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EDITAL N.º 8 /2021   

 
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 06 de janeiro de 2021:  -------------  

1.1 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO PRODUZIDO PELO SENHOR PRESIDENTE SOBRE O 

PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO FÍSICO, TEMPORAL E FINANCEIRO DO PROJETO P063618 

“CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTO CARAVANISMO 

DO ALENTEJO E RIBATEJO – CRIAÇÃO DE ÁREAS DE SERVIÇO (ASA) - TURISMO DE 

PORTUGAL VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR: ----------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o despacho do Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: -----------  

Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação n.º 7138, prestada 

pelos serviços, a apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal, Física e 

Financeira da do Projeto P063618 “Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas 

para o Auto Caravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA). -------  

1.2 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 

ALMODÔVAR E MEDICANNA PORTUGAL, LDA., NO ÂMBITO DO PROJETO "CANNAPORT - 

MEDICAL CANNABIS":  -------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar e a 

Medicanna, Portugal, Ld.ª, que tem por objeto estabelecer os termos de apoio pontual e 

isolado a prestar pela Câmara, por forma a incentivar e assegurar o desenvolvimento em 

Almodôvar de um projeto designado “Cannaport – Medical Cannabis”; --------------------------  

2.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 

Protocolo em nome do Município de Almodôvar; ----------------------------------------------------  

3.º - Que a presente Minuta de Protocolo seja remetida para a Medicanna, Portugal, Ld.ª, 

para posterior agendamento da data para a respetiva outorga; -----------------------------------  

4.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 proposta. ------------------------------------------------------------------  
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1.3 – PROPOSTA DE RECONHECIMENTO DO INTERESSE MUNICIPAL DO PROJETO 

"CANNAPORT – MEDICAL CANNABIS": -----------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1. º - Aprovar a proposta de Reconhecimento de Interesse Publico Municipal 

relativamente ao projeto “Cannaport – Medical Cannabis”, nos termos do Artigo 33.ºn. º 

1 alínea ccc) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; ---------  

2.º - Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal, na sua próxima 

Sessão, sob a forma de Proposta, a aprovação do Reconhecimento de Interesse 

Publico Municipal relativamente ao projeto “Cannaport – Medical Cannabis”, nos 

termos do Artigo 25.º n.º 2 alínea k) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua redação atual; -------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução das 

deliberações dos órgãos que recaírem sobre a presente proposta. --------------------------------  

1.5 - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES LEGALMENTE 

EXISTENTES NO CONCELHO: -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a atribuição da comparticipação financeira descrita na PROPOSTA N.º 

02/2021, devendo os competentes serviços processar o seu pagamento, de acordo com o 

determinado e após assinado o respetivo Protocolo; ------------------------------------------------  

2.º - Que o Técnico Superior responsável pela monitorização e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pela entidade em referência (Dr. Ricardo Jacob) promova a 

elaboração do competente Protocolo, com a entidade, e para o ano de 2021. ---------------------  

1.6 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 03/PRESIDENTE/2021, RELATIVO À CONSTITUIÇÃO 

DE UM FUNDO DE CAIXA NO VALOR DE 2.000,00 € PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS 

INERENTES À AQUISIÇÃO DE BENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE E OUTROS BENS 

CONSIDERADOS ESSENCIAIS, ORIENTADO PARA PESSOAS COM MAIS DE 65 ANOS, DOENTES 

CRÓNICOS, DOENTES INFETADOS OU COM SUSPEITA DE INFEÇÃO COVID-19, E PESSOAS COM 

MOBILIDADE REDUZIDA OU QUE ESTEJAM EM ISOLAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA, E 

RESPETIVAS NORMAS PROCEDIMENTAIS:  -----------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  -----------------  

1.º - Aprovar que seja constituído um Fundo de Caixa no valor de €2.000,00 (dois mil 

euros), para fazer face à eventual aquisição de bens de primeira necessidade ou de outros 

bens considerados essenciais na presente conjuntura, designadamente bens alimentares e 

medicamentos; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º – Que seja designada como titular do Fundo de Caixa e responsável pela 

movimentação do mesmo a Chefe da DISECDJ, Dr.ª Paula Espírito Santo; ----------------------  

3.º - Que seja emitida, em duplicado, uma nota de lançamento a ser assinada pela 

titular do Fundo de Caixa e pelo Tesoureiro Municipal, ou seu substituto legal; ----------------  
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4.º - Que a titular do Fundo de Caixa reponha, junto do Tesoureiro Municipal, o montante 

atribuído no dia útil seguinte à realização da despesa operada no âmbito da situação que 

determinou a sua criação.   --------------------------------------------------------------------------------  

3.2 - PROC. AD 01-E/2020 - EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS - EXECUÇÃO DOS 

TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 09/2020 – 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PÚBLICAS NO CENTRO HISTÓRICO DE ALMODÔVAR; 

TRABALHOS COMPLEMENTARES POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS E POR 

CIRCUNSTÂNCIAS IMPREVISÍVEIS: ---------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar os trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não previstas e de 

circunstâncias imprevisíveis, na Empreitada de “Instalações Sanitárias Públicas no Centro 

Histórico de Almodôvar”, nos termos e com os fundamentos aduzidos na informação prestada 

pelos serviços; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos Trabalhos 

Complementares descritos na informação exarada pelos serviços, no valor estimado de 

€20.669,79, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 90 dias, nos termos e com os 

fundamentos aduzidos na referida informação. -------------------------------------------------------------  

3.3 - MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO “INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

PÚBLICAS NO CENTRO HISTÓRICO DE ALMODÔVAR”: ---------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  --------------------------------------------------------------------------------------  

1.º – Aprovar a minuta do Contrato da Empreitada de Obras Públicas – Execução de 

Trabalhos Complementares n.º 01 ao Contrato de Empreitada n.º 09/2020 – 

Trabalhos Complementares por circunstâncias não previstas e imprevisíveis - Empreitada 

de “Instalações Sanitárias Públicas no Centro Histórico de Almodôvar”; ---------------------------  

2.º - Notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta do contrato em 

apreciação, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de dois dias, nos termos do 

Artigo 101.º do Código dos Contratos Públicos, adotando-se os demais formalismos 

previstos aí previstos; --------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de cinco 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 de correio eletrónico, ou 

disponibilização de acesso para a sua consulta online; ----------------------------------------------  

4.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; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.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; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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6.º - Conceder poderes ao seu Senhor Presidente para outorgar o competente contrato.   

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 15 de janeiro de 2021 

 

 

 

O Presidente da Câmara, 
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