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Ata n.º 30/2020 
                                  
 

-- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 
VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE:  ---------------------------------------------  

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, no edifí cio-sede do 
Municí pio de Almodo var, na sala de sesso es da Ca mara Municipal, teve lugar nos termos do 
art.º 41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaça o, a reunião 
extraordinária, da Câmara Municipal, a qual foi presidida pelo Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal, encontrando-se presentes a 
Senhora Vice-Presidente, Enf.ª Lucinda Jorge e os Senhores Vereadores, Joa o Pereira, Ana 
Carmo e Anto nio Sebastia o.  --------------------------------------------------------------------------------  

A reunia o foi secretariada pela Assistente Te cnica, Carla Maria Moiteiro Lima. -------------  

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

A s dez horas e trinta minutos, o Senhor Presidente da Ca mara Municipal declarou aberta a 
reunião, com a seguinte Ordem do Dia, comunicada por correio eletro nico, nos termos da 
deliberaça o de 25.OUT.2017 e publicitada pelo Edital/2020, datado de 22 de dezembro, que 
se transcreve:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL -------------------------------------------------------  
 Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar.  -------  
TORNA PÚBLICO:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
QUE, no próximo dia 28 de dezembro de 2020 pelas 10:00 horas na sala das sessões do edifício-sede do 

Município, se realizará uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, convocada nos termos do artigo 
41.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a seguinte Ordem do Dia: ------------------- 

1.º – Apreciação e deliberação sobre a Proposta de Demonstrações Financeiras Provisionais para 2021 - 
(Balanço, Demonstração de Resultados por natureza e Demonstração dos Fluxos de Caixa); ---------------------------  

2.º - Apreciação e deliberação sobre as candidaturas apresentadas no âmbito do Programa de Apoio 
Financeiro às IPSS, Creches e Lares do Concelho de Almodôvar - no âmbito do Covid 19 (PAFICLA); ------------------  

3.º - Aprovação, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, das respetivas deliberações em minuta.  -----------------------------------------------------------------------  

Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 
públicos do costume.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Paços do Município de Almodôvar, 22 de dezembro de 2020” ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente antes de iniciar a ordem de trabalhos agradeceu a disponibilidade 
dos Senhores Vereadores, nomeadamente, do Senhor Vereador Anto nio Sebastia o, 
esperando na o ter desajustado muito as suas agendas. --------------------------------------------------  

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

1.º – PROPOSTA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS PARA 2021 - 
(BALANÇO, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA E DEMONSTRAÇÃO DOS 
FLUXOS DE CAIXA): -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o o processo em apreço, 
acompanhado da Proposta n.º 132/PRESIDENTE/2020, atrave s da qual se propo e que a 
Ca mara Municipal aprove, ao abrigo do disposto no n.º 17 do Ponto 6 da NCP 1 do SNC-AP, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, os mapas que constituem o 
balanço, a demonstraça o dos resultados por naturezas e a demonstraça o dos fluxos de caixa, 
referentes ao exercí cio de 2021. ---------------------------------------------------------------------------   

Prosseguindo, o Senhor Presidente explicou que ainda na o percebe bem esta exige ncia, 
sabe que decorre das novas normas da contabilidade. Referiu que estas demonstraço es 
deveriam ser feitas em colaboraça o com a AIRC mas que ate  ao momento na o foi possí vel e 
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decorrente da obrigatoriedade de apresentaça o destes mapas, foram feitos manualmente 
pelo nosso Gabinete de Planeamento e Gesta o.  --------------------------------------------------------  

Face ao exposto propo e que se aprovem os mapas que constituem o balanço, a 
demonstraça o dos resultados por naturezas e a demonstraça o dos fluxos de caixa, referentes 
ao exercí cio de 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou qual o objetivo e a pertine ncia destes 
mapas, supo e que na o devem ser so  nu meros, provavelmente tera o a ver com as previso es. 
Referiu que e  importante saber a utilidade e o interesse destas demonstraço es. Nas Grandes 
Opço es do Plano ja  previmos o que pensamos arrecadar e, se existe ja  uma previsa o, porque 
tem de haver um documento sobreposto. Qual o paralelo entre 2020 e 2021?  ------------------  

