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EDITAL N.º 263 /2020   

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 

DR. ANTÓNIO MANUEL ASCENÇÃO MESTRE BOTA, Presidente da Câmara Municipal de 

Almodôvar, no uso da competência que lhe é cometida pela alínea t) o n.º 1 do artigo 35.º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, TORNA PÚBLICO para os efeitos 

do n.º 1 no artigo 56º da mesma Lei, as deliberações de eficácia externa proferidas na 

reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada no dia 02 de dezembro de 2020: ---------- 

1.1 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO AO 
PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A SOMINCOR, A AGDA, E OS MUNICÍPIOS DE 
ALMODÔVAR, CASTRO VERDE E OURIQUE, QUE VISA ESTABELECER OS TERMOS E 
CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA SOMINCOR AOS MUNICÍPIOS DE 
ALMODÔVAR, CASTRO VERDE E DE OURIQUE E O EVENTUAL FUTURO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE À SOMINCOR: --------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: -----------  
1.º - Aprovar o Protocolo celebrado entre a SOMINCOR, a AgdA, e os Municípios de 
Almodôvar, Castro Verde e Ourique, o qual visa estabelecer os termos e as condições do 
fornecimento de água pela Somincor aos Municípios de Almodôvar, Castro Verde e 
Ourique e o eventual futuro abastecimento de água pelo Município de Castro Verde à 
Somincor; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar as cláusulas do Protocolo, nos termos apresentados em reunião de 
Câmara; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Protocolo em nome do 
Município de Almodôvar. ----------------------------------------------------------------------------------  

1.2 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO À 
ALTERAÇÃO DOS PONTOS 1.2, 2.1 E 5.3 DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS 
SORTEIOS DE NATAL “ O MEU NATAL É NO COMERCIO TRADICIONAL”: --------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: -----------  
Aprovar a alteração dos pontos 1.2, 2.1 e 5.3 do articulado das Normas de 
Funcionamento dos Sorteios de Natal “ O meu Natal é no Comercio Tradicional”, no que 
concerne à data que irão decorrer os mesmos, passando a mesma a ser de 21 de novembro 
de 2020 a 23 de janeiro de 2021. ------------------------------------------------------------------------  

1.3 - INÍCIO DO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO DE CANDIDATURAS TENDENTES AO 
RECRUTAMENTO DOS JUÍZES SOCIAIS QUE IRÃO INTERVIR NAS CAUSAS DA 
COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE MENORES, A TER INÍCIO NO MÊS DE ABRIL: --------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar o início do processo de recrutamento de juízes sociais que irão intervir 
nas causas da competência dos tribunais de menores; ----------------------------------------------  
2º - Aprovar que as candidaturas sejam efetuadas através de formulário próprio, a 
disponibilizar na página eletrónica do Município e nos serviços municipais, até ao 
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próximo dia 30 de dezembro de 2020, o qual deverá ser acompanhado pelos seguintes 
documentos:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
a) Curriculum Vitae;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
b) Certificado de Registo Criminal; ----------------------------------------------------------------------  
3º - Aprovar que, findo o prazo para apresentação de candidaturas, o Gabinete de Ação 
Social e Psicologia elabore as respetivas listas (de efetivos e suplentes), as quais devem 
contemplar, nos termos do disposto no artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 156/78, de 30 de 
junho, um número máximo de quarenta e cinco candidatos; ---------------------------------------  
4º - Aprovar que, sempre que possível, as listas incluam igual número de candidatos de 
cada sexo; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
5º - Aprovar que, na constituição das listas, seja dada preferência aos candidatos com 
experiência comprovada na área da Infância e Juventude; ------------------------------------------  
6º - Aprovar que, após apreciação e deliberação da Câmara Municipal, as listas sejam 
submetidas a votação da Assembleia Municipal e remetidas ao Conselho Superior da 
Magistratura e ao Ministério da Justiça; ----------------------------------------------------------------  
7º - Aprovar que seja determinado 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 proposta. -------------------------------------------------  

1.4 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES: ---------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar a versão final do anteprojeto, convertendo-se, desta forma, a Projeto de 
Regulamento Municipal de Transportes Escolares; -------------------------------------------------  
2º - Submeter o supracitado Projeto de Regulamento, a consulta pública, pelo 
período de 30 dias úteis, nos termos do disposto no Artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro; ----  
3º - Que sejam iniciados os procedimentos tendo em vista a publicação, na 2.ª Série do 
Diário da República, do referido Projeto de Regulamento;- ---------------------------------------  
4º - Que após a publicação do Projeto de Regulamento Municipal de Transportes 
Escolares, na 2.ª Série do Diário da República, que o mesmo seja publicitado por Edital, 
nos locais de estilo, e publicado na página eletrónica do Município de Almodôvar, no 
separador “Regulamentos Municipais – Em Consulta Pública”. ------------------------------------  

