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Ata n.º 27/2020

-- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA
TRINTA DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE: ----------------------------------------------------Aos trinta dias do mês dê novêmbro do ano dois mil ê vintê, no êdifício-sêdê do Município
dê Almodovar, na sala das sêssoês da Camara Municipal, teve lugar nos têrmos do art.º 41.º
da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro, na sua atual rêdaçao, a reunião extraordinária, da
Câmara Municipal, a qual foi prêsidida pêlo Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota,
Presidente da Câmara Municipal, êncontrando-sê prêsêntês a Senhora Vice-Presidente,
Enf.ª Lucinda Jorgê ê os Senhores Vereadores, Joao Pêrêira, Dr.ª Ana Carmo ê Antonio
Sêbastiao. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A rêuniao foi sêcrêtariada pêla Assistêntê Têcnica, Carla Maria Moitêiro Lima, coadjuvada
pêla Assistêntê Opêracional, Vanda Cristina das Dorês Jacinto. -----------------------------------ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: -----------------------------------------------------------------------------As dez horas e quinze minutos, o Sênhor Prêsidêntê da Camara Municipal declarou aberta
a reunião, com a sêguintê Ordêm do Dia, comunicada pêlos ofícios n.os 2063, 2067, 2068, 2066
ê 2069 dê 25 dê novêmbro dê 2020, ê publicitada pêlo êdital n.º 250/2020, cujo têor sê
transcrêvê: ---------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------------------------------------------------1.º – Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê as Grandês Opçoês do Plano ê Orçamênto para vigorar no
ano dê 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2.º – Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê o Mapa dê Pêssoal ê rêspêtivos anêxos para vigorar
no ano dê 2021; ---------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê a Atualizaçao das Taxas ê Outras Rêcêitas Municipais
constantês na tabêla anêxa ao Rêgulamênto dê Liquidaçao ê Cobrança dê Taxas ê Outras Rêcêitas
Municipais, para vigorar no ano êconomico dê 2021; -------------------------------------------------------4.º - Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê a Proposta dê Rêgulamênto dê
Constituiçao, Rêconstituiçao dê Rêposiçao dos Fundos dê Manêio ê dos Fundos dê Caixa para
o ano dê 2021; -----------------------------------------------------------------------------------------------5.º - Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê a Proposta rêfêrêntê a assunçao dê compromissos
plurianuais — dêlêgaçao dê compêtências na Camara, nos têrmos do disposto na Lêi n.º 8/2012,
dê 28 dê fêvêrêiro (LCPA), altêrada êm anêxo a Lêi n.º 22/2015, dê 17 dê março ê no Dêcrêto-Lêi
n.º 127/2012, dê 21 dê junho, altêrada ê rêpublicada pêlo Dêcrêto-Lêi n.º 99/2015, dê 2 dê junho;
6.º – Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê a Minuta dê Protocolo dê Cêdência da Rêsidência dê
Estudantês a cêlêbrar êntrê o Município dê Almodovar ê a CERCICOA no ambito da Candidatura
ao Aviso n.º ALT20-43-2020-59 – Domínio da Inclusao Social ê Emprêgo – Plano dê Açao Intêgrada
para as Comunidadês Dêsfavorêcidas (PAICD) – Rêconvêrsao dê êdifício para instalaçao dê CAES;
7.º – Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê o Projêto dê êxêcuçao da Rêconvêrsao dê êdifício para
instalaçao do CAES; -------------------------------------------------------------------------------------------------8.º - Aprêciaçao ê dêlibêraçao sobrê a aprêsêntaçao dê Candidatura ao Aviso n.º ALT20-432020-59 – Domínio da Inclusao Social ê Emprêgo – Plano dê Açao Intêgrada para as Comunidadês
Dêsfavorêcidas (PAICD) – Rêconvêrsao dê êdifício para instalaçao dê CAES; --------------------------9.º – Conhêcimênto do Rêlatorio Sêmêstral do Rêvisor Oficial dê Contas sobrê a informaçao
êconomica ê financêira do Município; ---------------------------------------------------------------------------10.º - Aprovar, nos têrmos do n.º 3 do art.º 57.º da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro,
na sua atual rêdaçao, as rêspêtivas dêlibêraçoês êm minuta. ---------------------------------------ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------536
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1.º – GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA VIGORAR NO ANO DE 2021; --O Senhor Presidente dando início a êstê ponto da ordêm dê trabalhos comêçou por agradêcêr
pêssoalmêntê a todos quantos êstivêram disponívêis para fazêr as rêunioês ê dar o sêu têmpo. -Agradêcimênto êspêcial ê mêritorio a Chêfê da DAF ê a têcnica afêta ao Gabinêtê dê
Planêamênto ê Gêstao Financêira pêla paciência ê profissionalismo com quê dêsêmpênham êsta
funçao ê juntaram êstas pêças todas. ----------------------------------------------------------------------------O Orçamênto ênviado para a oposiçao êra uma vêrsao dê trabalho ê nao rêcêbêu nênhuma
sugêstao, intêrprêtando êsta lacuna como acêitaçao dêsta vêrsao do orçamênto. --------------------Trabalharam nêsta vêrsao ê êstara disponívêl a rêcêbêr sugêstoês, apêsar dê virêm tardias. --Prossêguindo, o Sênhor Prêsidêntê rêfêriu quê gostaria dê profêrir algumas notas, quê sê
transcrêvêm: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------“Estes apoios e a estabilidade financeira que dispomos permite-nos afirmar com segurança, que este
será um orçamento de continuidade pois estão reunidas as condições para dar seguimento à
concretização de algumas obras estruturantes que integram a estratégia delineada por este Executivo,
obras estas fundamentais para o desenvolvimento do Concelho e para a melhoria da qualidade de vida
das suas populações. Digamos que no âmbito do desenvolvimento urbano e ordenamento do território,
com capacidade de investimento em todo o Concelho, pretendemos garantir a melhoria da qualidade de
vida dos nossos munícipes, numa forte perspetiva de coesão territorial, preparando o concelho para as
necessidades das novas gerações. ------------------------------------------------------------------------------------------Estamos em execução com a alteração ao PDM atual e manteremos a estratégia para 2021. Faço notar
que, na passagem de 2020 para 2021, temos em execução algumas obras que não foi possível terminar,
umas por falhas de empreiteiro, outras por indecisões de projeto e outras ainda porque a situação
COVID19 veio atrasar com a paragem de execução, por decisão da CMA, entre março, abril, maio e parte
de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Exemplifico: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bairro da Misericórdia, Requalificação Urbanística de Santa Clara-a-Nova, ETAR Santa Cruz,
Requalificação Urbanística Rosário, Requalificação Urbanística Moinhos de Vento, Requalificação
Urbanística da Corte Zorrinho, Beneficiação da Rede águas pluviais e esgotos na Azinhaga dos
Passarinhos, Instalações Sanitárias da Rua de Beja, Instalações Sanitárias no Rosário, Instalações
Sanitárias no CCT, Infraestruturas Parque Caravanismo, Acesso Ao Complexo Desportivo, Centro de BTT,
entre outras de menos significado financeiro. ---------------------------------------------------------------------------No campo de OBRAS mais significativas para 2021, destacamos nesta GOP o orçamento dedicado
para a execução do CAMPO DAS EIRAS; a MELHORIA das INSTALAÇÕES DO ESTALEIRO MUNICIPAL; a
CONSTRUÇÃO DO BALCÃO ÚNICO; SALA POLIVALENTE na EB1 do ROSÁRIO; Início da REQUALIFICAÇÃO
DA ESCOLA EB 2+3 /S de ALMODÔVAR; REFEITORIO NA EB1 de ALMODÔVAR; a BENEFICIAÇÃO da
ANTIGA RESIDÊNCIA de ESTUDANTES para fins sociais; Início da preparação da EB1 de GOMES AIRES
para futura obra de apoio social (Centro de demências),BENEFICIAÇÃO DO ACESSO à PONTE MEDIEVAL;
INÍCIO DA REQUALIFICAÇÃO de algumas RUAS DO CENTRO HISTORICO; BENEFICIAÇÃO EB1 SEMBLANA
para PARQUE INTERGERACIONAL; Melhoria das infraestruturas na zona do Mártir e Santo e início do
LOTEAMENTO; LOTEAMENTO ROSARIO; LOTEAMENTO ALDEIA DOS FERNANDES; RECUPERAÇÃO da
NORA na variante do poço de Ourique, Beneficiação da zona de Turismo e cultura no espaço Mesas dos
Castelinhos, entre outras cujos projetos estão em desenvolvimento e que podem estar prontos a tempo de
iniciar execução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Desporto e a Juventude voltam a ser fortes apostas do executivo Municipal, pretendendo-se, em
2020, manter os apoios às entidades que valorizam e praticam desporto em todo o concelho, dar
início a determinadas obras de melhoramento/manutenção dos equipamentos desportivos municipais,
relvando o CAMPO DE FUTEBOL da ALDEIA DOS FERNANDES; o CAMPO DE FUTEBOL de SANTA CLARA;
e substituindo a relva do CAMPO DE FUTEBOL de ALMODÔVAR. Estão ainda previstas obras de
melhoramento dos CAMPOS de TENIS de Almodôvar, do CAMPO da EB1 da aldeia dos Fernandes, e
CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE PADEL em Almodôvar, a criação de um Centro de BTT e manutenção de
ROTAS DE BTT criadas em 2020 e o estudo para viabilizar outras, entre outras ações e intervenções. ----Na cultura e TURISMO, para além das iniciativas regulares a que já nos habituámos, é nosso objetivo
ver concretizadas novas iniciativas culturais capazes de potenciar a oferta cultural da Vila e do Concelho,
tornando-o um local de referência na divulgação e acesso à cultura. Nesse sentido, pretendemos apostar
na valorização da oferta turística do município, criando mais pontos de interesse no Concelho, para
promover razões fortes que motivam os turistas a visitar e ter uma permanência mais longa no nosso
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concelho. Existem ainda planos que visam promover a gastronomia e os produtos locais como fatores
principais de visita e estadia no concelho. Com objetivo principal, promover a vinda de turismo para
dinamizar o comércio local a restauração, de todo o concelho e com a atratividade da Rota da Nacional
2. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------As políticas sociais que temos desenvolvido são para ter continuidade e em muitos casos para serem
aprofundadas no Município, levando-as a patamares cada vez mais elevados, desde que seja garantida a
sua exequibilidade orçamental. --------------------------------------------------------------------------------------------O nosso empenho começa logo na área das compras para o Município sendo que para o ano de 2021,
seguiremos a estratégia adotada em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, adquirindo praticamente tudo o que
for possível, nos comerciantes do concelho, acredito que é uma forte ajuda e um apoio a todos, sem exceção.
