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EDITAL N.º 21 /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 20 de janeiro de 2021:  -------------  

1.1 - REALIZAÇÃO DE UMA HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE 
EXPLORAÇÃO DA LOJA N.º 3, SITA NO EXTERIOR DO MERCADO MUNICIPAL, EM 
ALMODÔVAR: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Atribuir o Direito de Exploração do Posto de Venda n.º 3, sito no exterior do Mercado 
Municipal, pelo valor de €1.200,00 (mil e duzentos euros) à concorrente Maria de 
Fátima Martins, nas condições expressas no Edital n.º 259/2020, de 11 de dezembro de 
2020, que publicitou o ato. --------------------------------------------------------------------------------  

1.2 - REALIZAÇÃO DE UMA HASTA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE 
OCUPAÇÃO DA FRAÇÃO B DO CENTRO COMERCIAL E DE TRANSPORTES: -----------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Atribuir o Direito de Ocupação sobre a Fração Autónoma designada pela letra “B” do 
Centro Comercial e de Transportes, pelo valor de €175,00 + IVA (cento e setenta e cinco 
euros) ao concorrente Fernando Francisco Valeriano, nas condições expressas no Edital 
n.º 264/2020, de 21 de dezembro de 2020, que publicitou o ato. ---------------------------------  

1.3 - REPROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO- ALT20-05-3928 - FEDER-000003 - 
COORDENAÇÃO E GESTÃO DA PARCERIA PROVERE - VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS 
SILVESTRES - AFETAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS À EQUIPA TÉCNICA: -------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada pelos 
serviços, a apresentação de um pedido de Reprogramação da Operação- ALT20-05-
3928 - FEDER-000003 - Coordenação e Gestão da Parceria PROVERE - Valorização dos 
Recursos Silvestres - Afetação de recursos humanos à equipa técnica. ---------------------------  

1.4 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO N.º 17/2021, DO SENHOR PRESIDENTE, SOBRE AS 
MEDIDAS DECORRENTES DO ESTADO DE EMERGÊNCIA DECRETADO PELO 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA:  --------------------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o despacho do Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: -----------  
Aprovar as medidas adotadas nesta fase de pós estado de emergência, decorrente da 
situação epidemiológica por Covid-19, constantes no DESPACHO N.º 17/2021, de 14 de 
janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1.5 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, RELATIVA ÀS CONDIÇÕES DE ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E RECOLHA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS, NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021: -----------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1-º - Aprovar a isenção total no pagamento de consumo de água para fins domésticos, 
bem como das tarifas de lixo e saneamento agregadas a esse consumo de água, para os 
titulares do Cartão “Almodôvar Solidário” e titulares do Cartão ABEM, nos meses de 
fevereiro, março e abril de 2021; ----------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar a isenção em 50% do pagamento das faturas de água, saneamento e 
resíduos sólidos que sejam emitidas pelo Município de Almodôvar nos meses de 
fevereiro, março e abril de 2021, como forma de apoio a todos os consumidores do 
concelho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar a isenção em 50% do pagamento das faturas de água, saneamento e 
resíduos sólidos que sejam emitidas pelo Município de Almodôvar nos meses de 
fevereiro, março e abril de 2021, como forma de apoio às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) do concelho, à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Almodôvar e ao Posto Territorial de Almodôvar da Guarda Nacional 
Republicana; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Que esta medida abranja toda a população do concelho de Almodôvar.--------------------  

1.6 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE, RELATIVA À ISENÇÃO DO PAGAMENTO 
DE RENDAS AO MUNICÍPIO POR PARTE DOS ARRENDATÁRIOS DE IMÓVEIS OU SUAS 
FRAÇÕES PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, BEM COMO DOS 
TITULARES DE ALVARÁ QUE CONFIRA DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO OU DIREITO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR: ---------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a isenção integral do pagamento de rendas ao Município de edifícios 
destinados a habitação, até dia 30 de abril de 2021;  -----------------------------------------------  
2.º - Aprovar a isenção integral do pagamento de rendas de todos os estabelecimentos 
comerciais e prestação de serviços instalados em espaços municipais, até dia 30 de abril 
de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE 
POR VENDEDORES ITINERANTES, NA ÁREA TERRITORIAL DO CONCELHO DE 
ALMODÔVAR: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Autorizar o exercício da atividade por vendedores itinerantes, na área territorial do 
concelho de Almodôvar, para disponibilização de bens de primeira necessidade ou de 
outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, pelos operadores 
económicos identificados em anexo ao Despacho n.º 22/2021, nos termos do Artigo 16.º 
n.º 1 do Decreto da Presidência do Conselho de Ministros n.º 3-A/2021, de 14 de janeiro, e 
do Parecer anexo ao Despacho em referência, emitido pela Autoridade Local de Saúde;  ----  
2.º - Que o Despacho n.º 22/2021 seja disponibilizado na página eletrónica do Município 
de Almodôvar, e remetido ao Posto Territorial de Almodôvar da Guarda Nacional 
Republicana e à Autoridade Local de Saúde, para conhecimento;  ---------------------------------  
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3.º - Que qualquer alteração ao Anexo do Despacho em referência seja comunicada às 
entidades suprarreferidas.  --------------------------------------------------------------------------------  

