dias 19 a 20 de novembro, caso não haja atrasos. -----------A Câmara tomou o devido conhecimento. -------------------------------------------------------------III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO - DESPACHO N.º 159/PRESIDENTE/2020 - REGIME
DE HORARIO DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE JORNADA CONTINUA – PRORROGAÇAO
DE EFEITOS: --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 159/PRESIDENTE/2020,
exarado em 29 de outubro de 2020, que determina a manutenção dos horários de trabalho
definidos nos despachos n.º 77, de 28/05/2020 e n.ºs 78 e 79, ambos de 29/05/2020, cuja vigencia
ja havia sido prorrogada pelos despachos n.º 124, de 19/08/2020 e n.º 136 de 29/09/2020 até
ao próximo dia 30 de novembro de 2020, altura em que sera revista a situaçao. ------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO - DESPACHO N.º 161/PRESIDENTE/2020 –
MANUTENÇAO DA ABERTURA DE CEMITERIOS DE ALMODOVAR --------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 161/PRESIDENTE/2020,
exarado em 29 de outubro de 2020, que determina os termos de manutenção da abertura de
todos os cemitérios de Almodôvar nos dias 31 de outubro e 01 de novembro. ----------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------V - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO - DESAFETAÇAO DO DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL
PARA DOMINIO PRIVADO MUNICIPAL DE UMA PARCELA DE TERRENO SITO NO LOTEAMENTO
DA COVA DA BURRA ------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequencia da realizaçao de Consulta Publica, publicitada pelo Edital n.º 178/2020 de 31 de
agosto, referente a desafetaçao do domínio publico municipal de parcela de terreno com a area de
52,30 m2 localizada a norte do Lote 20, sito no Loteamento da Cova da Burra, na vila de Almodovar,
o Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo de que não foram apresentados
quaisquer impedimentos de direito, reclamação, observação ou sugestão, pelo que será
submetido à próxima sessão da Assembleia Municipal a presente desafetação do domínio
publico municipal para domínio privado municipal. --------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – AGRADECIMENTO – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE SANTA CLARA A NOVA - LAR DE NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE PADROES --------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor de um email remetido pelo Centro Social e
Paroquial de Santa Clara a Nova – Lar de Nossa Senhora da Graça de Padroes no qual agradece os
materiais e equipamentos de apoio ao combate do vírus COVID-19 oferecidos pelo Município. ---A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º 144/PRESIDENTE/2020 – COMISSAO
DE ANALISE DE CANDIDATURAS – PROGRAMA APOIO FINANCEIRO AS IPSS, CRECHES E LARES
DO CONCELHO DE ALMODOVAR --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 144/PRESIDENTE/2020,
datado de 12 de outubro, no qual designou os membros para a constituiçao da Comissao de analise
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das candidaturas efetuadas no ambito do Programa de Apoio Financeiro as IPSS, Creches e Lares
do Concelho de Almodovar. ----------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – ESCLARECIMENTO SOLICITADO A DGESTE –
CONTRATAÇAO DE ASSISTENTE OPERACIONAIS AO ABRIGO DA PORTARIA N.º 586-A/2020----O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do ofício remetido a DGEsTE no qual foi
solicitado um esclarecimento relativamente ao disposto no artigo 3.º da Portaria n.º 586-A/2020
e a possibilidade de operacionalizaçao de financiamento, ate ao termo do ano escolar de
2020/2021, de dois assistentes operacionais por tempo indeterminado, considerando a existencia
de reserva de recrutamento nesta modalidade. Salientou, ainda, que ate a presente data, nao
obteve qualquer esclarecimento ou resposta. -----------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------VII - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – ESCLARECIMENTO RELATIVO A OBRIGAÇAO DA
REALIZAÇAO PUBLICA DAS REUNIOES DO ORGAO EXECUTIVO NO CONTACTO DA PANDEMIA
POR INFEÇAO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19):-------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor da Informação n.º 6063, exarada a 29
de outubro de 2020, pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, na qual refere que nos termos do
n.º 5 conjugado com o n.º 2, ambos do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, nos
casos em que a reunião do órgão executivo seja de caráter público, o acesso do público pode
ser limitado total ou parcialmente, de forma a assegurar o respeito pelas orientações
emanadas pela Direção Geral de Saúde, até 31 de dezembro de 2020. -----------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------VIII - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – CANDIDATURAS PORTUGAL BALCAO 2020
O Senhor Presidente deu conhecimento da conta corrente e do estado de candidaturas,
apresentadas no ambito do Portugal 2020, tendo para o efeito apresentado uma informaçao
elaborada pelo Grupo de Trabalho Portugal2020, a 04 de novembro de 2020, que faz parte
integrante do livro anexo as atas e da-se aqui como totalmente reproduzida. -------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. ----------------------------------------O Senhor Presidente questionou os membros do Executivo no sentido de saber se
pretendiam tratar de assuntos de interesse municipal, relembrando os Senhores Vereadores que
seria cumprido o tempo destinado para o “Período Antes da Ordem do dia”, de 60 minutos, que foi
utilizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervenção do Senhor Presidente ---------------------------------------------------------------O Senhor Presidente quis agradecer ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de
Uniao de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires pela disponibilidade e pelo
trabalho prestado decorrente do obito provocado pelo vírus COVID-19 registado naquela
freguesia bem como agradecer a Tecnica Superior, Eng.ª Ines Barradas pela disponibilidade
para proceder a realizaçao das medidas preventivas de proteçao e prevençao e ao
colaborador Rui Guerreiro, enquanto coveiro, pela prestaçao de um serviço em condiçoes de
trabalho excecionais. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador João Pereira quis tambem deixar o agradecimento a todos aqueles
que permitiram que os cemiterios do concelho de Almodovar estivessem abertos e que
fossem cumpridas as medidas emitidas pela DGS. ----------------------------------------------------O Senhor Presidente esclareceu que, no ambito da comunicaçao dos casos de ativos de
infeçao pelo COVID-19, os dados sao remetidos pela DGS, normalmente a meio da tarde, para
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o seu email, enquanto autoridade de Proteçao Civil no concelho, e depois sao comunicados a
CIM. Muitas vezes, esta informaçao chega fora do horario de funcionamento e ja nao e
possível informar a populaçao atraves dos canais oficiais do Município. ------------------------O Senhor Presidente informou que, a data, existem 2 casos ativos no concelho, um de
uma pessoa residente temporariamente em Beja e outro de uma pessoa que esta em
isolamento profilatico em casa. Sobre este ultimo, mencionou que foram efetuados testes as
pessoas com quem esteve em contacto e que todos deveram resultado negativo. Concluiu
referindo que estes testes foram pagos pelo Município pois a DGS leva alguns dias a testar e
assim foi possível avançar mais rapido com esta materia.-------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião questionou sobre os moldes em que e efetuada
a participaçao do Município na realizaçao dos testes e da identificaçao das cadeias de
transmissao. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que a Senhora Delegada de Saude o contactou a questionar
sobre a capacidade de averiguar as cadeias de transmissao, tendo informado sobre o
conhecimento que teve. Neste seguimento, foi informado que os testes da DGS apenas teriam
lugar ao fim de 3 a 4 dias e como tínhamos capacidade de efetuar os testes, atendendo ao
protocolo existente, tomamos a decisao de testar mais cedo. --------------------------------------O Senhor Presidente salientou que o Município tem agido numa otica de interajuda e
colaboraçao entre entidades, sem nunca querer colocar-se a frente das entidades de saude.
Por fim o Senhor Vereador António Sebastião questionou sobre as diligencias tomadas
face as condiçoes que as crianças e pais se deparam quando chove a entrada da EB1. -------O Senhor Presidente mencionou que se esta a tratar de uma eventual cedencia de tendas
pela Cruz Vermelha, a título gratuito, custeando apenas o transporte, bem como a aguardar
orçamentos para aquisiçao de tendas. ------------------------------------------------------------------II - ORDEM DO DIA - -----------------------------------------------------------------------------------1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA -------------------------------------------------1.1 – MARCAÇÃO DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL---Foi presente a Proposta n.º 113/PRESIDENTE/2020, exarada em 03 de novembro, cujo
teor se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------