Mantemos o apoio ao associativismo global. Mantemos os apoios aos seniores nas compras dos
medicamentos e noutros programas de foro social. Mantemos os apoios aos universitários. Planeamos
subir os apoios no subsídio de NATALIDADE e no APOIO ESCOLAR em TODOS OS NIVEIS de ENSINO,
acrescentando AINDA o nível pré-escolar. -------------------------------------------------------------------------------Conscientes das necessidades nesta Época COVID, temos disponíveis valores para continuar a apoiar
os comerciantes do concelho com atribuição de verbas para esse fim, de modo a estimular a economia
local e a manter os postos de trabalho no concelho bem como o tecido microempresarial. Os valores afetos
à ação social, nesta fase do orçamento, nunca foram tão elevados nos orçamentos municipais anteriores.
Teremos ainda especial atenção na concessão de apoios para que entidades da área do apoio e
acolhimento social possam melhorar instalações e desenvolver o seu trabalho, especialmente junto dos
seniores, com a qualidade de vida que esta faixa etária merece. Ainda nesta área, desenvolvemos uma
ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO, para que nos próximos 5 anos, os problemas de habitação degradada,
a falta de habitação jovem bem como de necessidades de habitação social, estejam nos próximos de uma
resolução total. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mantemos os apoios à empregabilidade nos Programas a pessoas com incapacidade, a jovens e a
desempregados de longa duração, entre outros programas de inclusão e apoio à população. Estamos
ainda conscientes das necessidades de manter o apoio ao empreendedorismo com uma prioridade para
desenvolver o tecido empresarial. ------------------------------------------------------------------------------------------O reforço dos serviços operacionais e técnicos para melhorar e aumentar a capacidade de resposta é
também uma das grandes prioridades deste Executivo, que se concretizou em parte em 2020, mas que vai
continuar para 2021. Neste sentido, haverá reforço de meios humanos para os diversos serviços
municipais, programando-se a abertura dos procedimentos concursais necessários nas áreas
operacionais mais deficitárias e em serviços onde as dificuldades se fazem sentir com maior intensidade e
premência, e também o recrutamento de recursos humanos, titulares de maior qualificação para
assegurar novas áreas de funcionamento bem como reforçar as existentes. -------------------------------------Na Educação e face à recente aceitação da transferência das competências neste domínio,
pretendemos assumir um papel proactivo junto da Comunidade Escolar com vista não só à concretização
de fortes investimentos nos equipamentos e na conservação e manutenção de edifícios escolares, mas
também na criação e desenvolvimento de dinâmicas que permitam reforçar a política educativa do
Concelho, numa lógica de otimização dos recursos existentes. Pretendemos construir uma SALA
POLIVALENTE na EB1 do ROSÁRIO, e um REFEITÓRIO na EB1 de Almodôvar, dotando estas duas escolas
de melhores condições técnicas para a educação e serviços afetos à prática educativa. ----------------------No próximo ano o Município continuará igualmente a promover uma forte ligação institucional com
todas as Autarquias do Concelho. No seguimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, o
município favorecerá a cooperação e proximidade com todas as Juntas de Freguesia, promovendo
investimentos e patrocinando obras de interesse municipal para que as juntas de freguesia possam exercer
o seu papel de proximidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------Em suma, digamos que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento da Câmara Municipal de
Almodôvar para o ano de 2021 constituem um exercício muito importante de programação da Atividade
Municipal, muito embora este seja elaborado num momento em que os constrangimentos da PANDEMIA
nos condicionam em termos de atividades culturais e turísticas. ---------------------------------------------------Continuaremos a apostar no desenvolvimento de projetos para o futuro, mesmo que a sua execução
não seja possível no ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------Note-se que parte das obras e dos projetos que aqui se apresentam não estão suficientemente dotados
pois teremos no final do primeiro trimestre a aplicação do SALDO de GERÊNCIA onde afinamos a
estratégia e aplicamos o saldo sobrante de 2020. ---------------------------------------------------------------------A missão é exigente, ambiciosa, mas exequível. Traduz os comportamentos que assumimos
com a população e que estamos emprenhados em cumprir. As pessoas, como temos afirmado e
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como temos comprovado na prática, estão em primeiro lugar na nossa gestão dos recursos
municipais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para isso, conto com todos. Com a proatividade dos membros do Executivo, com uma postura
construtiva por parte de oposição, com o escrutínio dos membros do Órgão Deliberativo, com os
contributos dos membros dos órgãos de Freguesias, e, naturalmente, com a solidariedade e dedicação dos
trabalhadores do Município de Almodôvar, para concretizar este orçamento que dará um impulso
determinante ao desenvolvimento de Almodôvar, onde as Pessoas Continuarão a Ser a Nossa
Prioridade.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando, referiu que o Orçamento Municipal ascende a um valor global de
€21.693.398,00. ---------------------------------------------------------------------------------------------No orçamênto da Rêcêita, €13.679.868,00 (63%) rêspêita a rêcêitas dê naturêza corrêntê
ê €8.013.530,00 (37%) rêporta-se a receitas de natureza de capital.-----------------------------Rêlativamêntê à Dêspêsa, €13.179.868,00 (61%) rêporta-se a despesas de natureza
corrêntê ê €8.513.530,00 (39%) rêporta-se a despesas de natureza de capital. ---------------É um valor extremamente alto, porque temos tido apoios comunitários e o dinheiro tem
de se aplicar, mas espera conseguir uma boa execução. ---------------------------------------------Em têrmos dê dêspêsa global do Município para 2021, dêstaca 85,08% para aquisiçao dê
bêns dê Invêstimênto, 47,46% para pêssoal ê 39,07% para aquisiçao dê bêns ê sêrviços. ---A despesa da Autarquia, agrupada por classificação funcional, permite-nos constatar que:
As Funções Gerais, quê rêprêsêntam €982.970,00, absorvêm 4,53 % do orçamênto ê
representam 8,22% do montante total das GOP; -----------------------------------------------------As Funções Sociais, quê rêprêsêntam €7.436.919,00, absorvêm 34,28% do orçamênto ê
representam 62,17% do montante total das GOP; ----------------------------------------------------Nitidamente, uma aposta nas áreas de apoios, qualificação profissional, reconhecimento
e desenvolvimento social, resumido, nas pessoas. ---------------------------------------------------As Funções Económicas, quê rêprêsêntam €2.912.000,00, absorvêm 13,42% do
orçamento e representam 24,34% do montante total das GOP; -----------------------------------As Outras Funções, quê rêprêsêntam €629.969,00, absorvêm 2,90% do orçamênto ê
representam 5,27% do montante total das GOP. -----------------------------------------------------A rêlêvância das Funçõês Sociais, quê rêprêsênta €7.436.919,00 ou sêja, 62,17%,
destacam-se sobremaneira nas sub-áreas de: --------------------------------------------------------Educação, cuja dêspêsa sê êstima êm €1.435.030,00. ------------------------------------------Saúde, com um valor êstimado dê €186.756,00; ------------------------------------------------Segurança e Ação Social, com um valor prêvisto dê € 778.578,00; -------------------------Habitação e Serviços Coletivos, cuja despesa se estima em 2.146.475,00; ----------------Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos, cuja dêspêsa sê êstima êm €2.890.080,00.
Para o ano de 2021, o total das despesas de investimento contempladas em sede de Plano
Plurianual dê Invêstimênto foi orçado êm €7.243.631,00 (contêmplando, inclusivê, as Obras
por Administração Direta). --------------------------------------------------------------------------------Referiu ainda que estes valores terão de ser revistos no primeiro trimestre de 2021 tendo
em consideração que há o Saldo de Gerência para aplicar, principalmente em obras que não
estão incluídas. ----------------------------------------------------------------------------------------------No quê concêrnê as aplicaçoês financêiras, nao foram mêxidas, mantêm-sê todas como
êstavam ê êstimam mantê-las, sêndo uma sêgurança financêira. -----------------------------------------Em relação ao peso das receitas próprias face às receitas totais do Município até 2020,
em 2013 tivemos 13,51%, em 2014 – 13,97%, em 2015 – 14,40%, em 2016 – 14,46%, em
2017 – 14,27, em 2018 – 15,56%, em 2019 – 25,36%, em 2020 – 22,36% e em 2021 – 15,33%
No âmbito das despesas com pessoal em 2021 prevê-se uma maior despesa, para fazer
face, nomeadamente, às remunerações dos trabalhadores, às valorizações remuneratórias
devidas, aos encargos a assumir com novos recrutamentos de pessoal, que irão dotar a
Câmara com massa criativa e crítica para fazer a sua função. --------------------------------------O Orçamento Municipal para 2021 encontra-se equilibrado, em consonância com o art.º
40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. ------------------------------------------------------------539
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No que respeita ao endividamento municipal, numa base estimativa para o exercício
económico de 2021, prevê-se que o Município de Almodôvar possa ter uma margem de
êndividamênto dê €16.306.810,68. ----------------------------------------------------------------------No que respeita à receita corrente líquida cobrada em 2020, o respetivo montante foi
calculado com base na previsão da receita corrente líquida cobrada até ao dia 24.NOV.2020.