1.8 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO AO 
FORNECIMENTO DAS REFEIÇÕES À EQUIPA PERMANENTE DOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE ALMODÔVAR, AOS MILITARES DA GUARDA NACIONAL 
REPUBLICANA E PROFISSIONAIS AFETOS AO CENTRO DE SAÚDE DE ALMODÔVAR: ----  

A Câmara Ratificou o Despacho do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou:  ----------------  
Aprovar que o Serviço de Contratação Pública assegure a elaboração das competentes 
requisições externas aos estabelecimentos que se encontrem em funcionamento, em regime de 
take-away, na Vila de Almodôvar, tendo em vista o fornecimento das refeições necessárias às 
entidades mencionadas no Despacho n.º 18/2021, nos termos da tabela a facultar pelo Chefe de 
Gabinete de Apoio à Presidência.  -------------------------------------------------------------------------------  

1.9 - MEDIDAS DE INCENTIVO À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL – 
ANIVERSÁRIO DOS COLABORADORES: --------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a concessão de um apoio à economia local mediante a atribuição aos 
estabelecimentos de comércio tradicional situados no concelho de Almodôvar, 
devidamente identificados para o efeito, de um apoio de natureza pecuniária em valor 
equivalente a 75 euros por cada colaborador municipal que nele promova a 
aquisição de bens e serviços de valor equivalente, durante o mês de comemoração 
do seu aniversário;  ---------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar que a presente medida tenha efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, 
por forma a abranger aqueles colaboradores municipais que já celebraram o aniversário; --  
3.º - Aprovar que os estabelecimentos comerciais aderentes apresentem os 
comprovativos do desconto efetuado na Secção de Contabilidade da Autarquia, no prazo 
de 30 dias seguidos após a sua concretização, com vista ao seu reembolso; -------------------  
4.º - Aprovar que, para efeitos da presente medida, sejam apenas considerados os 
estabelecimentos de comércio e serviços com domicílio fiscal e com estabelecimento 
localizado no concelho de Almodôvar; ------------------------------------------------------------------  
5.º - Aprovar que os serviços municipais promovam a elaboração do respetivo distintivo, 
a colocar em local bem visível nos estabelecimentos comerciais aderentes; --------------------  
6.º - Aprovar que os serviços municipais, designados para o efeito, promovam a 
distribuição do referido distintivo pelas lojas aderentes. -------------------------------------------  

1.10 - MINUTA DO ACORDO DE GESTÃO A CELEBRAR COM AS INFRAESTRUTURAS DE 
PORTUGAL PARA A IMPLANTAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 
PERCURSO PEDONAL E CICLÁVEL NA EN2 ENTRE O KM 661,270 E O KM 662,000, 
LADO ESQUERDO: -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a Minuta do Acordo de Gestão a celebrar entre o Município de Almodôvar e as 
Infraestruturas de Portugal, para a implantação, conservação, manutenção e limpeza de 
percurso pedonal e ciclável na EN2 entre o km 661,270 e o km 662,000, lado esquerdo; ----------  
2.º - Aprovar as cláusulas da Minuta do Acordo de Gestão a celebrar entre o Município de 
Almodôvar e as Infraestruturas de Portugal; -----------------------------------------------------------------  
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3.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o Acordo 
em nome do Município de Almodôvar; ------------------------------------------------------------------------  
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.11 - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES NO CONCELHO: ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição das comparticipações financeiras descritas na PROPOSTA 