“PROPOSTA N.º 113/PRESIDENTE/2020 ------------------------------------------------------------------------CONVOCAÇÃO DE UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL -------------------Considerando que as presentes matérias carecem de deliberação urgente da Assembleia Municipal; PROPONHO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a Câmara Municipal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação aprove a convocação de uma sessão extraordinária da Assembleia
Municipal, para, se pronunciar sobre a seguinte Ordem do Dia: ---------------------------------------------------A.1 – Apreciação e deliberação sobre a 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2020; ----------------------A.2 - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Senhor Presidente, com vista ao Reconhecimento
de Interesse Público Municipal à IPSS - Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar; ---------------------------A.3 - Apreciação e deliberação sobre a desafetação de uma área de 52,30 m2 localizada a norte do
Lote 20, sito no Loteamento da Cova da Burra, do domínio público municipal para domínio privado
municipal; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.4 - Aprovação, 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 respetiva deliberação em minuta.” ---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente referiu que nao dispomos de pessoal suficiente para fazer face as
situaçoes provenientes da pandemia COVID-19 e que a reserva de recrutamento existente
para assistente operacional na atividade da area de educaçao termina no proximo dia 23 de
novembro, pelo que a alteraçao do mapa de pessoal ira permitir a criaçao de 2 postos e
trabalho que sao bastantes. -------------------------------------------------------------------------------490
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O Senhor Vereador António Sebastião salientou que nao poderia deixar de referir que
acha que a Camara Municipal esta a abusar da utilizaçao da reserva de recrutamento, sendo
que os concursos sao feitos para determinados postos e as reservas sao apenas para fazer
face a questoes pontuais. Mencionou que se esta a restringir o mercado de trabalho e a nao
dar oportunidades a pessoas que poderiam ter uma melhor classificaçao e aptidao, enquanto
que se esta a colocar pessoas que tiverem classificaçoes mais baixas. ----------------------------Analisado o assunto, a Câmara por unanimidade, deliberou -------------------------------1.º - Aprovar a Proposta do Senhor Presidente, e desta forma, solicitar a realização de
uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, destinada a aprovação dos
assuntos supra descritos; ---------------------------------------------------------------------------------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 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO
EFETUADA PELA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL REFERENTE À CANDIDATURA NO
ÂMBITO DO PDR2020-10216-063854 - REABILITAÇÃO DA IGREJA MATRIZ DE
ALMODÔVAR --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a Informaçao n.º 5991,
elaborada pelo Grupo de Trabalho Portugal2020, a 26 de outubro de 2020, que faz parte
integrante do livro anexo as atas e da-se aqui como totalmente reproduzida, e explicou que
se trata de uma candidatura efetuada pela Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial de
Almodôvar, com apoio dos tecnicos do Município, que tem em vista a reabilitação da Igreja
Matriz de Almodôvar, tendo a Comissao solicitado apoio financeiro equivalente a
contrapartida nacional (20%) do investimento elegível validado pelo PDR2020, o que
corresponde a um montante no valor de 23.319,80 € (vinte e três mil, trezentos e dezanove
mil euros e oitenta cêntimos).------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente salientou ainda que este apoio, em caso de aprovaçao, devera ser
disponibilizado numa unica tranche e ate ao final do ano de 2020, por forma a permitir um
fundo de maneio para posterior apresentaçao e reembolso de despesas ja executadas. ------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar, nos termos e fundamentos previstos na Informaçao n.º 5991/2020, a
concessão do apoio financeiro no valor de 23.319,80 € (vinte e três mil, trezentos e dezanove
mil euros e oitenta cêntimos) a Fábrica da Igreja Paroquial de Almodôvar, -------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. ------------------------------------- ------1.3 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE
EXECUÇÃO REFERENTE À CANDIDATURA NO ÂMBITO DO PROJETO P029818” CRIAÇÃO DO
PARQUE DE CARAVANISMO DE ALMODÔVAR": -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a Informaçao n.º 6059, elaborada
pelo Grupo de Trabalho Portugal2020, a 29 de outubro de 2020, que faz parte integrante do livro
anexo as atas e da-se aqui como totalmente reproduzida, e informou que existe a necessidade de
resoluçao de anomalias/falhas registadas em auto de vistoria e como a candidatura terminou a 30
de outubro tornou-se necessario a prorrogaçao de prazo. -------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar, a reprogramação Temporal da Operação/Alteração da calendarização do
projeto P029818 – Criação do parque de Caravanismo de Almodôvar, até 31/12/2020, o
qual tem como justificaçao o atraso na conclusao da empreitada, motivado por anomalias nos
fornecimentos em falta; --------------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------------------491
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1.4 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE
TITULARIDADE NO ÂMBITO DO AVISO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA DA
OPERAÇÃO AT20-53-2018-38: --------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a Informaçao n.º 5799, elaborada
pelo Grupo de Trabalho Portugal2020, a 19 de outubro de 2020, que faz parte integrante do livro
anexo as atas e da-se aqui como totalmente reproduzida, e informou que esta alteraçao vem na
sequencia de comunicaçao da ACIECALM de que se pretende retirar da posiçao de parceiro na
operaçao em questao. Atendendo a necessidade de cumprimento dos compromissos assumidos
no ambito do Termo de Aceitaçao do financeiro aprovado, torna-se preciso apresentar um pedido
de alteraçao de titularidade no Balcao 2020, sendo proposta a integraçao da ADBAL – Associaçao
Desenvolvimento do Baixo Alentejo -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião mencionou que necessita de mais informaçao sobre
esta materia e tem algumas duvidas, pois nao correu bem com a associaçao anterior. Esta
associaçao tem uma area de intervençao muito abrangente e os seus estatutos devem indicar qual
o seu objeto social. Continuo referindo que se assina um protocolo e entrega-se um projeto, mas
devíamos ter alguma garantia de desenvolvimento na promoçao de produtos de Almodovar. ---O Senhor Presidente referiu que a ADBAL e uma associaçao nova que estamos a apoiar e
esperamos que nao se cometam os mesmos erros, conhecemos os membros e parece existir
vontade de fazer e trabalhar. --------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Câmara, por maioria, com a abstençao do Senhor Vereador Antonio
Sebastiao, deliberou: ----------------------------------------------------------------------------------------------1.º - Aprovar, nos termos e fundamentos previstos na Informaçao n.º 5799/2020, a alteração
de titularidade no Balção 2020 e a reprogramação da operação candidatada ALT20-010853-FEDER-000091, com a designaçao Saberes e Sabores Tradicionais – Qualificaçao dos
Produtos Locais para os desafios do Presente e do Futuro;-------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------------------1.5 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE AS MEDIDAS DE INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO
DA ECONOMIA LOCAL – ÉPOCA NATALÍCIA (COLABORADORES DO MUNICIPIO): --------------PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE AS MEDIDAS DE INCENTIVO À
DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL – ÉPOCA NATALÍCIA (COLABORADORES): --------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Proposta n.º 109/PRESIDENTE/2020, exarada
em 03 de novembro de 2020, que aqui se da como totalmente reproduzida e fica arquivada em
pasta anexa ao presente livro de atas, atraves da qual propoe que o executivo aprove a concessao
de um apoio a economia local mediante a atribuiçao aos estabelecimentos de comercio tradicional
situados no concelho de Almodovar, devidamente identificados para o efeito, de um apoio de
natureza pecuniaria em valor equivalente a 75 euros por cada colaborador municipal que nele
promova a aquisiçao de bens e serviços de valor equivalente, ate ao dia 24 de dezembro de 2020.
O Senhor Presidente referiu tambem que tal como no ano anterior ao executivo nao sera
abrangido por esta iniciativa.--------------------------------------------------------------------------------------Sobre a materia o Senhor Vereador António Sebastião referiu que na altura em que esta
medida foi criada, durante a anterior crise orçamental, defice e dívida publica, foram cortados
salarios, subsídios de Natal e o Executivo na sua totalidade deliberou atribuir premios aos
trabalhadores no valor de 150 € + 150 € por uma situaçao específica de crise que estavamos a
passar. Apos o termino desta fase, foram suscitadas duvidas e aos valores foram diminuídos para
150€ sendo que mais tarde foi alterado para 75€+75€. Continuou salientando que, entretanto,
voltamos a um período de crise, a economia esta-se a ressentir de forma acentuada e as autarquias
voltaram a se afetadas, nao em cortes salariais, mas no papel na frente da pandemia, devendo o
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esforço dos colaboradores ser enaltecido. Neste seguimento, o Senhor Vereador António
Sebastião propos o aumento do valor como um auto de premio e compensaçao dos colaboradores.
O Senhor Presidente escutou a sugestao, mas referiu que discorda, pois, nesta reuniao vamos
apresentar uma medida mais abrangente de apoio ao comercio e possivelmente vamos ter de
continuar a apoio no molde que ja fizemos. Prossegui informando que os colaboradores ate ao
momento nao sofreram qualquer corte, nada tem faltado de EPI´s e tem sido efetuadas as posiçoes
remuneratorias e requalificaçao. Entende a proposta do Senhor Vereador e benevolencia
pretendida, a qual merece o devido respeito, mas entende que nao se pode ir por essa via, sendo
necessario uma abrangencia maior para estimular o comercio local. ------------------------------------Por ultimo, o Senhor Presidente mencionou que se esta a estudar medida de abrangencia de
toda a populaçao, a nível de açao social, e que so nao se fara se nao for possível no Orçamento de
2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião retorquiu afirmando que a requalificaçao dos
trabalhadores e uma obrigaçao da Camara e um direito do trabalhador quando ve as suas
habilitaçoes aumentadas. A adoçao de outras medidas nao tem nada a ver com esta, que e um gesto
de atençao para com os colaboradores, nao vislumbrando dificuldades em suportar esta despesa,
atendendo a situaçao financeira estavel do Município. -----------------------------------------------------Concluiu afirmando que, nesta fase de crise, o Município arrecadou 4% de IRS e poderia te-lo
feito apenas em 1%, sendo esse valor diminuto em relaçao aquele que seria gasto com o aumento
desta medida de apoio aos colaboradores. ---------------------------------------------------------------------Analisada e discutida a materia, a Câmara por unanimidade, deliberou: -----------------------1.º - Aprovar a concessao de um apoio a economia local mediante a atribuiçao aos
estabelecimentos de comercio tradicional situados no concelho de Almodovar, devidamente
identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniaria em valor equivalente a 75 euros
por cada colaborador municipal, incluindo os trabalhadores que exercem funções no
Agrupamento de Escolas de Almodôvar, transitado para o Mapa de Pessoal desta Camara
Municipal ao abrigo do disposto no artigo 43.º do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30/01, que nele
promova a aquisição de bens e serviços de valor equivalente, até ao dia 24 de dezembro de
2020; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem na Secção de
Contabilidade da Autarquia os comprovativos da despesa efetuada, juntamente com os
respetivos vouchers, impreterivelmente até ao dia 29 de dezembro de 2020 com vista ao seu
pagamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os
estabelecimentos de comercio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento localizado no
concelho de Almodovar;--------------------------------------------------------------------------------------------4.º - Aprovar que os serviços municipais promovam a elaboraçao do respetivo distintivo, a
colocar em local bem visível nos estabelecimentos comerciais aderentes;------------------------------5.º - Aprovar que os serviços municipais, designados para o efeito, promovam a
distribuiçao do referido distintivo pelas lojas aderentes.--------------------------------------------6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE AS MEDIDAS DE INCENTIVO À
DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL – ÉPOCA NATALÍCIA (FILHOS DOS COLABORADORES):
Prosseguindo, o Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Proposta n.º
110/PRESIDENTE/2020, exarada em 03 de novembro de 2020, que aqui se da como totalmente
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, atraves da qual propoe que
o executivo aprove a título excecional, a concessao de um apoio a economia local mediante a
atribuiçao aos estabelecimentos de comercio tradicional situados no concelho de Almodovar,
devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniaria em valor equivalente
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a 20 euros por cada filho, de cada colaborador municipal que nele promova a aquisiçao de bens e
serviços de valor equivalente, ate ao dia 24 de dezembro de 2020.---------------------------------------Ponderado assunto, a Câmara por unanimidade, deliberou:---------------------------------------1.º - Aprovar, a título excecional, a concessao de um apoio a economia local mediante a
atribuiçao aos estabelecimentos de comercio tradicional situados no concelho de Almodovar,
devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniaria em valor equivalente
a 20 euros por cada filho, de cada colaborador municipal que nele promova a aquisiçao de bens e
serviços de valor equivalente, até ao dia 24 de dezembro de 2020; -----------------------------------2.º - Aprovar que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem na Secção de
Contabilidade da Autarquia os comprovativos da despesa efetuada, juntamente com os
respetivos vouchers, impreterivelmente até ao dia 29 de dezembro de 2020 com vista ao seu
pagamento; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os
estabelecimentos de comercio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento
localizado no concelho de Almodôvar. ----------------------------------------------------------------------4.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------------------1.6 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE PARA
ATRIBUIÇÃO DE APOIO DE INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL, NO
CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 PÚBLICO GLOBAL: ---------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Proposta n.º 106/PRESIDENTE/2020, exarada
em 03 de novembro de 2020, que aqui se da como totalmente reproduzida e fica arquivada em
pasta anexa ao presente livro de atas e referiu que, este ano atendendo a conjuntura atual causada