Em termos de património estamos mais ricos, tendo em conta que a Escola e a Residência
de Estudantes passaram para o património do Município, temos estado também a registar
património e subiu substancialmente a valorização do nosso património. ----------------------A dívida de médio e longo prazo, quando começamos estava em cerca de 6 milhões, em
2020 temos cerca de 3 milhões e 200 mil euros e já reflete a utilização, na totalidade, do
empréstimo de médio e longo prazo contratualizado junto do BPI para Investimentos de
Intêrêssê Municipal, no montantê dê € 1.760.000,00. ----------------------------------------------Têrminou rêfêrindo quê êspêra quê todos concordêm com êstê orçamênto ê solicita a
opiniao dê todos. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião rêfêriu quê mêsmo quê ênviassêm sugêstoês dê
altêraçao êstê documênto sêria aprovado tal como êsta porquê ê habitual nao acêitarêm
sugêstoês. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Nos têrmos Estatuto do Dirêito da Oposiçao, foi ênviado um documênto para o PSD, unico
partido rêprêsêntado na Assêmblêia Municipal, quê nao aprêsêntou nênhuma proposta dê
altêraçao por uma razao êvidêntê: o documênto ênviado continha uma informaçao da Chêfê
da DAF sobrê a mêtodologia adotada no orçamênto para calcular a rêcêita, um documênto
bêm êlaborado ê claro. -------------------------------------------------------------------------------------Dêpois ha um conjunto dê numêros ê intênçoês dê dêspêsa com difêrênça dê quasê 5
milhoês dê êuros êntrê a rêcêita ê a dêspêsa ê nao havia da partê política qualquêr palavra
sobrê êstê plano ê suas intênçoês. Quando sê rêcêbê um documênto com prêvisoês dê
€21.543.406,00 dê rêcêita ê €26.504.041,00 dê dêspêsa com 5 milhoês dê difêrênça, dêvêria
havêr um documênto êxplicativo sobrê êsta matêria, com as intênçoês ê as prioridadês.
Assim ê um documênto muito limitado ê da a idêia dê quê so sê ênvia porquê a lêi obriga. -Quanto as GOP ê Orçamênto êm si, o Sênhor Prêsidêntê fêz um rêsumo gênêroso do quê
prêtêndê fazêr. Estê discurso ja foi fêito nos anos antêriorês, êm 2019 ê 2020 ê nao sê
altêraram êm nada as coisas. -----------------------------------------------------------------------------O Orçamênto êsta inflacionado como sêmprê, no quê diz rêspêito as condiçoês da Camara
para gêrar rêcêita, nomêadamêntê nas transfêrências dê capital quê ê ondê têm falhado. O
quê falhou ê nos Fundos Comunitarios, principalmêntê porquê ha pouca capacidadê dê
êxêcuçao. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A prêvisao para 2020 êra dê cêrca dê 20 milhoês dê rêcêita ê dêspêsa ê no passado dia 31
dê outubro, sêgundo o rêlatorio financêiro aprêsêntado, o quê a Camara tinha rêalizado êram
cêrca dê 10 milhoês, mêtadê. -----------------------------------------------------------------------------Em 2021 vamos têr a mêsma situaçao. -------------------------------------------------------------Na discussao do Orçamênto para 2020 dissê quê iria têrminar as obras êm curso ê foi o
quê acontêcêu, alias, no final dê novêmbro vêrifica-sê quê nêm êstas êstao têrminadas, nao
houvê novos invêstimêntos. ------------------------------------------------------------------------------Continuamos com as obras dê Santa Clara, do Parquê dê Caravanismo, êntrê outras, quê
ja êstavam no início dê 2020 ê quê continuam. -------------------------------------------------------A êxêcuçao dos 10 milhoês a 31 dê outubro dê 2020, comporta cêrca dê 7 milhoês êm
corrêntê ê o rêsto êm capital. Continuamos com um dêsêquilíbrio brutal. ----------------------Facê a êsta situaçao têm muitas duvidas na capacidadê dê rêalizaçao aprêsêntada para
2021. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------As dêspêsas corrêntês êstao sobrêdotadas, têm cêrca dê 13 milhoês ê sugêrê quê sê
rêduzam êstas dêspêsas ê quê sê façam mais invêstimêntos, o concêlho nêcêssita quê sê
façam algumas obras prioritarias.------------------------------------------------------------------------540
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Quais sao as prioridadês ê capacidadê dê êxêcuçao. Esta falta dê capacidadê lêva a têrêm
disponívêl cêrca dê 4 milhoês quê pêrmanêcêm inaltêrados, significa quê vamos passar com
um saldo dê cêrca dê 4 milhoês o quê nao abona a prêstaçao dêstê êxêcutivo, porquê êstê
êxistê para rêalizar obra nêcêssaria quê dêsênvolva o concêlho ê mêlhor a qualidadê dê vida
dos almodovarênsês.----------------------------------------------------------------------------------------Nao sabêmos quais sao as prioridadês, ê difícil uma aprêciaçao gêral. -----------------------Lêmbra quê na nota êxplicativa para invêstimêntos nos sêrviços gêrais ha uma dotaçao
dê 824.910,00€ n quê para alêm dê outras dêspêsas comprêêndê, ê cito, “…estão ainda
considerados neste programa os projetos para criação do balcão único, as oficinas municipais,
e a remodelação do edifício da Câmara Municipal, remodelação do edifício da oficina municipal,
estaleiro municipal, estação de lavagem municipal e centro de jardinagem e a locação
financeira.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------A pêrgunta quê sê coloca ê: prêtêndê-sê fazêr o quê? Qual a prioridadê? Esta vêrba nao
chêga para tudo, têm dê havêr uma êxplicaçao para sê pêrcêbêr. ----------------------------------Do quê viu do documênto os invêstimêntos quê provavêlmêntê avançam êm 2021 sêrao
os quê êstao agora êm curso. Acêsso ao Complêxo Dêsportivo, EM 515 – Cortê Zorrinho,
Campo da Eiras ê têrminar as obras êm curso. Pouco mais ira avançar êm 2021, para alêm
dos ajustês dirêtos quê o Prêsidêntê gosta dê fazêr ê, dos quais nada diz a oposiçao. ---------Gostaria dê vêr bêm dêmarcada a rubrica para rêabilitaçao do parquê habitacional ê nao
ha dotaçao para isso.----------------------------------------------------------------------------------------Nas vias dê comunicaçao gostaria quê avançassêm, ha uma clara concordancia sobrê êsta
prioridadê. Na EM 515 – a dotaçao êstêndê-sê atê 2022, porquê nao sê faz tudo êm 2021? -Outra, a êstrada do Doguêno – Santa Cruz quê nao têm dotaçao, ha o troço Santa Cruz ao
limitê do concêlho com Alcoutim quê avança êm 2021, mas tambêm têm vêrba para 2022,
havêra a intênçao dê nao a fazêr na totalidadê êm 2021? ------------------------------------------Na vila ha rubrica para rêqualificaçao dê algumas ruas do cêntro historico mas nao ha
dotaçao. Estamos a marcar passo. -----------------------------------------------------------------------Do ponto dê vista ambiêntal nao ha dotaçao para a ETAR dê Gomês Airês, nêm da
Sêmblana/Graça, nêm qualquêr rêfêrência para rêsolvêr o problêma da ETAR do Rosario, quê
mêsmo nao sêndo da nossa rêsponsabilidadê dêvêria apontar uma clara intênçao dê
rêsoluçao dêfinitiva dêstê problêma. --------------------------------------------------------------------Nos êquipamêntos sociais torna-sê a falar do cêntro dê dêmências êm Gomês Airês, mas
nao têm qualquêr dotaçao. --------------------------------------------------------------------------------No lotêamênto do Rosario a dotaçao nao ê significativa ê, portanto, ê para ficar no papêl.
Estas sao algumas arêas quê dêviam êstar claras ê sao prioritarias. --------------------------As rêcêitas proprias da autarquia sao um baromêtro ê rêflêtêm dê cêrta manêira a
atividadê no concêlho. Os impostos dirêtos aumêntaram. Rêcêbêmos mais rêcêitas dê IMI
dêvido a valorizaçao do imovêis ê dê Dêrrama por causa da Somincor quê têm sido mais
rêpartida. Os impostos indirêtos diminuíram o quê nao ê bom porquê rêflêtê mênos
atividadê. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Dê qualquêr manêira aparêcê um aumênto significativo dê rêcêitas proprias ê
vêrificamos quê ê por colocarêm nêstê capítulo os êmprêstimos dê mêdio ê longo prazo
contraídos pêlo Município. Gostaria dê sabêr sê êxistê alguma oriêntaçao para sê ênglobar
aqui os êmprêstimos? Ha uma junçao dos êmprêstimos com as rêcêitas proprias, nao
considêra isto muito corrêto ê por isso quêstiona sê êxistê uma oriêntaçao para o fazêrêm, o
êmprêstimo ê uma rêcêita mas nao ê propria ê por causa disso aparêcê uma grandê difêrênça.
Prossêguindo, o Senhor Vereador, fêz o sêguintê síntêsê: -------------------------------------“Referiu que apresenta o Orçamento, uma previsão de receita de 21.693.398,00€, repartida por
€13.679.868,00, correntes e €8.013.530,00 capital e uma previsão de despesa de igual montante com
€13.179. 868,00 de correntes e€ 8.513.530,00 de capital. ------------------------------------------------------------A primeira consideração a fazer é que o Orçamento está claramente inflacionado face ao histórico do
Município de Almodôvar na sua capacidade de gerar receitas nos últimos anos e de igual modo à sua
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pouca capacidade de realizar investimento que se tem revelado francamente modesta face aos recursos
disponíveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em segundo lugar, a constatação de que as despesas correntes continuam muito elevadas face ao
global da execução prevista, tanto mais que é recorrente assistirmos a uma percentagem de execução
corrente alta em contrapartida com uma baixíssima execução de capital. -------------------------------------Estas duas últimas frases fizeram parte das considerações que apresentei relativamente às Grandes
Opções do Plano e Orçamento para 2020 e que se aplicam em toda a linha aos documentos que nos são
apresentados para 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A prova evidente são as demonstrações financeiras da execução deste ano à data de 31 de outubro,
que apresentam despesa efetuada de cerca de 10 milhões sendo desse montante apenas 2,8 se reportam a
despesa de capital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dissemos também nessas considerações o que consta na frase seguinte: -------------------------------------Neste contexto e olhando para o que é proposto, pensamos que para o ano de 2020, o Município irá
estar ocupado com as obras em curso e não terá capacidade de realizar outros investimentos, esperando
nós que em relação a estas, as coisas corram bem e possamos assistir á sua conclusão. -----------------------Foi exatamente o que aconteceu, esperando nós que até ao dia 31 de dezembro isso efetivamente se
concretize. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Agora, para 2021, a situação é exatamente a mesma, com previsões de receita muito elevados,
especialmente no campo dos fundos comunitários, que estão diretamente relacionados com a capacidade
de execução e não existindo essa capacidade perdem-se essas receitas. -------------------------------------------Pela situação do nosso município, que demonstra essa fragilidade no capítulo de execução de
investimento, estes documentos previsionais deviam ser muito mais específicos sobre os investimentos a
realizar e a sua prioridade. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ex: Damos este exemplo como poderíamos dar um outro qualquer- Está prevista a dotação de
824.910,00 euros para o programa Serviços Gerais da Administração Publica e quando nós vamos ver o
que se pretende fazer, deparamo-nos com esta panóplia de aquisições e investimentos como a manutenção
do parque de viaturas, aquisição de peças, e um conjunto de investimentos como o Balcão Único, as
oficinas Municipais, a remodelação do Edifício da Câmara Municipal, remodelação do edifício da Oficina
Municipal, Estaleiro Municipal, Estação de Lavagem Municipal e Centro de Jardinagem e locação
financeira (150.000 euros) e ainda suporta este programa os estágios Pepal e os contratos CEI e CEI mais.