Prosseguindo o Senhor Presidente solicitou a presença da Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, Dr.ª Helena Guerreiro, que começou por aclarar que nos 
termos do disposto na Norma de contabilidade publica 1 do SNC-AP, e  determinado que “As 
entidades públicas devem ainda preparar demonstrações financeiras previsionais, 
designadamente balanço, demonstração dos resultados por natureza e demonstração dos 
fluxos de caixa, com o mesmo formato das históricas, que devem ser aprovadas pelos órgãos 
competentes”. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mais explicou que acresce a isto o facto do mo dulo da AIRC, mais especificamente o 
mo dulo SNC-AP na o ter sido desenvolvido, em colaboraça o com a DGAL, no sentido de 
permitir, nesta fase inicial, dar resposta a  elaboraça o das referidas demonstraço es 
financeiras previsionais que deveriam assumir plena articulaça o com os documentos 
orçamentais previsionais.-----------------------------------------------------------------------------------  

Aludiu que, apesar da Norma estabelecer obrigatoriedade de preparaça o destas 
demonstraço es financeiras previsionais na o define os moldes e regras em que tal devera  
ocorrer, assim como, as condiço es de validade na inerente projeça o em futuros exercí cios 
econo micos. Perante tal cena rio, o desenvolvimento das referidas demonstraço es financeiras 
previsionais reveste-se de um elevado grau de incerteza, e de na o corresponde ncia das 
expectativas teo ricas apresentadas. ----------------------------------------------------------------------  

 Esclareceu igualmente, que estes documentos na o ve m substituir nenhum dos 
documentos ate  agora apresentados. ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou qual a utilidade pra tica dos 
documentos? Questionou se foram buscar os nu meros tendo com base os nu meros do 
orçamento? ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Dr.ª Helena Guerreiro referiu que na pra tica apenas sa o mais uns mapas que refletem 
as demonstraço es financeiras previsionais e, atendendo a  obrigatoriedade de apresentaça o 
destes mapas, o Gabinete de Planeamento e Gesta o Financeira, com a colaboraça o do ROC 
elaborou os mapas ora presentes em reunia o de Ca mara.  -------------------------------------------  

Os documentos originais que compõem as Demonstrações Financeiras 
Previsionais para 2021 - ficam arquivados em pasta anexa ao livro de atas. - ------------  

Analisado o assunto, a Câmara, ao abrigo do disposto no n.º 17 do Ponto 6 da NCP 1 do 
SNC-AP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, por unanimidade, 
deliberou:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar os mapas que constituem o balanço, a demonstraça o dos resultados por 
naturezas e a demonstraça o dos fluxos de caixa, referentes ao exercí cio de 2021; --------------  

2.º - Aprovar, que os documentos em causa sejam objeto de publicitação na pa gina 
eletro nica do Municí pio; ------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta.  ----------------------------------------  
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2.º - CANDIDATURAS APRESENTADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO 
FINANCEIRO ÀS IPSS, CRECHES E LARES DO CONCELHO DE ALMODÔVAR - NO ÂMBITO DO 
COVID 19 (PAFICLA): -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o o Processo em apreço, referindo que na 
seque ncia da deliberaça o da Ca mara Municipal de 07 de outubro de 2020, foi aprovado o 
Programa de Apoio Financeiro a s IPSS, Creches e Lares do Concelho de Almodo var, bem como a  
Associaça o Humanita ria de Bombeiros Volunta rios de Almodo var - (PAFICLA).  ----------------------  