pela pandemia por infeçao pelo novo coronavírus e consequente constrangimentos e diminuiçao
de rendimentos na economia local, propõe a alteração do método de funcionamento com dois
sorteios distintos, um para promoção de comércio generalista e outro para promoção de
restauração e café, da duraçao do programa entre o período de 10 de novembro a 10 de janeiro,
e dos premios tendo como finalidade pessoas de outro concelho e estimular o comercio local. ---Prosseguindo, o Senhor Presidente mencionou que pretende capitalizar pessoas de outro
concelho e estimular o comercio local, sendo o sorteio semanal efetuado no mercado municipal
aos sabados pelas 12H30. -----------------------------------------------------------------------------------------Em materia de premios a atribuir, o Senhor Presidente apresentou o seguinte: ----------------No âmbito do Sorteio - Comércio Local ---------------------------------------------------------1.º Prémio – 200,00 € em cheques-prenda (5 cheques-prenda de 20,00 € cada, para
usufruir em estabelecimentos aderentes no comercio local), e 1 voucher de € 100,00 para
usufruir em estabelecimento de Alojamento Local/Empreendimento Turístico aderente
sediado e com espaço físico no concelho de Almodovar; -------------------------------------------Do 2.º ao 5.º Prémio inclusive – 100,00 € em cheques-prenda (5 cheques-prenda de
20,00 € cada, para usufruir em estabelecimentos do comercio local aderentes, incluindo
pastelarias e cafes devidamente licenciados para o efeito sediados e com espaço físico no
concelho de Almodovar); ----------------------------------------------------------------------------------No âmbito do Sorteio – Restauração, incluindo pastelarias e cafés devidamente
licenciados para o efeito --------------------------------------------------------------------------------Do 1.º ao 10.º Prémio inclusive – 20,00 € em cheques-prenda (2 cheques-prenda de
10,00 € cada, para usufruir em estabelecimentos aderentes de restauraçao, incluindo
pastelarias e cafes devidamente licenciados para o efeito, com espaço físico e sede no
concelho de Almodovar). ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião afirmou que a posiçao tomada tem sido minimalista
na aplicaçao de premios. Questionou se existe obrigatoriedade do comercio em aderir, o que e
quanto recebe o munícipe quando faz as suas compras e qual a quantidade de livro de vouchers
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facultada ao comerciante. Mencionou, ainda, que acha o valor total dos premios diminuto e que se
poderia despender umas verbas para que a motivaçao seja diferente, para levar as pessoas a
procurar o que pretendem no comercio local. ----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente salientou que os Serviços Municipais vao ao encontro do comerciante e
se este quiser aderir, e colocado o dístico, sendo posteriormente deixado o livro de vouchers, e
quando necessitam de mais, vamos la entregar. --------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Carmo afirmou que em lojas com produtos de valor mais alto, sao
entregues mais livros de vouchers e que ja estamos a aumentar de certa forma os premios, pois
estamos a fazer 1 por semana. ------------------------------------------------------------------------------------Apos a analise e discussao do assunto, o Senhor Presidente propos a integraçao de 3 novos
premios distribuídos da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------------No âmbito do Sorteio - Comércio Local ---------------------------------------------------------6.º Prémio – 100,00 € em cheques-prenda (5 cheques-prenda de 20,00 € cada, para
usufruir em estabelecimentos do comercio local aderentes, incluindo pastelarias e cafes
devidamente licenciados para o efeito sediados e com espaço físico no concelho de
Almodovar); -----------------------------------------------------------------------------------No âmbito do Sorteio – Restauração, incluindo pastelarias e cafés devidamente
licenciados para o efeito --------------------------------------------------------------------------------Do 11.º ao 12.º Prémio inclusive – 20,00 € em cheques-prenda (2 cheques-prenda de
10,00 € cada, para usufruir em estabelecimentos aderentes de restauraçao, incluindo
pastelarias e cafes devidamente licenciados para o efeito, com espaço físico e sede no
concelho de Almodovar). ----------------------------------------------------------------------------------Ponderado assunto, a Câmara por unanimidade, deliberou:---------------------------------------1.º - Aprovar, por unanimidade, nos termos e fundamentos apresentados na Proposta
n.º 106/PRESIDENTE/2020, as Normas de Funcionamento da edição 2020/2021 da
iniciativa “O Meu Natal é no Comércio Tradicional”; ---------------------------------------------2. º - Aprovar as despesas inerentes aos seguintes prémios a atribuir, a incluir nas
Normas de Funcionamento da ediçao 2020/2021 da iniciativa “O Meu Natal e no Comercio
Tradicional”: --------------------------------------------------------------------------------------------------No âmbito do Sorteio - Comércio Local ---------------------------------------------------------------1.º Prémio – 200,00 € em cheques-prenda (5 cheques-prenda de 20,00 € cada, para
usufruir em estabelecimentos aderentes no comércio local), e 1 voucher de € 100,00 para
usufruir em estabelecimento de Alojamento Local/Empreendimento Turístico aderente
sediado e com espaço físico no concelho de Almodovar; --------------------------------------------Do 2.º ao 6.º Prémio inclusive – 100,00 € em cheques-prenda (5 cheques-prenda de
20,00 € cada, para usufruir em estabelecimentos do comércio local aderentes, incluindo
pastelarias e cafés devidamente licenciados para o efeito sediados e com espaço físico no
concelho de Almodôvar); -----------------------------------------------------------------------------------No âmbito do Sorteio – Restauração, incluindo pastelarias e cafés devidamente
licenciados para o efeito ---------------------------------------------------------------------------------Do 1.º ao 12.º Prémio inclusive – 20,00 € em cheques-prenda (2 cheques-prenda de
10,00 € cada, para usufruir em estabelecimentos aderentes de restauração, incluindo
pastelarias e cafés devidamente licenciados para o efeito, com espaço físico e sede no concelho
de Almodôvar). -----------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar que seja determinado aos competentes serviços, a adoçao dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a cabal e integral execuçao da
deliberaçao camararia que recair sobre a referida proposta. ---------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. --------------------------------------------------------
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1.7 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE
REFERENTE ÀS NORMAS REGULADORAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 2021 --O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao uma minuta de Normas de Participação no
Orçamento Participativo Jovem 2021, e aqui se da como totalmente reproduzida e fica
arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas e referiu que se trata de um projeto que ira
contribuir para uma participaçao ativa dos jovens, sendo que as propostas a apresentar devera ser
feitas a titulo individual, nao sendo admitidas proposta apresentadas por grupos ou associaçoes.
Salientou ainda que a tematica para o ano de 2021 sera “Melhorar a Qualidade de vida e bem-estar
no concelho” e o montante disponível e de ate 50.000 €, podendo este ser atribuído apenas ao
projeto vencedor ou a varios, consoante o remanescente. -------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar as Normas de Participação no Orçamento Participativo Jovem 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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------------------1.8 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO E COMPARTICIPAÇÃO EM
CURSO DE NADADOR SALVADOR E EXAME ESPECÍFICO DE APTIDÃO TÉCNICA: ---------------O Senhor Presidente informou sobre a dificuldade existente na contrataçao de nadadores
salvadores assim como em conseguir que os mesmos tenham interesse em exercer a profissao em
locais diversos das praias. Face a essa situaçao, o Senhor Presidente referiu que pretende abrir o
curso de nadador salvador no concelho bem com comparticipar as inscriçoes, tendo este o valor
de 200€ por cada formador, incluindo o manual, a mascara de reanimaçao e 150 horas de
formaçao. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar a comparticipação do Município na realização de curso de formação de
nadadores salvadores, no valor estimado de 6.000,00 €; ---------------------------------------------2.º - Que os encargos emergentes da atribuiçao da presente comparticipaçao sejam suportados
atraves da rubrica orçamental, com a classificaçao economica: 02022502 e compromisso n.º
68251; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------------------1.9 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PARECER DA PROPOSTA DE ESCALAS DE
TURNOS DE SERVIÇO DAS FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2021: ---------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a proposta de escalas de turnos as farmacias para o ano
de 2021 previamente remetida pela Administraçao Regional de Saude do Alentejo, IP - ARS
do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1. º - Emitir parecer favorável, a proposta de escala de turnos das farmacias do
Município de Almodovar, para o ano de 2021, enviada pela Administraçao Regional de Saude
do Alentejo, IP - ARS do Alentejo; ------------------------------------------------------------------------2.º - Que seja dado conhecimento a Administraçao Regional de Saude do Alentejo, IP da
deliberaçao que recaiu sobre a presente proposta; ---------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------1.10 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DE
RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO MUNICIPAL À IPSS - SANTA CASA DA
MISERICÓRDIA DE ALMODÔVAR: -----------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Proposta n.º 107/PRESIDENTE/2020, exarada
em 02 de novembro de 2020, cujo teor se transcreve:-------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 107/PRESIDENTE/2020 -------------------------------------------------------------------------RECONHECIMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL -----------------------------------------------------------------------------SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALMODÔVAR ---------------------------------------------------------------------------PROJETO “ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS, CENTRO DE DIA E SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO” ---------------De acordo com o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro, na sua redação atual, “São instituições particulares de
solidariedade social, (…) as pessoas coletivas, sem finalidade lucrativa, constituídas exclusivamente por
iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de
solidariedade, contribuindo para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, desde que não sejam
administradas pelo Estado ou por outro organismo público”; -------------------------------------------------------Fundada em 1708, a Irmandade da Misericórdia de Almodôvar, também denominada Santa Casa da
Misericórdia de Almodôvar, associação de fiéis, com personalidade jurídica canónica, visa o serviço e apoio
com solidariedade a todos os que necessitem, bem como a realização de atos de culto Católico, de
harmonia com o espírito tradicional informado pelos princípios do humanismo e da doutrina e moral
cristã; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reconhecida, pelo Estado Português, com personalidade jurídica civil, com estatuto de Instituição
Particular de Solidariedade Social, a Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar desenvolve atividades de
solidariedade social, em domínios como a segurança social, saúde e educação, procurando dar resposta a
situações de cariz social e de apoio a cidadão vulneráveis assim como desenvolvendo atividades de apoio
à infância e juventude; apoio à família; apoio às pessoas idosas; apoio às pessoas com deficiência e
incapacidade e apoio à integração social e comunitária; -------------------------------------------------------------A Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar tem pautado por um papel de bastante pertinência social
no concelho de Almodôvar, merecendo todo o prestígio, reconhecimento e louvor que lhe seja atribuído; Para além da sua relevância social e solidária, a Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar assume
uma especial importância na dinamização da economia local, desde logo na criação de postos de trabalho,
através das suas infraestruturas já existentes de resposta social para crianças e para idosos; --------------Atualmente, a Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar pretende desenvolver um novo projeto para
construção de uma Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário,
revitalizando o edifício existente do Antigo Hospital, que se considera importante e relevante na história
da vila de Almodôvar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Com um investimento previsto de cerca de 1 800 000 € (um milhão e oitocentos mil euros), candidato
a apoio de Fundos Comunitários, este novo contributo na proteção social permitirá uma ocupação
máxima de 60 residente na Estrutura Residencial e 20 utentes no Centro de Dia/Serviço de Apoio
Domiciliário; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No contexto da empregabilidade, a conceção desta resposta social permitirá a criação de postos de
trabalho, o que, consequentemente, beneficiará a estabilidade e fixação de agregados familiares no nosso
concelho; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A competência para a prática do ato administrativo de Reconhecimento de Interesse Público
Municipal pertence à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal e poder-se-á fundamentar
na relevância que o projeto pode trazer para o concelho, seja em fatores sociais, económicos, de
empregabilidade e de apoio as famílias; ----------------------------------------------------------------------------------No caso aqui em apreço, entende-se verificado o interesse público municipal do projeto supra
identificado, para a proteção social e desenvolvimento económico do concelho de Almodôvar, atendendo
à contribuição decisiva para a melhoria da qualidade de vida dos seniores e cidadãos vulneráveis; -------PROPONHO que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------1. Aprovar a proposta de Reconhecimento de Interesse Publico Municipal relativamente ao
projeto Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário nos
termos do Artigo 33.ºn. º 1 alínea ccc) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, na sua próxima Sessão, sob
a forma de Proposta, a aprovação do Reconhecimento de Interesse Publico Municipal relativamente
ao projeto Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviços de Apoio Domiciliário nos
termos do Artigo 25.º n.º 2 alínea k) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual;
3. Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução das deliberações dos órgãos que
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recaírem sobre a presente proposta; --------------------------------------------------------------------------------------4. Que nos termos do Artigo 57.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a deliberação que recair
sobre a presente Proposta seja aprovada em minuta.” ------------------------------------------------------------

Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1. º - Aprovar a proposta de Reconhecimento de Interesse Publico Municipal
relativamente ao projeto Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviços
de Apoio Domiciliário nos termos do Artigo 33.ºn. º 1 alínea ccc) do Anexo I a Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redaçao atual; --------------------------------------------------2.º - Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, na sua próxima
Sessão, sob a forma de Proposta, a aprovação do Reconhecimento de Interesse Publico
Municipal relativamente ao projeto Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia
e Serviços de Apoio Domiciliário nos termos do Artigo 25.º n.º 2 alínea k) do Anexo I a Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redaçao atual; ----------------------------------------------3.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoçao dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a cabal e integral execuçao das
deliberaçoes dos orgaos que recaírem sobre a presente proposta; --------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------1.11 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
E PARCERIA A CELEBRAR COM A ESDIME NO ÂMBITO DO CLDS 4G: -------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a Informaçao n.º 6179,
elaborada pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, a 04 de novembro de 2020 bem como a
Minuta do Protocolo de Cooperaçao e Parceria a celebrar, entre o Município de Almodovar e
a ESDIME - Agencia para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, CRL no ambito do
Programa CLDS 4G – Projeto Altamente Almodovar 4G. Salientou ainda que esta minuta de
Protocolo comporta um apoio financeiro que o Município podera providenciar para fazer
face a necessidade de prossecuçao das açoes previstas, sendo que este apoio devera ser
reembolsado ao Município. ------------------------------------------------------------------------------A Informaçao e a Minuta do Protocolo em apreço fazem parte integrante do livro anexo
as atas e dao-se aqui como totalmente reproduzidas. ------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar, por unanimidade, a Minuta do Cooperaçao e Parceria a celebrar entre o
Município de Almodovar e a ESDIME – Agencia para o desenvolvimento local no Alentejo
Sudoeste, CRL, no ambito do Projeto Altamente Almodovar 4G; -----------------------------------2.º - Conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para outorgar o
presente Protocolo em nome do Município de Almodovar; -----------------------------------------3. º - Aprovar os encargos financeiros resultantes da presente deliberaçao; -------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------1.12 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E A RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.: --------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a Informaçao n.º 6149,
elaborada pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, a 02 de novembro de 2020 bem como a
Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Almodovar e a Rodoviaria do Alentejo,
S.A. o qual estabelece as condiçoes para esta ultima entidade, na qualidade de concessionaria
de Transportes Publicos Rodoviarios de Passageiros, realizar os serviços, específicos de
transporte, em período escolar de 2020/2021, assim como os moldes em que e efetuada a
estimativa de comparticipaçao financeira por parte do Município no valor de 28.000,00 €,
ate ao final de 2020, e 59.000,00€, a pagar durante o ano de 2021. -------------------------------498