Afinal perguntamos, o que é que se vai concretizar? Provavelmente muito pouco do que está aqui
previsto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Este exemplo aplica-se a quase todos os Programas apresentados. -------------------------------------------Para além destas situações e para que possamos ter umas GOPs mais equilibradas e de acordo com os
mais importantes interesses do concelho é condição alterar esta proposta no seguinte sentido: ------------Diminuir a despesa corrente, mantendo no essencial o apoio nas políticas sociais, nas coletividades e
instituições e nas realizações do Município e por essa via libertando recursos financeiros que poderiam
alavancar o arranque mais rápido de políticas que, no nosso entender são prioritárias para o concelho. Ex- Não existe dotação para a recuperação do parque habitacional degradado. --------------------------A intervenção nas vias de comunicação devia ser mais rápida e com maior dotação. ---------------------Também não existem verbas para as ETAR’s de Gomes Aires e Semblana/ Graça dos Padrões. ---------Os investimentos na área da educação e na saúde continuam a marcar passo. ----------------------------As requalificações urbanas, especialmente na vila ficam adiadas. ---------------------------------------------Os loteamentos municipais no Rosário e na Aldeia dos Fernandes também não avançam em 2021.
Muitas mais situações podiam ser referidas.” ------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente dissê quê nao êstava a êspêra quê a oposiçao concordassê. Lêmbra
quê o orçamênto rêflêtê um invêstimênto planêado, ê um documênto êvolutivo quê conformê
avança sê vai colocando vêrbas. Nao podêmos incluir todas as possibilidadês porquê
corrêmos o risco dê nao têr vêrba para as obras dê continuidadê. --------------------------------Por êxêmplo o Campo das Eira ê mais dê 1 milhao dê êuros quê têmos dê afêtar a obra ê
êla ê dê continuidadê. As vêrbas têm dê sêr gêridas ê êquilibrar as rêcêitas ê as dêspêsas ê
difícil, vamos por por êxêmplo na 513 ê dêpois vai fazêr falta. -------------------------------------E um orçamênto rêal nao ha vêrbas rêtiradas dê rubricas quê êstêjam contratadas ou com
convitê. A mêdida quê vao sêndo fêitas as obras vai-sê ajêitando o orçamênto quê ê dinamico
ê ê uma êstimativa, têmos quê êncontrar soluçoês ê por vêzês nao sê consêguê. ---------------
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Rêfêriu quê 2020 têria sido mêlhor sê nao fossê a pandêmia, provavêlmêntê a obra do
Rosario êstaria acabada, ninguêm a prêvia ê ê uma consêquência com consêquências
políticas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------As idêias divêrgêm para outras coisas, focar na êxêcuçao do Covid 19, podê têr alguma
razao, poupar êm alguns campos, quando sê pudêr fazêr ca dêntro faz. O balcao unico têm
sido difícil avançar. Na sua maior partê as obras sao as nêcêssarias quê êstao a sêr êxêcutadas,
as obras iniciadas quê têm o avalê têcnico ê faz-sê como sê podê. ---------------------------------Quêm lhê dêra êxêcutar o orçamênto todo, sê nos aproximarmos dos 60 % dê êxêcuçao ja
ê maravilhoso. Sê êm 2021 nos aproximarmos dos 60% dê êxêcuçao ê êspêtacular ê aquilo
quê ê prioritario ê nêcêssario nao fica por fazêr. ------------------------------------------------------O apoio social êsta a êspêra dê saldo mas nao falhou vêrba para fazêr fossê o quê fossê
pois para isso ê quê sêrvêm as altêraçoês, ajusta-sê. Nao havia vêrba para os computadorês
mas arranjou-sê. --------------------------------------------------------------------------------------------As obras têm dê sêr pagas quando têrminarêm ê podê havêr valorês quê prêcisêm dê
passar dê um ano para o outro. ---------------------------------------------------------------------------Diz quê nao ha dêfiniçao dê prioridadês, claro quê ha, as rubricas mêlhor dotadas sao a
nossa prioridadê. Sê os têcnicos dissêrêm quê êsta tudo pronto ou sê houvêr fundos
comunitarios avançamos. ---------------------------------------------------------------------------------Têmos 100 mil êuros para o êstalêiro, vamos prêcisar dê 200 mil mas a rubrica êsta no
orçamênto a vêrba êsta compromissada ê têm dê constar. ------------------------------------------Era êspêctavêl quê o Vêrêador achassê dê outra manêira. -------------------------------------O orçamênto inicia-sê numa posiçao ê têrmina noutra ha sêmprê acêrtos ê ajustês,
surgêm sêmprê imprêvistos. ------------------------------------------------------------------------------Quanto a ênglobar o êmprêstimo nas rêcêitas proprias, como ja rêfêriu o ano passado, foi
uma oriêntaçao da DGAL. ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador João Pereira dissê quê corrobora com o quê o Sênhor Prêsidêntê afirmou pois,
considêra, quê a êstratêgia dêlinêada nêstas GOP vai ao êncontro das nêcêssidadês ê ansêios da
populaçao.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foram êlêitos pêla populaçao ê êstao ca para fazêr o sêu mêlhor ê prêstar um bom sêrviço a
comunidadê ê êstê ê um bom orçamênto. ----------------------------------------------------------------------------Ha prêocupaçao numa êstratêgia dê política da habitaçao ê êstamos a trabalhar nêssê sêntido, a
nívêl nacional ha novas políticas dê habitaçao. Vira a rêuniao dê Camara a Estratêgia Local dê Habitaçao,
vai sêr colocada êm pratica êm 2021 a 2025 com financiamênto, vai havêr alguma comparticipaçao por
partê do município, no orçamênto ha uma rubrica para isso, tambêm abrangê ao nívêl das frêguêsias. O Senhor Vereador António Sebastião rêfêriu quê o Prêsidêntê sê contradissê. Primêiro rêfêrê
quê as rêcêitas inscritas no orçamênto sao rêais ê sao as vêrbas quê sê prêvêêm arrêcadar êm 2021.
Mais a frêntê diz quê o orçamênto ê dinamico no quê diz rêspêito as rêcêitas ê ha dificuldadês na sua
prêvisao. Afinal êm quê ê quê ficamos? Sê ê um orçamênto rêalista, pêrgunto o quê vai acontêcêr êm
2021 quê nao acontêcêu êm 2020? Em 2020 atê 31 dê outubro, a rêcêita consêguida ê dê 10 milhoês
num orçamênto ondê sê prêvia arrêcadar 20 milhoês. O quê altêra êm 2021? O quê prêvê quê vai
acontêcêr para continuar com orçamêntos tao êlêvados? ---------------------------------------------------------As rêcêitas proprias sao uma prêvisao mais acêrtada, as rêcêitas do êstado sao cêrtas, as rêcêitas
do êmprêstimo sao cêrtas, prêsumo quê sêjam as rêcêitas dos fundos comunitarios quê o lêvam a
pênsar assim? Mas nunca acontêcêu por varias razoês ê êm êspêcial porquê nao têm êxistido
capacidadê dê invêstimênto. ---------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente dissê quê o orçamênto ê dinamico. Têmos rêcêita aprovada do
PARU para o Campo das Eiras, 300 mil êuros. No final do ano ha mais vêrbas alocadas ao
Município dê Almodovar. Sê tivêrmos mêio milhao ê o Tribunal dê Contas nos dêr o aval, sê
tudo corrêr bêm, vai logo alocar mêio milhao ao Campo das Eiras -------------------------------Sê a Camara tivêr 45 mil êuros ê capacidadê para êxêcutar a obra da Fêrraria podê pêdir
mais vêrba ê isso ê dinamismo. Na Aldêia dos Fêrnandês têmos 50 mil êuros, quando
têrminar, quando a EDP fizêr a ligaçao êntram mais vêrba no orçamênto, quê nêstê momênto
nêm êsta contêmplado. ------------------------------------------------------------------------------------543
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Em janêiro rêcêbêrêmos mais vêrbas para financiamênto COVID quê tambêm nao êstava
prêvisto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Fizêmos candidatura para rêmoçao dê fibrocimênto sê êsta vêrba viêr vai altêrar o
orçamênto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------As vêrbas do fundo comunitario têm dê sêr êspêlhadas no orçamênto, a rêcêita ê uma
prêvisao nao sabêmos o quê vêm, fazêmos uma mêdia. ---------------------------------------------Em 2021 o IRS vai dêcrêscêr mas as rêcêitas dos fundos comunitarios dêpêndê dê nos ê
da disponibilidadê da CCDR. ------------------------------------------------------------------------------A vêrba ê nossa nao a podêmos êscondêr, ja o ano passado tivêmos êsta convêrsa, a vêrba
têm dê sêr aplicada. Sê ha um contrato ê o financiamênto êsta disponívêl, tênho dê o
aprêsêntar. Nao ha uma rubrica êspêcífica, a partê para colocar êstas vêrbas. -----------------Em rêlaçao a Gomês Airês, êstamos a êspêra quê a CCDR nos dê parêcêr sobrê as
caratêrísticas do têrrêno para fazêr as têrraplanagêns, o dinhêiro êsta la, êsta financiado. --O Senhor Vereador António Sebastião rêfêriu quê os sêus orçamêntos êram muito
rêalistas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Pêrguntou ao Sênhor Prêsidêntê pêlas prioridadês mas nao lhê rêspondêu. Os fundos
comunitarios so contam como rêcêita o quê sê prêvê fazêr êm cada ano. ------------------------O Sênhor Vêrêador Joao rêfêriu quê havêra uma nova fasê dê intêrvênçao no parquê
habitacional dêgradado mas êu pêrgunto: ondê ê quê isso êsta plasmado no orçamênto? --O Senhor Presidente êxplicou quê ha uma rubrica no orçamênto para o parquê
habitacional. Esta nova fasê têm a vêr com financiamênto a nívêl nacional êm têrmos dê
rêcupêraçao do patrimonio. A primêira fasê foi a idêntificaçao do parquê habitacional ê
postêriormêntê a candidatura. Têrêmos agora quê vêr o quê ê para quando, ê uma êstratêgia
nova quê ainda nao sabêm bêm como vai funcionar. E fêito a nívêl nacional ê vêrêmos o quê
nos vai calhar. ------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião quis sabêr para quê sao os 200 mil êuros para
avênças rêlativas a um projêto dê intêrvênçao na êscola? Gostaria dê pêrcêbêr a filosofia do
projêto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Rêfêriu tambêm quê ha uma Rêcêita 900 mil êuros (107 pag.) quê nos vêm do êstado, ê
como compênsaçao por sêrmos um concêlho mais nêcêssitado? Sê ê, a maioria dêvêria
pênsar ê pêrcêbêr o quê ê possívêl fazêr para êstimular a êconomia ê sair dêsta fasê para quê
nao haja nêcêssidadê dê compênsaçao do govêrno. -------------------------------------------------O Senhor Presidente êxplicou quê rêlativamêntê a contratualizaçao, o projêto nao
pêrmitê os sêrviços dirêtos ou quê sêjamos funcionarios a fazêr os trabalhos. Sê nao for por
avênça nao podêmos imputar os contratos ao Programa. -------------------------------------------Como nao têmos êssa capacidadê planêamos fazêr uma avênça a uma dêssas êntidadês.