Prosseguindo, o Senhor Presidente referiu que apo s o apoio aos agentes econo micos do 
concelho, atrave s do PATECA, importa agora apoiar, quer as Instituiço es Particulares de 
Solidariedade Social, Creches e Lares com sede e estabelecimento no concelho de Almodo var, 
como a Associaça o Humanita ria de Bombeiros Volunta rios de Almodo var, afetados pelas 
medidas adotadas para conter o surto do COVID-19, com vista a  manutença o da sua atividade 
de assiste ncia social, bem como dos postos de trabalho existentes nestas entidades que 
compo em o setor social do concelho de Almodo var.  --------------------------------------------------  

Nessa seque ncia, ja  deram entrada as candidaturas que a Comissa o de Ana lises de Candidatura 
analisou e cujo relato rio se transcreve: --------------------------------------------------------------------------  

“Programa De Apoio Financeiro a s IPSS, Creches e Lares do Concelho de Almodo var ---------------------------  
Relatório da Comissão ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Na seque ncia do despacho n.º 144/PRESIDENTE/2020, reuniu no passado dia4 de dezembro de 2020, a 

comissa o de ana lise das candidaturas ao Programa de Apoio Financeiro a s IPSS, Creches e Lares do Concelho 
de Almodo var – PAFICLA constituí da por Margarida Martins, Cristina Bota, Ana Morgadinho e Joa o Guerreiro. 

A comissa o analisou um total de 6 processos de candidatura. Verificamos a correta instruça o das 
candidaturas, de acordo com as normas de funcionamento do respetivo programa. ----------------------------------   

Procedeu-se a  elaboraça o de um relato rio de cada uma das entidades candidatas, que se anexam. ----------  
Face ao exposto propomos que o presente relato rio assim como os documentos anexos sejam presentes a  

pro xima reunia o de Ca mara.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Conforme o estabelecido nas Normas supra referidas as presentes candidaturas podem 
auferir dos seguintes apoios:- ------------------------------------------------------------------------------  

BENEFICIA RIO PROPOSTA DE VALOR A ATRIBUIR 

Se rgio Delgado Unipessoal Ld.ª €8.890,00 

Santa Casa da Miserico rdia de Almodo var €34.290,00  

Associaça o Humanita ria dos Bombeiros Volunta rios de 
Almodo var 

€18.415,00 

Centro Social e Paroquial de Santa Clara-a-Nova €26.035,00 

CERICOA €39.370,00 

Fundaça o Sa o Barnabe  €36.195,00 

TOTAL €163.195,00 

Continuando, o Executivo analisou as candidaturas, uma a uma, destacando-se, 
nomeadamente, as seguintes consideraço es: -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente começou por referir que este Programa e  ine dito e o fator que o motivou 
tambe m o e . Temos 6 candidaturas com um valor total de cerca de 163 mil euros, a Ca mara tem 
condiço es financeiras para suportar os encargos delas decorrente e todas elas foram analisas pela 
Comissa o de Ana lise e encontram-se instruí das de acordo com as normas, e na o existe nenhum 
condicionalismo na sua aprovaça o. -------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo, salientou a Candidatura de Se rgio Delgado Unipessoal, Ld.ª, remetendo para a 
informaça o da Comissa o de Ana lise e que se transcreve:  ----------------------------------------------------  
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“Sérgio Delgado Unipessoal, Ld.ª - No âmbito do Programa de apoio financeiro às IPSS, creches e 
lares do concelho de Almodôvar, informa-se que a presente candidatura não cumpre a alínea a) das 
condições de elegibilidade, das normas de funcionamento do programa, aprovadas por deliberação 
de Câmara, na sua reunião de 07 de outubro de 2020, uma vez que esta empresa foi apoiada no 
âmbito do Programa PATECA. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Contudo a Comissão de análise entende que a comparticipação atribuída no âmbito do PATECA 
(1.095,00€) gera uma situação de desigualdade relativamente à comparticipação atribuída do 
PAFICLA, pelo que propõe a concessão do valor remanescente entre os dois programas, com o objetivo 
de não haver sobreposição de valores entre os dois programas. --------------------------------------------------  