1.5 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO DE UMA HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO 
DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO POSTO DE VENDA N.º 3, SITO NO EXTERIOR DO 
MERCADO MUNICIPAL EM ALMODÔVAR: ------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar, nos termos do Artigo 33.º n.º 1 alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a abertura de procedimento para concessão de um Posto de Venda – Loja 
n.º 3, sito no exterior do Mercado Municipal de Almodôvar, propriedade do Município 
de Almodôvar, e respetiva minuta de Edital nos novos termos propostos; ----------------------  
2.º - Aprovar, que o Posto de Venda – Loja n.º 3, sito no exterior do Mercado Municipal de 
Almodôvar, tenha como destino a venda de qualquer uma das seguintes classes de 
produtos: - Hortícolas de consumo imediato em fresco; - Agrícolas secos, ou frescos de 
natureza conservável; - Frutas frescas ou secas; - Frutos secos e sementes comestíveis; - 
Leite e laticínios; - Mercearias; - Flores, plantas e sementes; - Produtos alimentares 
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tradicionais; -Quinquilharias e artesanato; - Animais de companhia e alimentação para 
animais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar que a Concessão do Direito de Exploração de um Posto de Venda – Loja n.º 3, 
sito no exterior do Mercado Municipal de Almodôvar, seja efetuada aos interessados 
mediante arrematação em Hasta Pública Verbal, tendo em consideração a base de 
licitação de €150,00 (cento e cinquenta euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor;  ---  
4.º - Aprovar que o valor dos lances mínimos da licitação verbal seja fixado em €5,00; ---   
5.º - Aprovar que a hasta publica verbal para concessão do Direito de Exploração do 
Posto de Venda – Loja n.º 3, sito no exterior do Mercado Municipal de Almodôvar, 
tenha lugar pelas 10:00 horas do dia 20 de janeiro de 2021 na sala de sessões do 
edifício-sede do Município de Almodôvar; -------------------------------------------------------------  
6.º - Aprovar que a adjudicação do Direito de Exploração do Posto de Venda – Loja n.º 3, 
sito no exterior do Mercado Municipal de Almodôvar seja efetuada ao interessado que 
melhor preço oferecer; ----------------------------------------------------------------------------------  
8.º - Aprovar, que a concessão do Direito de Exploração seja efetuada pelo prazo de 10 
(dez) anos, contados da data da elaboração do respetivo Alvará; --------------------------------  
9.º - Aprovar que seja determinado 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 proposta. -------------------------------------------------  

1.6 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE PARA AQUISIÇÃO DE CDS, AO GRUPO “OS 
VOCALISTAS: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar a atribuição de uma oferta de bens, traduzida na aquisição de 50 exemplares 
do primeiro CD do Grupo “Os Vocalistas”, no montante de €600,00, sendo que 25 são para 
ofertas da Câmara Municipal e 25 para venda, devendo os serviços municipais adotar os 
procedimentos contabilísticos, para o efeito. ----------------------------------------------------------  

1.7 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE COM VISTA À DOAÇÃO DE UMA CARRINHA DE 
9 LUGARES, PARA A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE 
ALMODÔVAR – ALMOVIMENTO: -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a doação de uma carrinha de 9 lugares, Marca FORD e matricula - 03-20-ZD, 
à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Almodôvar – Almovimento, para apoiar as 
suas atividades; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar, que a efetivação da doação tenha efeitos a janeiro de 2021 e mediante 
acordo escrito celebrado entre as partes. --------------------------------------------------------------  

3.1 - TRABALHOS A MENOS - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA EN2 RELATIVO À 
EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ROSÁRIO – ENVOLVENTE À 
EN2”: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar os Trabalhos a Menos, resultantes da não realização da Sinalização 
horizontal da EN2 relativa à empreitada de “Requalificação Urbanística do Rosário – 
Envolvente à EN2”, nos termos e com os fundamentos propostos na informação transcrita 
em ata; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.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.- -------------------------------------------------------------------  

3.2 - PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO DA 
EMPREITADA DE EXECUÇÃO “COMPLEXO MULTIUSOS DO CAMPO DAS EIRAS”: -----------  

PROJETO DE DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO “COMPLEXO 
MULTIUSOS DO CAMPO DAS EIRAS”: -----------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar o Ajuste Direto no âmbito do procedimento n.º 9-E/2020- Procedimento 
Empreitada do Complexo Multiusos Campo das Eiras/projeto de decisão de adjudicação, 
produzido pelos serviços;  ---------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente Indugal – 
Construções, S.A.; -------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar o valor da adjudicação em € 1.460.000,00, bem como um prazo de 
execução de 18 meses, nos termos e com os fundamentos constantes no transcrito 
Projeto de Decisão Final; ----------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Enviar ao adjudicatário, nos termos do n.º 1 do art.º 77 do CCP, notificação da 
decisão de adjudicação, através da Plataforma Eletrónica, utilizada pelo Município 
(pt.vortal.biz); -----------------------------------------------------------------------------------------------  
5.º - Que, nos termos do n.º 2 do art.º 77 do CCP, e do Ponto 16 do Convite o adjudicatário 
deverá, no prazo de 10 dias, a contar da data da notificação da adjudicação: -------------------  
1- Apresentar os documentos de habilitação e outros documentos necessários à 
elaboração do contrato, conforme exigido no art.º 81.º do CCP;  ----------------------------------  
2- Prestar a caução prevista na cláusula 37.ª do Caderno de Encargos e nos pontos 11 e 12 
do Convite;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
3- Confirmar os compromissos assumidos por terceiras entidades relativos a atributos ou 
a termos ou condições da proposta adjudicada, nomeadamente quanto à entidade 
apresentada para execução dos trabalhos respeitantes à 4ª subcategoria da 4ª categoria de 
Alvará de Construção.  -------------------------------------------------------------------------------------  