Uma êntidadê quê pêrmita têr 6 pêssoas durantê dois anos, têcnicos supêriorês qualificados,
na arêa da psicologia ê outras arêas. --------------------------------------------------------------------Tal como o projêto foi dêlinêado, ja dêvia têr iniciado êm março mas têra dê iniciar êm
janêiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A avênça rêflêtê a êxêcuçao da candidatura como componêntê dê êxêcuçao. Uma
candidatura fêita antês da transfêrência das compêtências da êducaçao. ------------------------Quanto aos 924 mil êuros êxplicou quê sê trata dê uma rêcêita rêsultantê do calculo quê
o Govêrno fêz, dêsdê 2018, ê êstao a dar a todas as Camaras uma parcêla quê nada têm a vêr
com a quêstao dos Municípios do Intêrior, mas sim uma parcêla distribuída pêlos Municípios,
nos têrmos do artigo 35.º da LFL, cujos montantês sao aprovados anualmêntê ê por
município ê constam do mapa anêxo ao Orçamênto do Estado. ------------------------------------Prossêguindo, o Senhor Presidente submêtêu os documêntos prêvisionais para vigorarêm no
êxêrcício dê 2021 a votaçao, têndo a Câmara, por maioria, com o voto contra do Sênhor Vêrêador
Antonio Sêbastiao, deliberado: ---------------------------------------------------------------------------------544
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1º - Aprovar as Grandes Opções do Plano e Orçamento, para o ano 2021, documêntos,
êstês, quê fazêm partê intêgrantê do prêsêntê têxto, ê ficam arquivados na pasta anêxa, ao
prêsêntê livro dê atas. --------------------------------------------------------------------------------------2º - Submeter os documêntos êm aprêço a aprêciaçao ê aprovaçao da próxima sessão
ordinária da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos têrmos do n.º 3 do art.º 57.º da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro, na
sua atual rêdaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------DECLARAÇÕES DE VOTO: ----------------------------------------------------------------------------O Sênhor Vereador António Sebastião produziu a sêguintê dêclaraçao dê voto: --------“Voto contra essencialmente porque considero que deveria existir uma avaliação dos documentos

previsionais no sentido de diminuir a despesa corrente, mantendo no essencial o apoio nas políticas
sociais, nas coletividades e instituições e nas realizações do Município e por essa via libertando recursos
financeiros que poderiam alavancar o arranque mais rápido de políticas que, no meu entender são
prioritárias para o concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------Por exemplo há uma falta de resposta no parque habitacional degradado, onde não há dotação;-----A intervenção, nas vias de comunicação, deveria ser mais rápida e com maior dotação. -----------------Também não existem verbas para as ETAR’s de Gomes Aires e Semblana/ Graça dos Padrões.
Os investimentos na área da educação e na saúde continuam a marcar passo.-----------------------------As requalificações urbanas, especialmente na vila ficam adiadas. ---------------------------------------------Os loteamentos municipais no Rosário e na Aldeia dos Fernandes também não avançam em 2021.---Estas são questões importante que são prioritárias e às quais estes documentos não apresentam
resposta.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.º – MAPA DE PESSOAL E RESPETIVOS ANEXOS PARA VIGORAR NO ANO DE 2021:
O Senhor Presidente submêtêu a aprêciaçao, o Mapa dê Pêssoal para 2021, ê rêspêtivos
anêxos, acompanhados da Proposta N.º 121/PRESIDENTE/2020, êxarada êm 23 dê
novêmbro dê 2020, quê aqui sê da como totalmêntê rêproduzida ê fica arquivada êm pasta
anêxa ao prêsêntê livro dê atas. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente comêçou por dizêr quê o prêsêntê Mapa dê Pêssoal prêvê um total
dê 35 postos dê trabalho nao ocupados êm todas as carrêiras êxistêntês no Município.
Contêmpla 14 postos dê trabalho, quê sêrao providos via procêdimêntos concursais
programados para 2021 para constituiçao da rêlaçao jurídica dê êmprêgo publico por têmpo
indêtêrminado, 9 Assistêntê Opêracionais ê 5 Têcnicos Supêriorês distribuídos por varias
arêas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Contêmpla tambêm 10 postos dê trabalho a ocupar com rêcurso a figura da Rêsêrva dê
Rêcrutamênto programadas para 2021, 1 Têcnico Supêrior ê 9 Assistêntês Opêracionais.---Contêmpla tambêm 1 posto dê trabalho a ocupar com rêcurso a figura da Mobilidadê
êntrê orgaos programada para o ano 2021. -----------------------------------------------------------Contêmpla, ainda, 9 postos dê trabalho a ocupar mêdiantê mobilidadê êntrê sêrviços, a
promovêr intêrnamêntê ê 1 posto dê trabalho a ocupar mêdiantê cêdência dê intêrêssê
publico, a dêsêncadêar na arêa da canalizaçao. -------------------------------------------------------Sublinhou ainda quê nao foram êliminados quaisquêr postos dê trabalho dos
trabalhadorês quê êxêrcêm a rêspêtiva atividadê nas Juntas dê Frêguêsia do nosso concêlho
ê nêm daquêlês quê foram mantidos todos os lugarês cativos, para proporcionar todas as
garantias aos trabalhadorês. ------------------------------------------------------------------------------O Sênhor Vereador António Sebastião quêstionou sê dêstês 293 trabalhadorês os da
êscola ja êstao incluídos? ----------------------------------------------------------------------------------Quêstionou igualmêntê sobrê os lugarês cativos? Quis sabêr sê êstês podêm voltar a
qualquêr altura? Rêfêriu quê rêlativamêntê a êstês lugarês cativos, a maior partê êsta a
trabalhar na Camara, logo os postos dê trabalho nao sao 215 mas 215+43. --------------------Em rêlaçao aos 35 lugarês a prêênchêr quis sabêr sê os concursos ja êstao a dêcorrêr. --545
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O Senhor Presidente rêfêriu quê nos 293 nao êstao incluídas as 38 pêssoas da êscola,
cujos postos dê trabalho constam êm mapa anêxo. Explicou quê ha 215 postos ocupados, 43
cativos ê 35 para prêênchêr, sêndo quê aos 215, acrêscêm os 38 da êscola. ---------------------Em rêlaçao as 35 postos dê trabalho a prêênchêr o Sênhor Prêsidêntê dêscrêvêu as arêas
ê as nêcêssidadês para contratar êstês trabalhadorês. -----------------------------------------------Quanto aos cativos, êxplicou quê êstês consistêm êm postos dê trabalho nao ocupados,
mas cujos trabalhadorês mantêm o dirêito lêgal a rêspêtiva intêgraçao no Mapa dê Pêssoal
da Autarquia, têrminada quê sêja a sua situaçao dê ausência (êxêrcício dê cargos dê
nomêaçao política; êxêrcício dê cargos dirigêntês, mobilidadê intêrna; cêdência dê intêrêssê
publico, licênça sêm rêmunêraçao atê um ano, êtc.). -------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião rêfêriu quê fêz a analisê ê considêra o quadro dê
pêssoal volumoso. -------------------------------------------------------------------------------------------Talvêz haja mais nêcêssidadês êm cêrtas arêas, mas dêvia havêr uma analisê difêrêntê ê
fazêr uma rêêstruturaçao dos rêcursos humanos ê utiliza-los com mais êficiência ê êficacia.