Apoio concedido no âmbito do PATECA = 1.095,00€ ------------------------------------------------------------  
Apoio de acordo com as normas do programa PAFICLA = 10.795,00€ ------------------------------------  
Valor proposto para aprovação = 10.795,00€ - 1.095,00€ = 8.890,00€” -------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião sobre esta mate ria referiu que nada tem a referir 
sobre a aferiça o das candidaturas pois essa e  uma aptida o te cnica e da compete ncia da Comissa o 
de Ana lise pore m, do ponto de vista polí tico insiste que deveriam ter alterado as normas, isto e , a 
obrigatoriedade em garantir que se mantivessem os postos de trabalho por mais alguns meses. --  

Estamos a decidir um apoio posterior a  data descrita nas normas (30 de novembro) e estamos 
quase no final de dezembro.   --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

Parecia-lhe justo que este apoio considerasse essas normas, contudo a maioria na o considerou 
a sua proposta na altura mas, podem aceita -la agora.---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente ouviu a opinia o do Senhor Vereador e explicou que estas Instituiço es 
para poderem desenvolver o seu trabalho te m um determinado nu mero de postos de trabalho dos 
quais na o podem abdicar para que possam prestar um bom serviço, logo na o ha  postos de trabalho 
suprimidos. Pode eventualmente fazer contratos com pessoas diferentes mas o posto de trabalho 
mentem-se sempre. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que aqui na o se trata da honestidade das 
instituiço es, mas de normas justas que quem apoia tem toda a legitimidade para exigir. ------  

O Senhor Presidente explicou que ha  5 condiço es essenciais para a apresentaça o destas 
candidaturas: ter sede no concelho de Almodo var, na o ter dí vidas a  Segurança Social e a s 
Finanças, assumir o compromisso que mantem os postos de trabalho ate  30 de novembro e, 
por fim, na o ser beneficia rio de outro apoio da Ca mara. ---------------------------------------------  

Esta u ltima condiça o foi a que tornou necessa rio levar a candidatura de Se rgio Delgado 
Unipessoal, Ld.ª a reunia o de Ca mara para analise e deliberaça o, em conformidade com o 
atras referido.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Todas as entidades apresentadas, mantiveram o compromisso de manter os mesmos 
postos de trabalho ate  30 de novembro. -----------------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, a Ca mara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------------------  
1.º - Aprovar as candidaturas que infra se transcrevem, tendo em conta que as mesmas 

se encontram instruídas nos termos do estatuído nas Normas do Programa de Apoio 

Financeiro às IPSS, Creches e Lares do Concelho de Almodôvar – PAFICLA; ------------------------------  

BENEFICIÁRIO  VALOR A ATRIBUIR 

Se rgio Delgado Unipessoal Ld.ª €8.890,00 
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Santa Casa da Miserico rdia de Almodo var €34.290,00  

Associaça o Humanita ria dos Bombeiros Volunta rios de 
Almodo var 

€18.415,00 

Centro Social e Paroquial de Santa Clara-a-Nova €26.035,00 

CERICOA €39.370,00 

Fundaça o Sa o Barnabe  €36.195,00 

TOTAL €163.195,00 

2.º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes dos apoios em causa, nos termos do 
mapa supra transcrito e com os fundamentos constantes nas fichas de apreciação técnica das 
respetivas candidaturas (em anexo); - -------------------------------------------------------------------  

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

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

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a ordem de 
trabalhos pelas onze horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------  

Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redaça o, se lavrou a presente ata da reunia o, que depois de 
aprovada, vai ser assinada, distribuí das fotoco pias pelos serviços municipais e inserida na 
pa gina eletro nica do Municí pio. ---------------------------------------------------------------------------  

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

 
 
 
 

 
 

 

 

 