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO “COMPLEXO MULTIUSOS DO 
CAMPO DAS EIRAS:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º – Aprovar a minuta do Contrato de Empreitada de Obras Públicas – “Complexo 
Multiusos do Campo das Eiras”;  -------------------------------------------------------------------------  
2.º - Conceder poderes ao seu Senhor Presidente para outorgar o competente contrato; -  
3.º - Notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta do contrato em 
apreciação, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos 
do Artigo 101.º do Código dos Contratos Públicos, adotando-se os demais formalismos aí 
previstos; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de dez dias a contar da notificação da 
decisão de adjudicação, apresentar os documentos de habilitação, referidos no Artigo 
81.º n.º 1 e 2 do Código dos Contratos Públicos, através da plataforma eletrónica, ou 
disponibilização de acesso para a sua consulta online; ----------------------------------------------  

http://www.cm-almodovar.pt/


 

MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR 

Documento assinado digitalmente. Quando impresso, o documento constitui uma cópia autenticada do original digital, desde 

que validado pelo selo branco da Câmara Municipal de Almodôvar. 

Rua Serpa Pinto, 7700-081 Almodôvar / Telefone 286 660 600 / Fax 286 662 282 / Contribuinte Fiscal 506816184 
http://www.cm-almodovar.pt / email: geral@cm-almodovar.pt 
  
 

5.º - Notificar a firma adjudicatária para entregar, em simultâneo com os documentos de 
habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos que se encontrem em 
falta; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
6.º - Notificar a firma adjudicatária para prestar caução no prazo de 10 dias a contar da 
notificação da aprovação, pelo órgão competente para a decisão de contratar, para 
garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações resultantes da celebração do 
presente contrato, no valor de 73.000,00€ (setenta e três mil euros), correspondente a 
5% do preço contratual; -----------------------------------------------------------------------------------  
7.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo 
adjudicatário, 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 Código dos Contratos 
Públicos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
8.º – Designar para Gestor do Contrato, Eng.º Luís Manuel dos Santos Godinho nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 96.º n.º 1 alínea i), conjugado com o artigo 
290.º - A, ambos do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação;-----------------------  
9.º - Aprovar, nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2. do regime jurídico do POCAL, a 
abertura de uma conta bancária específica, exclusivamente destinada ao depósito dos 
montantes correspondentes a 5% de cada um dos pagamentos parciais, para reforça da 
caução; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
10.º - Que o Serviço de Tesouraria proceda à transferência dos valores retidos a título de 
reforça da caução das empreitadas em apreço, para a Conta que por esta decisão será 
constituída. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.3 e 3.4  – SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E TRABALHOS A MENOS RELATIVOS 
À EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DOS PERCURSOS PEDONAIS NA ALDEIA DE 
SANTA CLARA-A-NOVA: ----------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a quantificação das alterações necessárias ao projeto para a sua boa 
execução; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar os Erros e Omissões, nos termos e com os fundamentos da informação dos 
serviços;  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar, quer a realização, quer os encargos resultantes dos “erros e omissões”, 
no valor de €12.400,86, (doze mil, quatrocentos euros e oitenta e seis cêntimos), 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e com os fundamentos constantes na 
informação transcrita em ata; ----------------------------------------------------------------------------  
4.º - Aprovar a não realização dos trabalhos a menos, no valor de €13.611,29 (treze 
mil seiscentos e onze euros e vinte e nove cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos e com os fundamentos propostos na informação dos serviços; --------------  
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. --------------------------------------------------------------------  

4.1 - ALTERAÇÃO DO VALOR DA BOLSA MENSAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
DE  OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE DESEMPREGADOS/AS DE LONGA 
DURAÇÃO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  
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Aprovar em matéria do Programa de Ocupação Municipal Temporária de 
Desempregados/as de Longa Duração 2021, a fixação do valor da bolsa mensal em 
€400,00 (quatrocentos euros), nos termos do plasmado na alínea b) do n.º 1 do artigo 
11.º do Regulamento em apreço, com efeito ao ano económico de 2021. ------------------------  

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 Câmara por unanimidade, deliberou aprovar todas as deliberações 
presentes, em minuta.  -----------------------------------------------------------------------------------  

Para que não se alegue desconhecimento, mandei passar este e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  ---------------------------------------------------  

 
Paços do Município de Almodôvar, 11 de dezembro de 2020 

 
 

O Presidente da Câmara, 
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