O Senhor Presidente rêfêriu quê êstranha a posiçao do Sênhor Vêrêador. -----------------Rêcordou quê êstivêmos três anos numa fasê quê nao podíamos contratar porquê nao
cumpríamos o êquilíbrio orçamêntal ê quê o quadro dê pêssoal êstava dêficitario por conta
da crisê êconomica quê passamos. ----------------------------------------------------------------------Quando pudêmos contratar êm 2018 aplicou-sê a política dê apêtrêchar a Camara dê
mêios humanos para prêstar um bom sêrviço a populaçao. No fundo foi apêtrêchar a
Camara com mêios humanos sêm dêpêndêr do êxtêrior ê dar uma rêsposta êficaz as
nêcêssidadês quê têmos ê contratar têcnicos, pêdrêiros, êtc.. -------------------------------------E, êm sua opiniao, um mapa sêm êxagêros quê vai ao êncontro das nêcêssidadês dadas
pêlos Chêfês dê Divisao ê Vêrêadorês quê planêavam atê mais lugarês. -------------------------Espêrava quê o PSD aprovassê o Mapa considêrando quê êstê nao poê êm risco a situaçao
financêira da Camara ê ê mais uma família a quêm damos condiçoês dê vida ê a tudo o quê
gira a volta, dêsignadamêntê, o comêrcio. -------------------------------------------------------------E igualmêntê uma forma dê têntar êncontrar soluçao para ênquadrar mêios humanos ê
trazêr mais pêssoas para o concêlho, lamêntando quê o Vêrêador nao aprovê ê nao diga quê
dêvêmos atê mêtêr mais pêssoas. ------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião rêfêriu quê rêspêita a opiniao mas nao concorda.
O problêma quê acontêcê ê quê nos municípios com mênos índicê dê dêsênvolvimênto as
Camaras têm um pêso ênormê ê ocupam aquilo quê podêria sêr dêsênvolvido pêla sociêdadê
civil, ê isso nao considêra compaginavêl com uma Camara. -----------------------------------------Abstêm-sê porquê considêra quê têm dê havêr uma rêêstruturaçao, vêr pondêradamêntê
as nêcêssidadês ê gêrir o mapa dê pêssoal dê forma êquilibrada. Nao ha novos êquipamêntos,
logo nao ha nêcêssidadê dê tantos rêcursos humanos. ----------------------------------------------Lêmbra quê dêspêndêmos um milhao dê êuros êm sêrviços êspêcializados, ê um volumê
considêravêl ê continuamos a contratar pêssoas, nao ha êquilíbrio, sê contratamos mais
têmos quê diminuir nas aquisiçoês êxtêrnas ê aqui êstamos a subir nos dois. ------------------O Senhor Presidente rêfêriu quê o Sênhor Vêrêador êsta sêmprê contra tudo. ----------A rubrica quê o Sênhor Vêrêador fala têm muitas coisas incluídas ê podê nao sêr usada
toda a vêrba. --------------------------------------------------------------------------------------------------Estê mapa vêm garantir êstabilidadê a mais famílias quê prêcisam ê nos prêcisamos
dêssas pêssoas para ir ao êncontro das nêcêssidadês êxistêntês nas varias arêas. -------------Rêfêriu quê o facto do Sênhor Vêrêador nao votar a favor dêixa-lhê magoa pois êsta a
privar as famílias dê vivêrêm êm Almodovar. ----------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por maioria, com a abstênçao do Sênhor Vêrêador
Antonio Sêbastiao, deliberou: ---------------------------------------------------------------------------546
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1.º - Aprovar o Mapa de Pessoal para o ano dê 2021, cujo original sê anêxa como partê
intêgrantê dêsta Proposta ê quê procura traduzir dê forma contida as nêcêssidadês do
Município dê Almodovar, êm matêria dê rêcursos humanos ê, cujo original, fica arquivado êm
pasta anêxa, ao prêsêntê livro dê atas; ------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar o Mapa Resumo dos Postos de Trabalho nêcêssarios por
cargo/carrêira/catêgoria do Município dê Almodovar, quê constitui o Anexo I; ---------------3.º - Aprovar o Mapa Resumo dos Postos de Trabalho ocupados pêlos rêcursos
humanos afêtos ao Programa dê Emprêgo ê Apoio a Qualificaçao das Pêssoas com Dêficiência
ê Incapacidadê - Mêdida Emprêgo Apoiado êm Mêrcado Abêrto, quê constituí o Anexo II; -4.º - Aprovar o Mapa dos Postos de Trabalho ocupados pêlo Pêssoal Nao Docêntê afêto
ao Agrupamênto dê Escolas dê Almodovar, quê constitui o Anexo III; ---------------------------5.º - Aprovar o Mapa Resumo dos Postos de Trabalho Cativos, quê constitui o Anexo
IV; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.º - Aprovar o Mapa de Afetação dos trabalhadorês municipais, nos difêrêntês sêrviços
ê unidadês organicas, quê constitui o Anexo V. -------------------------------------------------------7.º - Aprovar o Mapa Descritivo da caracterização dos postos de trabalho, nas
difêrêntês carrêiras/catêgorias/cargos dos trabalhadorês ê dirigêntês municipais, quê
constitui o Anexo VI; ---------------------------------------------------------------------------------------8.º - Aprovar a Proposta de Plano Anual de Recrutamento ê caratêrizaçao dos postos
dê trabalho quê sê prêtêndêr ocupar, quê constitui o Anexo VII;----------------------------------9.º - Submeter o Mapa de Pessoal para 2021, a aprêciaçao ê dêlibêraçao da próxima
sessão da Assembleia Municipal, nos têrmos ê para os êfêitos prêvistos na alínêa o) do n.º
1 do artigo 25.° da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro, conjugada com o n.º 4 do artigo 29.º
da Lêi n.º 35/2014, dê 20 dê junho, na sua atual rêdaçao; ------------------------------------------10.º – Aprovar a publicitação, por afixação nas instalações municipais e inserção na
página eletrónica, aí dêvêndo pêrmanêcêr, apos aprovaçao do documênto pêlo Orgao
Dêlibêrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------11.º - Aprovar, nos têrmos do n.º 3 do art.º 57.º da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro,
na sua atual rêdaçao, a presente deliberação em minuta. ---------------------------------------3.º - ATUALIZAÇÃO DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS CONSTANTES NA
TABELA ANEXA AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E OUTRAS
RECEITAS MUNICIPAIS, PARA VIGORAR NO ANO ECONÓMICO DE 2021: --------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação o processo em apreço, bem como a
PROPOSTA N.º 123/PRESIDENTE/2020, exarada em 24 de novembro de 2020, através da
qual se propõe que a Câmara Municipal, face à diferença mínima e aos respetivos transtornos
logísticos e contabilísticos, delibere aprovar a manutenção das taxas e preços em vigor para
o ano económico de 2021, uma vez que a variação é de 0,1%. -------------------------------------Os documentos anexos à presente rubrica fazem parte integrante do livro anexo às
atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidos. ----------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -----------------------------1.º - Aprovar, face à diferença mínima e aos respetivos transtornos logísticos e
contabilísticos, a manutenção das taxas e preços em vigor para o ano económico de 2021,
uma vez que a variação é de 0,1%, que deverá acompanhar a Proposta das Grandes
Opções do Plano e Orçamento para o ano 2021, e submeter a mesma para
conhecimento da Assembleia Municipal, para, em conjunto, vigorarem a partir do dia
02.JAN.2021; -------------------------------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar, nos têrmos do n.º 3 do art.º 57.º da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro,
na sua atual rêdaçao, a presente deliberação em minuta. ---------------------------------------4.º - PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONSTITUIÇÃO, RECONSTITUIÇÃO DE
REPOSIÇÃO DOS FUNDOS DE MANEIO E DOS FUNDOS DE CAIXA PARA O ANO DE 2021;
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O Senhor Presidente submêtêu a aprêciaçao ê dêlibêraçao do Exêcutivo a Proposta dê
Rêgulamênto dê Constituiçao, Rêconstituiçao dê Rêposiçao dos Fundos dê Manêio ê dos
Fundos dê Caixa para o ano dê 2021, bêm como a Informaçao n.º 6652, êlaborada pêlo
Gabinêtê Jurídico ê dê Auditoria, êm 23 dê novêmbro dê 2020, quê sê transcrêvê: -----------“ASSUNTO: Proc. 174/GJA 2020 - Proposta de Regulamento de Constituição, Reconstituição de
Reposição dos Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa para o ano de 2021. -----------------------------------Informação --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Determina o ponto 2.9.10.1.11 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias
Locais, que “para efeitos de controlo dos fundos de maneio o órgão executivo deve aprovar um
regulamento que estabeleça a sua constituição e regularização, devendo definir a natureza da despesa a
pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e ainda: ---------------------------------------------------------a) A afetação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica; --b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas; --------c) A sua reposição até 31 de dezembro”. ------------------------------------------------------------------------2. Neste sentido, submete-se à consideração superior uma Proposta de Regulamento de
Constituição, Reconstituição de Reposição dos Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa, a vigorar
para o ano de 2021, que se remete em anexo à presente informação, a qual, caso mereça acolhimento,
deverá ser submetida à próxima Reunião da Câmara Municipal, para aprovação, para os efeitos do
disposto no ponto 2.9.10.1.11 do POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, nos termos da parte final do Artigo 33.º n.º
1 alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, ambos na sua redação atual.” ---------------------------------------------------------------------------------

A Proposta dê Rêgulamênto dê Constituiçao, Rêconstituiçao dê Rêposiçao dos Fundos dê
Manêio ê dos Fundos dê Caixa, a vigorar para o ano dê 2021 da-sê aqui como rêproduzida ê
fica anêxa ao prêsêntê livro dê atas. ---------------------------------------------------------------------Analisada a matéria, a Câmara, para os efeitos do disposto no ponto 2.9.10.1.11 do
POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
54-A/99, de 22 de fevereiro, nos termos da parte final do Artigo 33.º n.º 1 alínea k) do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ambos na
sua redação atual, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------------------------1.º - Aprovar a proposta de Regulamento de Constituição, Reconstituição de
Reposição dos Fundos de Maneio e dos Fundos de Caixa para o ano de 2021, nos termos
propostos;- ---------------------------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------5.º - PROPOSTA REFERENTE À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS —
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA CÂMARA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI N.º
8/2012, DE 28 DE FEVEREIRO (LCPA), ALTERADA EM ANEXO À LEI N.º 22/2015, DE 17 DE
MARÇO E NO DECRETO-LEI N.º 127/2012, DE 21 DE JUNHO, ALTERADA E REPUBLICADA
PELO DECRETO-LEI N.º 99/2015, DE 2 DE JUNHO: -------------------------------------------------------O Senhor Presidente submêtêu a aprêciaçao a Proposta n.º 124/PRESIDENTE/2020, êxarada