ATA N.º 25/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4.NOV.2020

A Informaçao e a Minuta do Protocolo em apreço fazem parte integrante do livro anexo
as atas e dao-se aqui como totalmente reproduzidas. ------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar, por unanimidade, a Minuta de Protocolo, em anexo, com as alterações
propostas, a celebrar entre o Município de Almodôvar e a Rodoviária do Alentejo, S.A.,
o qual estabelece as condiçoes para esta ultima entidade, na qualidade de concessionaria de
Transportes Publicos Rodoviarios de Passageiros, realizar os serviços, especí ficos de
transporte, em período escolar, assim como os moldes em que e efetuada a comparticipaçao
financeira por parte do Município; -----------------------------------------------------------------------2.º - Que a Minuta de Protocolo seja a mesma remetida à Rodoviária do Alentejo, S.A.,
para aprovação e posterior agendamento da data para a respetiva outorga; -------------------3.º - Que seja efetuado o compromisso da despesa para os anos de 2020 e 2021; ---4.º - Que sejam conferidos poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para a
outorga do Protocolo. --------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------2.1 – ADMINISTRAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------------------2.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 23/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
07 DE OUTUBRO E DA ATA N.º 24/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21
DE OUTUBRO --------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA N.º 23/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE
OUTUBRO DE 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da deliberaçao de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo a ordem do dia,
fotocopia da ata da reuniao 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
redaçao, foi submetida a apreciaçao e votaçao. -------------------------------------------------------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 23/2020,
de 07 de outubro a qual foi homologada em minuta, com exceçao das intervençoes do
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. ------------------------APROVAÇÃO DA ATA N.º 24/2020, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 21 DE
OUTUBRO DE 2020 -----------------------------------------------------------------------------------------------Nos termos da deliberaçao de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo a ordem do dia,
fotocopia da ata da reuniao 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
redaçao, foi submetida a apreciaçao e votaçao. -------------------------------------------------------Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 24/2020 de
21 de outubro, a qual foi homologada em minuta, com exceçao das intervençoes do
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. ------------------------2.1.2 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA PROPOSTA RELATIVA À ABERTURA DE UM
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA DE
EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE
TRABALHO DA CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR – DIREITO: -------------------Prosseguindo, o Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 104/PRESIDENTE/2020,
cujo conteudo se da aqui como integralmente reproduzido, bem como os restantes
documentos que a suportaram e explicou, detalhadamente, os principais fundamentos que
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levaram a necessidade de abertura deste procedimento, referindo, designadamente, que este
e imprescindível, atendendo ao facto que o numero dos recursos humanos ao nível da
carreira e categoria de Tecnico Superior, na area descrita, em concreto, e consideravelmente
reduzido, motivada por varios motivos, impondo-se, naturalmente, dar continuidade a todas
as atividades que vem sendo desenvolvidas pelo Município, onde a complexidade das
materias a tratar e cada vez maior. ----------------------------------------------------------------------Assim, decorrente da manifesta carencia e urgente desencadear a abertura de
procedimento concursal comum para constituiçao de vínculo de emprego publico, na
modalidade de contrato de trabalho em funçoes publicas por tempo indeterminado, com
vista ao preenchimento do posto de trabalho da carreira e categoria de Tecnico Superior,
descrito na proposta supramencionada. --------------------------------------------------------------A Proposta e os anexos inumerados ficam apensos ao presente livro de atas. ------Apreciada a materia, a Câmara, ao abrigo do artigo 4.º, conjugado com o n.º 1 do artigo
9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e com o disposto no artigo 30.º da Lei
Geral do Trabalho em Funçoes Publicas, por unanimidade, deliberou: -----------------------1.º - Autorizar a abertura de procedimento concursal comum para constituiçao de
vínculo de emprego publico, na modalidade de contrato de trabalho em funçoes publicas por
tempo indeterminado, com vista ao preenchimento de 1 (um) posto de trabalho da
carreira e categoria de Técnico Superior, area curricular de Direito, previsto no mapa de
pessoal do Município de Almodovar, com afetaçao ao Gabinete Jurídico e de Auditoria, sendo
constituída reserva de recrutamento interna, nos termos do n.º 3 do art.º 30 da Portaria n.º
125-A/2019, de 30 de abril; -------------------------------------------------------------------------------2.º - Autorizar, tendo em conta os princípios de racionalizaçao, eficacia, eficiencia e
economia de custos, que devem presidir a atividade administrativa e o relevante interesse
publico no recrutamento, que o presente recrutamento seja único e se destine a ser
preenchido, em 1.º lugar pelos candidatos colocados na situação de valorização
profissional, seguidos pelos candidatos aprovados, detentores de vínculo de emprego
público por tempo indeterminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do art.º 30º
da Lei Geral de Trabalho em Funçoes Publicas e somente no final, caso aqueles candidatos
nao sejam suficientes para preencher os postos de trabalho necessarios, pelos candidatos
aprovados com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego
público, ao abrigo do disposto no n.º 8 do art.º 30º da LTFP, na sua atual redaçao; -----------3.º - Aprovar o prazo de 10 dias úteis para apresentaçao de candidaturas ao
procedimento; -----------------------------------------------------------------------------------------------4.º - Aprovar, nos termos do artigo 36º da LTFP e artigo 5º da Portaria n.º 125-A/2019,
de 30 de abril, a aplicação dos seguintes métodos de seleção no presente procedimento
concursal: Prova de Conhecimentos (PC); Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista
Profissional de Seleção (EPS). --------------------------------------------------------------------------Os candidatos que reúnam as condições referidas no citado n.º 2 do artigo 36.º, caso não
tenham exercido a opção pelos métodos anteriores de acordo com a primeira parte do
mesmo normativo e constante do formulário de candidatura, realizarão os seguintes
métodos de seleção previstos na Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril: Avaliação
Curricular (AC); Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Entrevista Profissional de
Seleção (EPS); ------------------------------------------------------------------------------------------------5.º - Designar para constituição do respetivo júri, os seguintes trabalhadores ---------Presidente: Manuel da Silva Campos, Técnico Superior; ---------------------------------------Vogais Efetivos: Laura Cristina Lopes Guerreiro, Técnica Superior e Helena Camacho
Gonçalves Guerreiro, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira; -----------------------------Vogais suplentes: Gina Maria Colaço Romão Martins e Gilberto da Silva Guerreiro
Moreira, Técnicos Superiores. -----------------------------------------------------------------------------
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O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal
efetivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------6.º - Aprovar a caracterização do posto de trabalho descrito no anexo I da proposta
apresentada e respetiva área de licenciatura a exigir; ---------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------------------2.1.3 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO DA 2.ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DE 2020:
O Senhor Presidente fez o enquadramento e fundamentou a presente alteraçao e apresentou
a Proposta n.º 105/PRESIDENTE/2020, exarada em 02 de novembro, atraves da qual se propoe,
designadamente, que o Executivo aprove a criaçao de dois (2) postos de trabalho nao ocupados,
na carreira geral de assistente operacional, categoria de assistente operacional, area de educaçao,
refletindo-se esta alteraçao no mapa de pessoal de 2020, conforme documentos apresentados, que
aqui se dao como totalmente reproduzidos e ficam arquivadas em pasta anexa ao livro de atas. -Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1. º - Aprovar a 2.º Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2020, de harmonia com os
mapas anexos, cujos originais se encontram arquivados na pasta anexo ao livro de atas e que aqui
se dao como totalmente reproduzido; --------------------------------------------------------------------------2. º - Aprovar a criação de dois (2) postos de trabalho a preencher, na carreira geral de
assistente operacional, categoria de assistente operacional, area de educaçao, refletindo- se esta
alteraçao no Mapa de Pessoal de 2020, conforme documento em anexo; ------------------------------3.º - Propor à Assembleia Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 1 do artigo 25.º do
mesmo diploma legal e do n.º 5 do artigo 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com
o Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redaçao e Lei n.º 112/20 17, de 29 de
dezembro, a aprovaçao da 2.ª Alteraçao ao Mapa de Pessoal do ano de 2020, conforme anexo;
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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------2.2 – FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: -------------------------A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia três de
novembro de dois mil e vinte, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a
favor do Município, na importância de €3.933.798,51 (três milhões, novecentos e trinta e
três mil setecentos e noventa e oito euros e cinquenta e um cêntimos) e ainda das Operações
não Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €439.109,54 (quatrocentos e
trinta e nove mil cento e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos) perfazendo, assim, um
total de disponibilidades no valor de €4.372.908,05 (quatro milhões trezentos e setenta e
dois mil novecentos e oito euros e cinco cêntimos). --------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------------2.2.2 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS
RECEITAS MUNICIPAIS: -----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 111/PRESIDENTE/2020, tendo feito
uma sumula da materia e, referindo nomeadamente, que ao longo do tempo tem vindo a ser
formulados algumas sugestoes, relativamente a criaçao de novas taxas, dando por exemplo
os gavetoes do Cemiterio de Almodovar, bem como a adaptaçao de algumas ja existentes as
novas realidades. --------------------------------------------------------------------------------------------Neste sentido e intençao deste Município dar início ao procedimento de elaboraçao de
alteraçao ao supra referido Regulamento, promovendo-se a consulta a todos os potenciais
interessados, para que estes possam apresentar os seus contributos no ambito deste
501

ATA N.º 25/2020 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 4.NOV.2020

procedimento.------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------1.º - Aprovar o início do procedimento de alteração ao Regulamento de Liquidação
e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, bem como ao seu Anexo I – Tabela
de Taxas, nos termos do Artigo 98.º n.º 1 do Codigo de Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro; -------------------------------------------2.º - Promover a consulta, por Edital, a todos os interessados, pelo prazo de 10 dias
úteis, contados da data da publicitaçao da deliberaçao da Camara Municipal, para que estes
possam apresentar os seus contributos no ambito deste procedimento; ------------------------3.º - Que os contributos a apresentar pelos interessados sejam remetidos via correio
eletronico, para o seguinte endereço: gab.juridico@cm-almodovar.pt, devendo os
interessados colocar, como “Assunto”, o seguinte texto: “Apresentação de Sugestões –
Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais”;
4.º - Que seja dado conhecimento a todos os trabalhadores ao serviço deste Município do
teor da presente deliberaçao; ----------------------------------------------------------------------------5.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoçao dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes a cabal e integral execuçao da
deliberaçao camararia que recair sobre o assunto; --------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL ------------------3.1 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O INÍCIO E ABERTURA DE
PROCEDIMENTO PARA A EMPREITADA DE “COMPLEXO MULTIUSOS DO CAMPO DAS
EIRAS”: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 112/PRESIDENTE/2020 exarada a 03
de novembro, tendo feito uma sumula da materia, na qual referiu que, face a nao adjudicaçao
do procedimento de Concurso Publico referente a Empreitada – “Complexo Multiusos do
Campo das Eiras” e consequente extinçao do procedimento e revogaçao da decisao de
contratar, em virtude da nao apresentaçao pelos interessados, encontram-se preenchidos os
pressupostos legais para adoçao do procedimento de ajuste direto, sendo que o mesmo
necessitara do respetivo previo do Tribunal de Contas. ---------------------------------------------Prosseguindo, o Senhor Presidente referiu que a intençao principal e executar a obra,
sendo que no anterior procedimento o mesmo ficou deserto pois os empreiteiros entendem
que o preço esta alto, mas, no entanto, o projetista refere que o preço de estaleiro e que
podera estar alto e quanto a isso nada pode fazer. Salientou ainda que poderia abrir concurso,
mas atualmente existem inumero obras a surgir, existe falta de mao-de-obra e corre-se o risco
de ficar novamente deserto. ------------------------------------------------------------------------------Relativamente a empresa a convidar, o Senhor Presidente mencionou que, em sede de
reuniao, esta demonstrou disponibilidade para executar a obra atendendo que estao com
algumas obras publicas na regiao, nomeadamente na zona de Aljustrel, nao tendo
anteriormente concorrido por indisponibilidade, o que nao acontece neste momento. O
Senhor Presidente referiu ainda que obteve informaçoes junto do Município de Aljustrel
tendo tido boas referencias. ------------------------------------------------------------------------------Sobre a materia o Senhor Vereador António Sebastião referiu que se deveria pensar na
logica de alteraçao da base orçamental, dado que se esta a falar de um processo que decorreu
acerca de 3 / 4 meses e poderia ter alterado aquilo que era visível para os concorrentes. Caso
o tivesse feito, poder-se-ia estar ja numa fase de aprovaçao de proposta e o processo tinha
sido mais transparente. ------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Câmara, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador
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Antonio Sebastiao, deliberou: ---------------------------------------------------------------------------1.º - Aprovar a decisão de contratar e a adoção de Ajuste Direto, em função de
critérios materiais, nos termos da alínea a) do n.º 1, do artigo 24.º do CPP, para a realizaçao
da Empreitada – “Complexo Multiusos do Campo das Eiras”, nos termos e com os
fundamentos constantes no processo; ------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar o preço base de €1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta mil
euros), que nao inclui o IVA, e um prazo de execução de 18 (dezoito) meses; ---------------3.º - Aprovar que a despesa inerente ao contrato a celebrar, não deverá exceder
€1.460.000,00€ a satisfazer pela rubrica 07010302 – Instalações desportivas e
recreativas, projetos 2016/252-18 – Requalificação do Campo das Eiras, com a dotaçao
para os anos economicos de 2020, 2021 e 2022; -----------------------------------------------------4.º - Aprovar que os trabalhos constantes no presente projeto tenham enquadramento
na 1ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da
proposta, e a 4.ª subcategoria da 4.ª Categoria de Alvara na classe correspondente a parte
dos trabalhos a que respeita, e o codigo CPV 45212300-9, Construção de edifícios para
usos culturais e artísticos e Fórmula de Revisão de Preço: F02 – Edifícios
Administrativos e F09 – Arranjos Exteriores; ------------------------------------------------------5.º - Aprovar as peças do procedimento, designadamente o convite e o caderno de
encargos, nos termos do n° 1 do artigo 40° do CCP; --------------------------------------------------6.º - Aprovar o Convite à única empresa Indugal - Construções, S.A.; -------------------7.º - Aprovar a dispensa de juri do procedimento, nos termos do artigo 67.º, uma vez que
se adotou o Ajuste Direto com convite a uma unica empresa; --------------------------------------8.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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.2 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ADENDA AO CONTRATO RELATIVA À
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ROSÁRIO – ENVOLVENTE À
E.N.2”: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou uma informaçao exarada pelo Gabinete Jurídico, bem como
a Minuta do Adenda ao Contrato n.º 41/2019, de 03 de julho - Empreitada de Obras Publicas –
Requalificaçao Urbanística do Rosario – Envolvente a E.N.2, em anexo, que tem como objeto
proceder ao pagamento, a título de reposiçao do equilíbrio financeiro no valor de 16.018,70 €
(isento de IVA), aprovado em Reuniao de Camara Municipal de 21 de outubro de 2020, que fazem
parte integrante do livro anexo as atas e cujos teores aqui se dao como totalmente reproduzidos.
Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------1.º – Aprovar a minuta do Adenda ao Contrato n.º 41/2019 - Empreitada de Obras
Publicas - Empreitada de Obras Publicas – Requalificaçao Urbanística do Rosario –
Envolvente a E.N.2, que se anexa; ------------------------------------------------------------------------2.º - Notificar o cocontratante do teor integral da minuta do contrato em apreciaçao, para
que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de dois dias, nos termos do Artigo 101.º do
Codigo dos Contratos Publicos, adotando-se os demais formalismos aí previstos; -------------3.º - Notificar o cocontratante para, no prazo de cinco dias a contar da respetiva
notificaçao, apresentar os documentos de habilitaçao, referidos no Artigo 84.º n.º 1 e 2 do
Codigo dos Contratos Publicos, por correio eletronico ou disponibilizaçao de acesso para a
sua consulta online; -----------------------------------------------------------------------------------------4.º - Notificar o cocontratante para entregar em simultâneo com os documentos de
habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos supra identificados
que se encontrem em falta; --------------------------------------------------------------------------------5.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitaçao entregues pelo
adjudicatario, seja concedido um prazo adicional de cinco dias úteis destinado ao seu
suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alínea g) do Codigo dos Contratos
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Publicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.3 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE CEDÊNCIA DE FAIXA DE TERRENO PARA
FAZER FACE À EMPREITADA “ACESSO PEDONAL E CICLÁVEL AO COMPLEXO
DESPORTIVO DE ALMODÔVAR”: -----------------------------------------------------------------------Sob Proposta do Senhor Presidente, a Camara deliberou, por unanimidade, retirar da
ordem de trabalhos a matéria em referência, tendo em consideraçao que a mesma nao se
conseguiu concluir em tempo util para ser apresentada em reuniao de Camara. ---------------3.4 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE SOLUÇÃO URBANÍSTICA
PARA O LOTEAMENTO MUNICIPAL ROSÁRIO NORTE II: ----------------------------------------O Senhor Presidente apresentou uma informaçao exarada pela Arquiteta Ramos a 26 de
outubro de 2020, cujo teor se transcreve: ----------------------------------------------------------------------“ASSUNTO: Loteamento Municipal Rosário Norte II-------------------------------------------------------------------------Proposta de Solução Urbanística--------------------------------------------------------------------------------------------------A presente informação surge na sequência do despacho de 09/10/2020 do Sr. Presidente da Câmara,
no sentido de que se procedesse à elaboração do projeto da operação de loteamento referido em epígrafe,
a implementar no prédio com o artigo urbano 897 da freguesia do Rosário, registado sob o n.º
579/20110601, com a área de 10 079,24 m2, pertença do Município.
Na sequência da implementação do loteamento no prédio contíguo, a sul, foi desenvolvida em 2011 /
2012, uma proposta de loteamento para o prédio em apreço, a qual previa a criação de 21 lotes para
moradias em banda e que não foi finalizada. ----------------------------------------------------------------------------Pretende-se agora alterar o programa inicial, no sentido de criar lotes para moradias isoladas, em
vez de moradias em banda, passando-se a ter 13 lotes. ---------------------------------------------------------------Para efeitos de aprovação por parte da câmara municipal, junta-se a proposta atual, que servirá de
base ao desenvolvimento do processo da operação de loteamento e das respetivas obras de urbanização.”

Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------1.º - Aprovar a proposta da solução urbanística a considerar no projeto da operaçao
do Loteamento Municipal Rosario Norte II; -----------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.5 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE
PARA ALTERAÇÃO DE NORMA DO REGULAMENTO DO PDM: ----------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Proposta n.º 108/PRESIDENTE/2020, exarada
em 03 de novembro de 2020, cujo teor se transcreve:-------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 108/PRESIDENTE/2020 ----------------------------------------------------------------------------Procedimento de alteração do artigo 25º do regulamento do Plano Diretor Municipal ------------------Considerando que: --------------------------------------------------------------------------------------------------------A Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar veio efetuar pedido de Licenciamento de Obra de
Alteração e ampliação de edifício para a instalação de Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e
Serviços de Apoio domiciliário, inserido no prédio urbano com a matriz nº 1456 de natureza urbana, sito
na Rua António Cândido Colaço, freguesia e concelho de Almodôvar; ---------------------------------------------Na apreciação do pedido de licenciamento, os competentes serviços técnicos concluíram pela
incompatibilidade da proposta com os instrumentos de gestão territorial em vigor; --------------------------A incompatibilidade constatada decorre da circunstância verificada de a pretensão urbanística da
Santa Casa da Misericórdia de Almodôvar se mostrar inserida em espaço considerado de área verde de
uso coletivo, com as limitações estipuladas no artigo 25º do PDM de Almodôvar, nas quais, nos termos
previstos no n.º 3.2, se mostra interdita a execução de quaisquer edificações, excetuando-se do assim
disposto, ações que envolvam a localização de equipamento público, de recreio, de lazer e desporto ao ar
livre e educacionais ou cultura; ---------------------------------------------------------------------------------------------Decorre também da análise dessa pretensão que o território e a população do Município de Almodôvar
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se mostram profundamente carentes de estruturas de apoio, com a natureza e as valências das
pretendidas a licenciar e desenvolver pela Santa Casa da Misericórdia, representando essa população uma
maioria residente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em face da atual Pandemia da Covid 19 urge assegurar condições para dotar o concelho de
equipamentos privados de uso e função social, combinado a resposta social e de cuidados de saúde pública
existentes com outras, desenvolvidas ou a desenvolver no território; ----------------------------------------------Na envolvência do local onde é pretendido desenvolver a pretensão urbanística da Santa Casa da
Misericórdia existe uma área considerável de zona verde, com aptidão a assegurar as necessidades e os
objetivos previstos com a definição de áreas verdes no PDM de Almodôvar, designadamente áreas verdes
de uso coletivo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------As áreas verdes de uso coletivo não correspondem, por definição, a áreas em que se mostra
absolutamente interdita qualquer edificação, mas antes a espaços do território nos quais foi designada
essa edificação para prossecução de um fim público, social e cultural; --------------------------------------------O apoio à população idosa, doente ou carenciada, em qualquer das suas modalidades, deve inserir-se
nesse escopo, ainda que desenvolvido em estruturas que não seja públicas, designadamente aquelas às
quais possa ser reconhecido manifesto interesse público municipal, atendendo aos fins e objetivos que
perseguem e dos pressupostos sob os quais visam atuar e prestar a sua atividade; ----------------------------No seguimento dos esforços e diligências desenvolvidas pela Câmara Municipal de Almodôvar, colheuse a aceitação e a disponibilidade da CCDR Alentejo, para apreciar e poder viabilizar uma alteração do
Regulamento do PDM de Almodôvar, destinada a: ---------------------------------------------------------------------Alterar o n.º 3.3 do artigo 25º do Regulamento do PDM de Almodôvar, no sentido de ver incluído no
âmbito das exclusões previstas ações que envolvam a localização de equipamentos de apoio social, de
apoio à saúde e assistência a doentes, idosos ou outros, e de serviços a eles associados; ----------------------Além do mais, na revisão do PDM de Almodôvar, mostra-se prevista a alteração da definição das
atuais áreas verdes, também de uso coletivo, pretendendo-se proceder a uma revisão/atualização da
definição daquelas áreas, com vista a poderem responder às necessidades atuais do concelho e a uma
melhor organização do território municipal; ---------------------------------------------------------------------------Tenho a honra de propor à Câmara Municipal que delibere; ----------------------------------------------a) Determinar, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º, articulado com o disposto no n.º 1 do
artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio), que seja iniciado um procedimento de alteração do artigo 25º do regulamento do Plano Diretor
Municipal, de forma a que sob o ponto n.º 3.3. passe a constar a seguinte redação:----------------------------3.3. Exceptua-se do estipulado no n.º 3.2. as ações que envolvam a localização de equipamentos
públicos, de recreio, lazer e desporto ao ar livre e educacionais e culturais e ainda outros equipamentos
de apoio à saúde e assistência a doentes, idosos ou outros, e de serviços a eles associados, relativamente
aos quais venha a ser reconhecido interesse público municipal. ----------------------------------------------------b) Estabelecer, nos termos da mesma disposição legal, o prazo máximo de 3 meses para a respetiva
elaboração; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Pronunciar-se no sentido de que as alterações em causa não são suscetíveis de ter efeitos
significativos no ambiente, e consequentemente determinar, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo
120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de
15 de junho, que o procedimento agora aberto não seja objeto de avaliação ambiental -----------------------;
d) Estabelecer, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de
maio, um prazo de 15 dias, a contar do dia seguinte ao da publicação do anúncio da presente deliberação
no Diário da República, para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações sobre
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento; -----------------------------e) Dar conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo da
presente deliberação e solicitar o seu acompanhamento ao abrigo do disposto n.º 2 do artigo 86.º do
RJIGT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) 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.” ----------------------------------------------------------------------------

Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------1.º - Aprovar, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 119.º, articulado com o disposto no n.º
1 do artigo 76.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestao Territorial (Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio), que seja iniciado um procedimento de alteração do artigo 25º do
regulamento do Plano Diretor Municipal, de forma a que sob o ponto n.º 3.3. passe a constar
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3.3. Exceptua-se do estipulado no n.º 3.2. as açoes que envolvam a localizaçao de equipamentos
publicos, de recreio, lazer e desporto ao ar livre e educacionais e culturais e ainda outros
equipamentos de apoio a saude e assistencia a doentes, idosos ou outros, e de serviços a eles
associados, relativamente aos quais venha a ser reconhecido interesse publico municipal. --------2.º - Estabelecer, nos termos da mesma disposiçao legal, o prazo máximo de 3 meses para a
respetiva elaboraçao; -----------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Pronunciar-se no sentido de que as alteraçoes em causa nao sao suscetíveis de ter efeitos
significativos no ambiente, e consequentemente determinar, de acordo com o disposto no n.º 1 do
artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho, que o procedimento agora aberto nao seja objeto de avaliaçao
ambiental; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.º - Estabelecer, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 88.º do Decreto-Lei n.º 80/2015,
de 14 de maio, um prazo de 15 dias, a contar do dia seguinte ao da publicaçao do anuncio da
presente deliberaçao no Diario da Republica, para a formulaçao de sugestoes e para a apresentaçao
de informaçoes sobre quaisquer questoes que possam ser consideradas no ambito deste
procedimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------5.º - Dar conhecimento a Comissao de Coordenaçao e Desenvolvimento Regional do Alentejo
da presente deliberaçao e solicitar o seu acompanhamento ao abrigo do disposto n.º 2 do artigo
86.º do RJIGT; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.6 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OS TRABALHOS COMPLEMENTARES
RESULTANTES DE CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS, NA EMPREITADA DE
“REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ROSÁRIO – ENVOLVENTE À E.N.2”: -----------------Sob Proposta do Senhor Presidente, a Camara deliberou, por unanimidade, retirar da
ordem de trabalhos a matéria em referência, tendo em consideraçao que a mesma nao se
conseguiu concluir em tempo util para ser apresentada em reuniao de Camara. ---------------3.7 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A MINUTA DE CONTRATO NO ÂMBITO
DOS
TRABALHOS
COMPLEMENTARES
RELATIVOS
À
EMPREITADA
DE
“REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ROSÁRIO – ENVOLVENTE À E.N.2”: -----------------O Senhor Presidente apresentou uma informaçao exarada pelo Gabinete Jurídico, bem como
a minuta do Contrato de Empreitada de Obras Publicas - Contrato de Trabalhos Complementares
n.º 3, 4, e 5 ao Contrato n.º 41/2019 - Empreitada de Obras Publicas - Empreitada de Obras
Publicas – Requalificaçao Urbanística do Rosario – Envolvente a E.N.2, por circunstancias nao
previstas, que fazem parte integrante do livro anexo as atas e cujos teores aqui se dao como
totalmente reproduzidos. ------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------1.º – Aprovar a minuta do Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Contrato de
Trabalhos Complementares n.º 3, 4, e 5 ao Contrato n.º 41/2019 - Empreitada de Obras
Publicas - Empreitada de Obras Publicas – Requalificaçao Urbanística do Rosario –
Envolvente a E.N.2, que se anexa; ------------------------------------------------------------------------2.º - Notificar o cocontratante do teor integral da minuta do contrato em apreciaçao, para
que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de dois dias, nos termos do Artigo 101.º do
Codigo dos Contratos Publicos, adotando-se os demais formalismos aí previstos; -------------3.º - Notificar o cocontratante para, no prazo de cinco dias a contar da respetiva
notificaçao, apresentar os documentos de habilitaçao, referidos no Artigo 84.º n.º 1 e 2 do
Codigo dos Contratos Publicos, por correio eletronico ou disponibilizaçao de acesso para a
sua consulta online; -----------------------------------------------------------------------------------------4.º - Notificar o cocontratante para entregar em simultâneo com os documentos de
habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos supra identificados
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que se encontrem em falta; --------------------------------------------------------------------------------5.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitaçao entregues pelo
adjudicatario, seja concedido um prazo adicional de cinco dias úteis destinado ao seu
suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alínea g) do Codigo dos Contratos
Publicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.8 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DE PASSEIOS RELATIVOS
À EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ROSÁRIO – ENVOLVENTE À
E.N.2”: --------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a informaçao n.º 6175,
exarada em 03 de novembro, pela Tecnica Superior, Eng.ª Nadine Caldeira, que se transcreve:
“ASSUNTO: Alteração dos passeios entre o Pk 0+210 e Pk0+280 e o Pk 0+430 e o Pk0+560 na
empreitada de "Requalificação Urbanística do Rosário - Envolvente à EN2" ------------------------------------Na sequência de reunião de obra de 27 de Outubro de 2020, foi solicitado por parte do Sr. Presidente
da Câmara, a alteração do passeio na lateral direita da EN2,entre o Pk 0+430 e o Pk 0+560, deste modo,
com a alteração pretende-se que toda a área existente entre a N2 e os muros domiciliários, sejam
preenchidos por pavimento de pavês, ficando assim toda a área preenchida por pavês e desaparecendo os
espaços de terreno natura. --------------------------------------------------------------------------------------------------Pretende-se também com esta alteração o alargamento do passeio do lado direito entre o Pk 0+210 e
o Pk 0+280, mantendo-se a largura 2,90m -------------------------------------------------------------------------------- .
Contactado o projetista no correio eletrónico de 27/10/2020, a fim de se proceder às alterações de
projetos pretendidas, com as necessárias adaptações de modo a integrar o solicitado, tendo o mesmo
respondido no correio eletrónico de 02/11/2020, que se anexa, estando quantificado no mapa de trabalho
anexo, as quantidades de trabalhos a mais e a menos associado a esta alteração, que aqui se resume: ---Trabalhos a mais: 7 631,04 € ---------------------------------------------------------------------------------------Trabalhos a menos: 1 948,14 € ------------------------------------------------------------------------------------Totalizando-se num aumento de custo no valor de 5 682,90 €. -----------------------------------------------Deste modo submete-se ao órgão competente (Camara Municipal, por deliberação de camara data de
7 de Setembro de 2017) para decisão a aprovação da alteração dos passeios entre o Pk 0+210 e Pk0+280
e o Pk 0+430 e o Pk0+560.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a materia o Senhor Vereador António Sebastião questionou se estao considerados os
passeios ate as habitaçoes fora do perímetro urbano bem como as em algumas situaçoes em que
os passeios nao chegam ate as habitaçoes, o que deveria ser homogeneizado. ------------------------O Senhor Presidente respondeu que nao esta previsto em projeto, mas que sera feito noutra
empreitada, dado que as Infraestruturas de Portugal entendiam que “estrangulava” a via tendo,
assim, sido retirado do projeto inicial para possibilidade a aprovaçao. Atualmente, ja esta
contemplado em projeto bem como os orçamentos solicitados para o efeito. Relativamente a
segunda questao, o Senhor Presidente salientou que, atualmente, esta previsto essa situaçao. -Por ultimo, o Senhor Vereador António Sebastião alertou sobre o facto de os restaurantes
poderem vir a ser penalizados pela falta de estacionamento e deveria ter em consideraçao essa
situaçao economica. -------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente retorquiu mencionado que a obra foi pensando em termos de segurança
para quem caminha ao longo da EN2 mas que, futuramente, tera que pensar nessa situaçao e tentar
chegar a uma soluçao. ----------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------------1.º – Aprovar a alteração dos passeios entre o PK 0+210 e Pk0+280 e o Pk 0+430 e
o Pk0+560 na Empreitada de “Requalificaçao Urbanística do Rosario – Envolvente a E.N.2”,
totalizando-se num aumento de custo no valor de 5.682,90 €. --------------------------------------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
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sua atual redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.9 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DO TIPO DE PAPELEIRAS
A INSTALAR E MENOR VALIA ASSOCIADA NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE
“REQUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS NA ALDEIA DE SANTA CLARA-A-NOVA”: O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a informaçao n.º 6142,
exarada em 02 de novembro, pelo Tecnico Superior, Eng.º Luís Marques que se transcreve: “ASSUNTO: Empreitada de Requalificação dos Percursos Pedonais na Aldeia de Santa Clara-a-Nova /
Alteração do Tipo de Papeleiras a Instalar e Menor Valia Associada-----------------------------------------------Em sede de aprovação de materiais a aplicar na Empreitada de Requalificação dos Percursos Pedonais
na Aldeia de Santa Clara-a-Nova, foi apresentado no dia 19/11/2019 o Boletim de Aprovação de Materiais
(BAM) n.º 25, referente às papeleiras a instalar. ------------------------------------------------------------------------Verificando-se que as mesmas correspondiam ao modelo tipo proposto em projeto, foi aprovado o BAM
n. º25 a 25/11/2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------No passado dia 17/09/2020, foi apresentado pelo Empreiteiro novo BAM referente às papeleiras
[(BAM) n.º 25-B], propondo a substituição das papeleiras já aprovadas por outras, semelhantes em termos
de arquitetura, mas com alteração do material do corpo de aço inox para aço metalizado, alegando
dificuldades de fornecimento e aumentos de preços do fornecedor para justificação da alteração. --------A Fiscalização contactou, em primeira instância o projetista, que informou em reunião que,
arquitetonicamente, não se opunha à alteração. Em segunda instância foi contactado o fornecedor, com
o intuito de confirmar a veracidade das alegações do Empreiteiro, tendo-se concluído que as mesmas não
eram aceitáveis e que apenas se poderia aceitar a proposta de substituição das papeleiras, caso exista
uma menor valia no seu fornecimento. -----------------------------------------------------------------------------------Esta posição da fiscalização foi comunicada ao Empreiteiro, em email do dia 02/10/2020. Anexa-se a
esta informação a troca de comunicações entre Fiscalização e Empreiteiro. ------------------------------------Em resposta, o Empreiteiro propôs, em email do dia 19/10/2020, uma menor valia no fornecimento
de 35 %, diminuindo o preço unitário de cada papeleira de 664,02 € para 431,61 €, a qual nos parece
adequada à troca proposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, submete-se à consideração superior a aprovação da alteração das papeleiras para o material
proposto, bem como a correspondente menor valia de 1626,85€ (no total das 7 unidades a fornecer).” ---

Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------1.º – Aprovar a alteração do tipo de papeleiras a instalar assim como a menor valor
associada de 1.626,85 €, ambito da Empreitada de “Requalificaçao de Percursos Pedonais na
Aldeia de Santa Clara-a-Nova”;------------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.10 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PROJETO DE EXECUÇÃO DE
“REMODELAÇÃO DAS COBERTURAS/REMOÇÃO DE FIBROCIMENTO DO BLOCO B DA ES
DE ALMODÔVAR”: ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao e deliberaçao do Executivo o Projeto de
Execuçao e as demais peças do procedimento que servirao de base a Empreitada de
“Remodelaçao das Coberturas/Remoçao de Fibrocimento do Bloco B da ES de Almodovar”. Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------1º - Aprovar o Projeto de Execução referente a ““Remodelaçao das coberturas/remoçao
de fibrocimento do Bloco B da ES de Almodovar”; -------------------------------------------------------2.º - Aprovar a estimativa orçamental para a execuçao do projeto em referencia, cujo
valor e de cerca de €142.551,96 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e um
euros e noventa e seis cêntimos) ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor; --------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------3.11 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A DECISÃO DE CONTRATAR NO ÂMBITO
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DA EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO DAS COBERTURAS/REMOÇÃO DE
FIBROCIMENTO DO BLOCO B DA ES DE ALMODÔVAR”: ------------------------------------------Sob Proposta do Senhor Presidente, a Camara deliberou, por unanimidade, retirar da
ordem de trabalhos a matéria em referência, tendo em consideraçao que a mesma nao se
conseguiu concluir em tempo util para ser apresentada em reuniao de Camara. ---------------3.12 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO DE
ALTERAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO ÂMBITO DA EMPREITADA DO “PARQUE
DE CARAVANISMO DE ALMODÔVAR”:-----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao do Executivo a informaçao n.º 6139,
exarada em 02 de novembro, pelo Tecnico Superior, Eng.º Luís Marques, que se transcreve: “ASSUNTO: Empreitada do Parque de Caravanismo de Almodôvar/Aprovação do Projeto de
Alterações das Instalações Elétricas ---------------------------------------------------------------------------------------Terminada a execução das Instalações Elétricas do Parque de Caravanismo de Almodôvar, torna-se
necessário proceder à certificação das mesmas por Entidade Inspetora reconhecida pela Direção Geral
de Energia e Geologia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta certificação é responsabilidade do Instalador, devendo para tal, o efetivamente executado ser
coincidente com o projeto aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------Tendo existido ao longo da Empreitada algumas alterações aos traçados das redes elétricas e aos
dispositivos a abastecer, bem como algumas compatibilizações com o projeto de arquitetura, tornou-se
necessário proceder à atualização do projeto de Instalações Elétricas, tendo para tal sido efetuado o
levantamento do efetivamente executado (Tela Final) e solicitado ao Técnico Responsável pelo Projeto
que efetuasse as alterações necessárias ao projeto. --------------------------------------------------------------------O Projeto de Alterações das Instalações Elétricas foi então apresentado no passado dia 28/10/2020,
anexando-se a esta informação, submetendo-se o mesmo à aprovação superior, para posterior remissão
ao instalador para que o mesmo solicite a certificação das instalações.” -----------------------------------------Analisada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------1º - Aprovar o Projeto de Alterações das Instalações Elétricas no ambito da Empreitada
do “Parque de Caravanismo de Almodovar” -------------------------------------------------------------------2.º - Que os Serviços efetuem as diligencias necessarias tendo em vista a certificaçao das
Instalaçoes Eletricas por Entidade Inspetora reconhecida pela Direçao Geral de Energia e Geologia;
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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------4. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE --------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE OS VOUCHERS A ATRIBUIR NO ÂMBITO
DA INICIATIVA "NATAL + INCLUSIVO": --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Proposta n.º 19/VICE-PRESIDENTE/2020,
exarada em 26 de outubro de 2020, que aqui se da como totalmente reproduzida e fica arquivada
em pasta anexa ao presente livro de atas, atraves da qual se propoe a concessão de um apoio de
natureza pecuniária em valor equivalente, a 15 euros por pessoa devidamente identificada
pelas Tecnicas de Serviço Social do GASP, para aquisiçao de bens da 1.ª necessidade.----------------Analisada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------------1.º - Aprovar a concessão de um apoio de natureza pecuniária em valor equivalente,
a 15 euros por pessoa devidamente identificada pelas Tecnicas de Serviço Social do GASP,
para aquisiçao de bens da 1.ª necessidade em estabelecimento comercial devidamente
identificado, até ao dia 24 de dezembro de 2020; -------------------------------------------------2.º - Que a presente medida tenha efeitos no mes de dezembro 2020 e janeiro 2021; ----3.º - Que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os comprovativos do
desconto efetuado na Secçao de Contabilidade da Autarquia até ao dia 15 de janeiro de
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2021, com vista ao seu reembolso; ---------------------------------------------------------------------4.º - Que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os
estabelecimentos de comercio tradicional e ambulante com intervençao no concelho de
Almodovar; ---------------------------------------------------------------------------------------------------5.º - Que os serviços municipais promovam a elaboraçao do respetivo distintivo, a colocar
em local bem visível nos estabelecimentos comerciais aderentes; --------------------------------6.º - Que os serviços municipais, designados para o efeito, promovam a distribuiçao do referido
distintivo pelas lojas aderentes.-----------------------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------------------4.2 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO
ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: --------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 20/VICEPRESIDENTE/2020, exarada em 03 de novembro, e propôs que a Câmara Municipal
deliberasse aprovar a seguinte candidatura: ----------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/97, NIF
212090186, para pagamento de proteses oculares, no valor de €1 000 (mil euros), dividido em
duas tranches mensais de €500;-- -------------------------------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/102, NIF
208976981, para pagamento de bens de primeira necessidade, no valor de €2 000 (dois mil
euros), dividido em quatro tranches mensais de €500 (quinhentos euros);------------------------------ Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/93, NIF
120410265, para pagamento de transporte aos BVA no valor pontual de €267.60€ (duzentos e
sessenta e sete euros e sessenta centimos);------------------------------------------------------------------ Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/92, NIF
218237510, para pagamento de bens de primeira necessidade, no valor pontual de €286.20
(duzentos e oitenta e seis euros e vinte centimos);------------------------------------------------------------ Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/90, NIF
114539146, para pagamento de protese ocular, tratamento de estomatologia, pagamento de luz e
agua em atraso, no valor pontual de €1994.44 (mil novecentos e noventa e quatro euros e
quarenta e quatro centimos) --------------------------------------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/95, NIF
145354172, para pagamento de bens de primeira necessidade, no valor pontual de €336.20
(trezentos e trinta e seis euros e vinte centimos);------------------------------------------------------------ Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/94, NIF
145354326, para pagamento de bens de primeira necessidade, no valor pontual de €286.20
(duzentos e oitenta e seis euros e vinte centimos);------------------------------------------------------------ Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido de
apoio financeiro formulado pelo requerente com o processo n.º 2020/650.10.103/98, NIF
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123237416, para pagamento de bens de primeira necessidade, no valor pontual de €572.40
(quinhentos e setenta e dois euros e quarenta centimos).----------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -----------------------------1.º - Nos termos da Proposta n.º 20/VICE-PRESIDENTE/2020, aprovar as candidaturas
GASP-FES, exaradas pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, que infra se transcrevem, sobre os
pedidos de apoio financeiro formulados pelos requerentes com seguintes processos: --------------NIF

CABIMENTO/COMPROMISSO

2020/650.10.103/97

PROCESSO

212 090 186

Compromisso n.º 68242

2020/650.10.103/102

208 976 981

Compromisso n.º 68243

2020/650.10.103/93

120 410 265

Compromisso n.º 68244

2020/650.10.103/92

218 237 510

Compromisso n.º 68245

2020/650.10.103/90

114 539 146

Compromisso n.º 68246

2020/650.10.103/95

145 354 172

Compromisso n.º 68247

2020/650.10.103/94

145 354 326

Compromisso n.º 68248

2020/650.10.103/98

123 237 416

Compromisso n.º 68249

2.º - Aprovar que os beneficiarios apresentem os documentos comprovativos das despesas, no
Gabinete de Açao Social e Psicologia, no prazo de 10 dias uteis; ------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------------------5- GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL. --------------------5.1- APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DO
REGULAMENTO DE APOIO MUNICIPAL AO EMPREENDEDORISMO: --------------------------------O Senhor Presidente apresentou dois pedidos de apoio formulados no ambito do
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, pelos promotores que infra se
especificam, acompanhados das fichas de apreciaçao tecnica que confirmam que as candidaturas
estao instruídas de acordo com o estabelecido nos artigos 12.º e 13.º do referido Regulamento e o
relatorio do Juri que aqui se dá como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta
anexa ao livro de atas. --------------------------------------------------------------------------------------------Foram apresentadas pelo júri, as seguintes candidaturas: --------------------------------------Nome empreendedor

Apoio ao
investimento

Criação do próprio
emprego

Apoio ao
arrendamento

CABIMENTO/
COMPROMISSO

Jose Batista Silva Domingos Afonso

€5.500,00

----

----

Cabimento n.º 30417

Mario Guerreiro Canario

€3.000,00

----

----

Cabimento n.º 30417

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ------------------------------------1.º - Aprovar as candidaturas que infra se transcrevem, tendo em conta que as
mesmas se encontram instruídas nos termos do estatuído no Regulamento de Apoio
Municipal para Empreendedorismo: --------------------------------------------------------------------Nome empreendedor

Apoio ao
investimento

Criação do próprio
emprego

Apoio ao
arrendamento

CABIMENTO/
COMPROMISSO

Jose Batista Silva Domingos Afonso

€5.500,00

----

----

Cabimento n.º 30417

Mario Guerreiro Canario

€3.000,00

----

----

Cabimento n.º 30417
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2.º - Aprovar os encargos financeiros, nos termos do mapa supra, conforme o
estabelecido no artigo 15.º, nos termos e com os fundamentos constantes nas fichas de
apreciação técnica das respetivas candidaturas; ------------------------------------------------------3.º - Aprovar as Minutas de Contrato de Concessão de Apoio, no âmbito do
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, dos empreendedores José
Batista Silva Domingos Afonso e Mário Guerreiro Canário; -----------------------------------4.º – Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os
Contratos de Concessão de Apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao
Empreendedorismo em nome do Município de Almodôvar;----------------------------------------5.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária
que recaiu sobre a presente matéria; --------------------------------------------------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------------------6. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ------------------------------------------------------------------------Na sequencia da deliberaçao da Camara Municipal, de 25.OUT.2017, que aprovou a delegaçao
de competencias no Senhor Presidente e do despacho de delegaçao e de subdelegaçao de
competencias 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 treze horas e quarenta e cinco minutos. -----------------------------------------------------Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua atual redação, se lavrou a presente 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, Laura Cristina Lopes Guerreiro, Tecnica Superior, a redigi e subscrevo. ----------------
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