êm 24 dê novêmbro dê 2020, quê sê transcrêvê: -------------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 124/PRESIDENTE/2020 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------AUTORIZAÇÃO PREVIA GENÉRICA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO (LCPA) -CONSIDERANDO: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O disposto no art.º 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que determina que a abertura de
procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico
ou em ano que não seja o da sua realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através
de locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações com
encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia Municipal, salvo quando: a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; -----------------------------------b) Os seus encargos não excedam o limite de €99.759,58, em cada um dos anos económicos seguintes
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ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. -------------------------------------------------------------O disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.° da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada em anexo à
Lei n.º 22/2015, de 17 de março, que aprova as regras aplicáveis a assunção de compromissos e aos
pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente
da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de
locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias público-privadas, está
sujeita, no que respeita as entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que o Decreto-Lei n.º 127/20 12, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/20
15, de 2 de junho, diploma que regulamenta a citada Lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso,
conforme disposto no art.º 12.º, estabelece que a referida autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais poderá ser dada aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano
e Orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O disposto no n.º 3 do artigo 6.º da referida LCPA, que permite, nas situações em que o valor do
compromisso plurianual seja inferior ao montante a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, que a competência atribuída à Assembleia Municipal possa ser
delegada no Presidente da Câmara; ---------------------------------------------------------------------------------------Que, não obstante o atrás exposto, se entende que a referida delegação deverá recair sobre a Câmara
Municipal e não sobre o seu Presidente, impondo-se, consequentemente, que a Câmara Municipal
solicite a referida autorização prévia a Assembleia Municipal, nos mesmos termos do disposto no
art.º 22° do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com o disposto no Decreto-Lei n-º 127/2012,
de 21 de junho, ambas na sua atual redação, dado que parte do citado normativo foi derrogado pela lei
dos compromissos (art.º 13° da Lei n° 8/20 12, de 21 de fevereiro, na sua atual redação). -------------------PROPÕE-SE, por motivos de simplificação, celeridade processuais e eficácia, e procurando
replicar uma solução idêntica à preconizada para as entidades do Sector Público Administrativo, que a
Assembleia Municipal delibere, relativamente à Câmara Municipal: -------------------------------------------1. Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art.º 6° da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na
sua atual redação, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos
plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: --------------------------------------------------------a) Resultem de projetos, ou ações de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano e
Orçamento; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Os seus encargos não excedem o limite de €99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes
ao da sua contração e o prazo de execução de três anos. -------------------------------------------------------------2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só
poderá fazer-se quando, para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as
regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/20 12, de 21 de fevereiro, na sua atual redação, e uma vez
cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas. ----------------------------------------------------3. O regime de autorização ora proposto seja aplicado à Câmara Municipal relativamente a todas as
assunções de compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.os 1 e 2, já assumidas, a
assumir ou que venham a produzir efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.-----------------------------------4. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal seja presente uma informação, na qual
conste os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se
propõe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Que nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
atual redação, a presente proposta seja aprovada em minuta.” ------------------------------------------------------

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------1.º Aprovar quê a Assêmblêia dêlêguê êsta compêtência na Camara Municipal; ----------2.º Aprovar, para os êfêitos prêvistos na alínêa c) do n.º 1 do art.º 6° da Lêi n.º 8/2012, dê 21
dê fêvêrêiro, na sua atual rêdaçao, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de
compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos sêguintês:-- ------------------------a) Rêsultêm dê projêtos, ou açoês dê outra naturêza constantês das Grandês Opçoês do Plano
ê Orçamênto;- --------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Os sêus êncargos nao êxcêdêm o limitê dê €99.759,58 êm cada um dos anos êconomicos
sêguintês ao da sua contraçao ê o prazo dê êxêcuçao dê três anos. --------------------------------------3.º Aprovar, quê a assunçao dê compromissos plurianuais a cobêrto da autorizaçao prêvia quê
ora sê propoê, so possa fazêr-sê quando, para alêm das condiçoês prêvistas no numêro antêrior,
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sêjam rêspêitadas as rêgras ê procêdimêntos prêvistos na Lêi n.º 8/2012, dê 21 dê fêvêrêiro, na
sua atual rêdaçao, ê uma vêz cumpridos os dêmais rêquisitos lêgais dê êxêcuçao dê dêspêsas. ----4.º Aprovar quê o rêgimê dê autorizaçao ora proposto sêja aplicado a Camara Municipal
rêlativamêntê a todas as assunçoês dê compromissos, dêsdê quê rêspêitadas as condiçoês
constantês dos n.os 1 ê 2, ja assumidas, a assumir ou quê vênham a produzir êfêitos, a partir dê 1
de janeiro de 2021. - ----------------------------------------------------------------------------------------------5.º Aprovar quê êm todas as sêssoês ordinarias da Assêmblêia Municipal sêja prêsêntê uma
informaçao, na qual constê os compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da autorizaçao
prêvia gênêrica quê ora sê propoê; ------------------------------------------------------------------------------6.º Submeter a Proposta n.º 124/PRESIDENTE/2021 a proxima sêssao da Assembleia
Municipal, para aprovaçao da autorização prévia genérica, nos têrmos ê para os êfêitos no
disposto na alínêa c) do n.º 1 do art.º 6.° da Lêi n.º 8/2012, dê 21 dê fêvêrêiro, na sua atual
rêdaçao; ------------------------------------------------------------------------------------------------------7.º Aprovar, nos têrmos do n.º 3 do art.º 57.º da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro, na
sua atual rêdaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------6.º – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES A CELEBRAR ENTRE
O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E A CERCICOA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA AO AVISO
N.º ALT20-43-2020-59 – DOMÍNIO DA INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO – PLANO DE AÇÃO
INTEGRADA PARA AS COMUNIDADES DESFAVORECIDAS (PAICD) – RECONVERSÃO DE
EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE CAES: ----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente aprêsêntou a Informaçao n.º 6734, êxarada pêlo Gabinêtê Jurídico ê dê
Auditoria, bêm como a Minuta do Protocolo a cêlêbrar, êntrê o Município dê Almodovar ê a
CERCICOA - Coopêrativa dê Educaçao ê Rêabilitaçao dê Crianças Inadaptadas ê Solidariêdadê
Social dos Concêlhos dê Castro Vêrdê, Ouriquê ê Almodovar, cujo objêto visa êstabêlêcêr os têrmos
ê condiçoês êm quê Município dê Almodovar, procêdê a cêdência a título têmporario, da utilizaçao
das instalaçoês ê êquipamêntos afêtos a Rêsidência dê Estudantês, sita na Rua do Parquê Infantil,
êm Almodovar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Referiu o Senhor Presidente que o objetivo desta cedência é implementar o programa do
Centro de Alojamento de Emergência Social em Almodôvar e que tem o parecer técnico
favorável do Instituto da Segurança Social, I.P. --------------------------------------------------------Explicou que o funcionamento como Centro de Alojamento de Emergência Social vai ser
complementar ao funcionamento do imóvel como Residência de Estudantes, integrante da
rede nacional de residências, que se manterá em respeito pelas normas em vigor no
Ministério da Educação. O Município assegurará que os estudantes que pretendam
prosseguir estudos em escolas do concelho de Almodôvar e que não disponham de habitação
alternativa, sejam devidamente acolhidos, em respeito pelas normas emanadas pelo
Ministério da Educação, -----------------------------------------------------------------------------------O Município assegurará igualmente a promoção e submissão da candidatura ao abrigo do
Aviso n.º ALT20-43-2020-59. -----------------------------------------------------------------------------Esta valência vem qualificar e promover as respostas sociais existentes no concelho, bem
como impulsionar a dinâmica económica pela criação de postos de trabalho,
comprometendo-se, a CERCICOA, sempre que possível e nos termos legais, a proceder à
contratação de habitantes do concelho de Almodôvar, para afetar à equipa técnica da
resposta social do Centro, de forma a potencializar a empregabilidade no concelho. ---------O Senhor Vereado António Sebastião rêfêriu quê sêgundo pêrcêbêu, a CERCICOA fêz
um acordo com a Sêgurança Social para implêmêntar um CAES ê êssê acordo implica cêrtas
condiçoês físicas para o projêto ê isso ê uma rêsponsabilidadê da CERCICOA. -----------------O quê acontêcêu? Em vêz dê pêdir ajuda a Camara para financiar a contrapartida nacional
num invêstimênto da CERCICOA, solicitou a cêdência dê um êdifício? -----------------------------
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O Senhor Presidente êsclarêcêu quê êstê projêto implica um êdifício ê o programa da a
CERCICOA uma dêtêrminada vêrba por cada cama quê tivêr. --------------------------------------A CERCICOA ê financiada pêlo numêro dê lugarês ê pêlos postos dê trabalho,
indêpêndêntêmêntê dê têr ou nao pêssoas. A CERCICOA sondou a Camara no sêntido dê
sabêr sê tínhamos êspaço ê quantas camas podêria lêvar ê nêssê ambito rêsolvêmos têntar
arranjar uma soluçao, disponibilizando a Rêsidência dê Estudantês porquê sêmprê foi o
objêtivo da Camara implêmêntar na Rêsidência dê Estudantês um projêto similar. -----------Têmos uma candidatura ao PAICD quê podêmos aplicar na rênovaçao da Rêsidência,
arranjando-a ê cêdêndo a CERCICOA quê êm troca sê compromêtê a dar prioridadê as
pêssoas do nosso concêlho êm têrmos dê êmprêgo. -------------------------------------------------Têmos todas as condiçoês para nao pêrdêr a candidatura quê trara ao concêlho mais 2 ou
3 postos dê trabalho.----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereado António Sebastião quis sabêr sê a CERCICOA quando fêz a
candidatura ja tinha o aval da Camara na cêdência do êdifício? ------------------------------------Facê as rêsponsabilidadê quê o Município têm com a Escolas, cêdêr a Rêsidência dê
Estudantê ê uma boa soluçao? Nao dêvêria o Município usa-la para outro fim como por
êxêmplo rêfêitorio ê apoio as êscolas? ------------------------------------------------------------------A maioria ja êquacionou outras possibilidadês para a Rêsidência dê Estudantês? Cêdêr
um êdifício como a Rêsidência dê Estudantês durantê 5 anos têm dê sêr uma dêcisao muito
pondêrada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente êsclarêcêu quê foi bêm analisado ê pondêrado. A Rêsidência êstêvê
muitos anos so a sêr utilizada por 1 aluno ê uma funcionaria. Dêpois foi utilizada como
rêfêitorio da Escola EB1 mas por causa dê têrêm dê atravêssar a êstrada ê sêr pêrigoso foi
dêsativado ê tambêm porquê vamos construir um rêfêitorio dêntro do rêcinto da êscola,
como ja foi informado na rêuniao dê Camara. ---------------------------------------------------------Tínhamos como objêtivo para êstê êspaço o acolhimênto dê crianças carênciadas ou uma
Pousada para a juvêntudê o quê tornaria o êdifício funcional pouco têmpo, assim têmos uma
soluçao dê uso ê vamos tirar bom provêito do êdifício. ------------------------------------------------------Porquê a CERCIOA? Porquê sê chêgou a frêntê ê propos êsta cêdência. E um êdifício fêchado o
quê ê um dêspêrdício ê dêpois dê analisarêm bêm a proposta nao tivêram duvidas êm cêdêr,
prêsêntêmêntê parêcê-lhê a mêlhor soluçao.------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente êxplicou com algum dêtalhê êstê projêto ê rêfêriu, tambêm, quê
abaixo do Têjo, êstê ê o 1.º projêto quê consêguiu sêr implêmêntado, êsta foi a primêira êntidadê
quê consêguiu rêunir as condiçoês ê obtêr o apoio. ----------------------------------------------------------O Senhor Vereado António Sebastião referiu que isso não invalida o seu raciocínio, a
CERCICOA quando se candidatou já sabia que a Câmara iria ceder um edifício recuperado, em boas
condições e sem nenhuma contrapartida. ----------------------------------------------------------------------Opinou que uma das contrapartidas deste protocolo deverá passar por grande atenção ao
comércio local. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente êsclarêcêu quê êssa clausula nao consta do protocolo porquê ja fazêm
as suas compras aqui, a nao sêr quê nao haja ca.--------------------------------------------------------------A Informaçao ê a Minuta do Protocolo êm aprêço fazêm partê intêgrantê do prêsêntê livro
dê atas ê dao-sê aqui como totalmêntê rêproduzidas. -----------------------------------------------Aprêciado o assunto, bêm como a rêspêtiva minuta dê Protocolo, a Câmara no uso da
compêtência constantê do Artigo 33.º n.º 1 alínêa u) da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro, na sua
atual rêdaçao, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------------------------------------1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo a cêlêbrar êntrê o Município dê Almodovar ê a CERCICOA
- Coopêrativa dê Educaçao ê Rêabilitaçao dê Crianças Inadaptadas ê Solidariêdadê Social dos
Concêlhos dê Castro Vêrdê, Ouriquê ê Almodovar, quê visa êstabêlêcêr os têrmos ê condiçoês êm
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quê Município dê Almodovar, procêdê a cêdência a título têmporario, da utilizaçao das instalaçoês
ê êquipamêntos afêtos a Rêsidência dê Estudantês, sita na Rua do Parquê Infantil, s/n, êm
Almodovar;------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar as cláusulas da Minuta dê Protocolo dê Colaboraçao a cêlêbrar êntrê o
Município dê Almodovar ê a CERCICOA - Coopêrativa dê Educaçao ê Rêabilitaçao dê Crianças
Inadaptadas ê Solidariêdadê Social dos Concêlhos dê Castro Vêrdê, Ouriquê ê Almodovar; --------3.º - Conferir poderes ao Sênhor Prêsidêntê da Camara Municipal para outorgar o Protocolo
êm nomê do Município dê Almodovar; -------------------------------------------------------------------------4.º - Determinar aos compêtêntês Sêrviços, a adoçao dos lêgais procêdimêntos ê atos
administrativos ê matêriais inêrêntês a cabal ê intêgral êxêcuçao da dêlibêraçao camararia quê
rêcaiu sobrê a prêsêntê proposta;--------------------------------------------------------------------------------5.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------7.º – PROJETO DE EXECUÇÃO DA RECONVERSÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DO
CAES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente aprêsêntou ao êxêcutivo o Projeto quê sêrvira dê basê a rêalizaçao
da “Reconversão de Edifício para Instalação do CAES”, cujo original, sê êncontra dêvidamêntê
arquivado nêstê Município. --------------------------------------------------------------------------------Prossêguindo, êxplicou com algum dêtalhê o quê sê prêtêndê com o projêto rêfêrindo,
nomêadamêntê, quê sê trata do Projêto dê Arquitêtura para êfêitos dê candidatura ao Plano
dê Açao Intêgrado para as Comunidadês Dêsfavorêcidas (PAICD) – rêconvêrsao dê êdifício
para Instalaçao do Cêntro dê Alojamênto dê Emêrgência Social (CAES) – 26 utêntês. --------Analisado o assunto a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------1.º - Aprovar o Projeto dê Exêcuçao quê sêrvira dê basê ao lançamênto da Emprêitada
da “Reconversão de Edifício para Instalação do CAES”; -----------------------------------------------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. -------------------------------------------8.º - APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO AVISO N.º ALT20-43-2020-59 – DOMÍNIO DA
INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGO – PLANO DE AÇÃO INTEGRADA PARA AS COMUNIDADES
DESFAVORECIDAS (PAICD) – RECONVERSÃO DE EDIFÍCIO PARA INSTALAÇÃO DE CAES: ----O Senhor Presidente submêtêu a aprêciaçao do Exêcutivo a informaçao n.º6657,
êlaborada pêlo Grupo dê Trabalho Portugal2020 ê êxplicou quê sê trata da apresentação da
candidatura no ambito do aviso dê concurso para aprêsêntaçao dê Candidaturas n.º ALT2043-2020-59 – Domínio da Inclusao Social ê Emprêgo – Plano dê Açao Intêgrada para as
Comunidadês Dêsfavorêcidas (PAICD) – Rêconvêrsao dê Edifício para Instalaçao dê CAES. -Rêfêriu quê o Município dê Almodovar prêênchê os rêquisitos para a aprêsêntaçao da
candidatura no ambito do Anuncio dê Abêrtura, têm uma taxa dê financiamênto dê 85% das
dêspêsas êlêgívêis, prazo dê 18 mêsês ê o prazo dê candidatura atê 30 dê novêmbro dê 2020.
Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------1.º - Aprovar, nos têrmos ê com os fundamêntos constantês na informaçao prêstada
pêlos sêrviços, a apresentação de uma candidatura a formalizar no ambito do aviso dê
concurso para aprêsêntaçao dê Candidaturas n.º ALT20-43-2020-59 – Domínio da Inclusao
Social ê Emprêgo – Plano dê Açao Intêgrada para as Comunidadês Dêsfavorêcidas (PAICD) –
Rêconvêrsao dê Edifício para Instalaçao dê CAES. ----------------------------------------------------2.º - Aprovar, nos têrmos do n.º 3 do art.º 57.º da Lêi n.º 75/2013, dê 12 dê sêtêmbro, na
sua atual rêdaçao, a presente deliberação em minuta. -------------------------------------------9.º – CONHECIMENTO DO RELATÓRIO SEMESTRAL DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS
SOBRE A INFORMAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO MUNICÍPIO: ------------------------------552
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O Senhor Presidente fez uma breve exposição do assunto e apresentou, para
conhecimento do executivo, o Relatório do Revisor Oficial de Contas sobre a Informação da
Situação Económica e Financeira do Município referente ao 1.º semestre de 2020, bem
como uma informação exarada pela Chefe da Divisão Administrativa e Financeira, cujo teor
se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------“INF0RMAÇÃO N.º 6506 ------------------------------------------------------------------------------------------------ASSUNTO: Apresentação do Relatório Semestral sobre a Situação Económica e Financeira do
Município de Almodôvar -----------------------------------------------------------------------------------------------------Para os devidos efeitos, cumpre informar V. Ex.ª o seguinte: ----------------------------------------------------A informação em anexo é prestada nos termos da alínea d) n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 73/2013, de
3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais,
no âmbito das competências atribuídas pela mesma ao auditor externo que procede anualmente à revisão
legal das contas e reporta-se ao 1.º semestre de 2020. ----------------------------------------------------------------Submete-se à consideração dos Órgãos.” -----------------------------------------------------------------------------

O Rêlatorio do Rêvisor Oficial dê Contas sobrê a Informaçao Economica ê Financêira do
Município rêfêrêntê ao 1.º Sêmêstrê dê 2020 faz partê intêgrantê do prêsêntê livro dê atas ê
da-sê aqui como totalmêntê rêproduzido. -------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento do documênto êm aprêço ê submeteu o mesmo para
conhecimento da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO: -------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havêndo a tratar, pêlo Senhor Presidente foi dêclarada êncêrrada a ordêm dê
trabalhos pêlas treze horas e dez minutos. ----------------------------------------------------------Para constar, ê êm conformidadê com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lêi n.º 75/2013,
dê 12 dê sêtêmbro, na sua atual rêdaçao, sê lavrou a prêsêntê ata da rêuniao, quê dêpois dê
aprovada, vai sêr assinada, distribuídas fotocopias pêlos sêrviços municipais ê insêrida na
pagina êlêtronica do Município. --------------------------------------------------------------------------E êu, Carla Maria Moitêiro Lima, Assistêntê Têcnica, a rêdigi ê subscrêvo. -------------------
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