N.º 10/2021, 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 designado como responsável pela monitorização e 
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas entidades em referência (Dr. Ricardo 
Jacob) promova a elaboração dos competentes Protocolos, com as diferentes entidades e 
para o ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.12 - PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL 
TEMPORÁRIA DE DESEMPREGADOS/AS DE LONGA DURAÇÃO: -------------------------------  

1.º - Aprovar o Projeto de Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal 
Temporária de Desempregados/as de Longa Duração; ----------------------------------------------  
2.º - 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 devida publicação do Projeto de Alteração ao Regulamento de Ocupação 
Municipal Temporária de Desempregados/as de Longa Duração 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”.  --------------------------------------------------------------------------------------  

1.13 - PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE INCENTIVO À NATALIDADE E 
APOIO À FAMÍLIA: -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou: --------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar o Projeto de alteração ao Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à 
Família; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - 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 devida publicação do Projeto de alteração ao Regulamento de Incentivo à 
Natalidade e Apoio à Família 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”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.1.2 - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-CONTRATUAIS 
LEVADOS A CABO PELO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, COM VISTA À 
AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES FRESCOS, CONGELADOS E OUTROS, PARA 
CONFEÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES: ------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos procedimentos pré-contratuais levados 
a cabo pelo Serviço de Contratação Pública, com vista à aquisição de bens alimentares 
frescos, congelados e outros, para confeção das refeições escolares. -----------------------------  

2.2.2 - TEOR DAS DECLARAÇÕES, INFRA DISCRIMINADAS, EMITIDAS NOS TERMOS 
DO DISPOSTO NA ALÍNEA B) DO N.º 1 DO ART.º 15 DA LEI N.º 8/2012, DE 21 DE 
FEVEREIRO, ALTERADO PELA LEI N.º 22/2015, DE 17 DE MARÇO, --------------------------  
- COMPROMISSOS PLURIANUAIS A 31.12.2020; ---------------------------------------------------  
- PAGAMENTOS EM ATRASO A 31.12.2020; ---------------------------------------------------------  
- RECEBIMENTOS EM ATRASO A 31.12.2020. ------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Submeter os documentos em apreço à apreciação da próxima sessão da Assembleia 
Municipal, por força do disposto na alínea c) do n.º 2 do art.º 15° da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março; -----------------------------  
2.º – Aprovar a sua publicitação no sítio da internet do município e a sua integração no 
respetivo Relatório e Contas, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 15.° da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei n.º 22/2015 de 17 de março. -----------  

2.2.3 – PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
REFERENTE À ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DE DESPESAS COM PESSOAL PARA 2021: -  

Aprovar as verbas orçamentais destinadas a suportar os encargos relativos com 
remunerações, postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal aprovados e para os 
quais se preveja recrutamento e com alterações de posicionamento remuneratório nos 
termos e com os fundamentos exarados na Proposta n.º 03/2021. -------------------------------  

3.1 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO PARA DECISÃO DE CONTRATAR NO ÂMBITO DA 
EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA “EM 515 ENTRE A EM 393 E A CORTE 
ZORRINHO”: -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a decisão de contratar a empreitada “EM 515 entre a EM 393 e a Corte 
Zorrinho”; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar a adoção de concurso público, nos termos da regra geral de escolha do 
procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) e do valor máximo do beneficio económico 
que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar de acordo 
com o limite ao valor do contrato constante do art.º 19.º do CCP, para a execução da 
empreitada de “EM 515 entre a EM 393 e a Corte Zorrinho”;---------------------------------------  
3.º - Aprovar o preço base de €803.000,00 (oitocentos e três mil euros), que não inclui 
o IVA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Aprovar o prazo máximo de execução de 180 (cento e oitenta) dias; -----------------  
5.º - Aprovar que a despesa inerente ao contrato a celebrar, não deverá exceder 
€803.000,00, a satisfazer pela rubrica 07030301 – Viadutos, arruamentos e obras 
complementares, projeto 2014/331-29 – Requalificação do Traçado da EM 5151 da Corte 
Zorrinho até ao cruzamento com a EN393EM 515 entre a EM 393 e a Corte Zorrinho”, com 
dotação orçamental para o ano económico de 2021. -------------------------------------------------  
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4.1 - MINUTA DE CONTRATO DE CEDÊNCIA DE ESTELA EPIGRAFADA COM ESCRITA 
DO SUDOESTE DENOMINADA “MONTE GONÇALO ANES”: ---------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a Minuta do contrato de cedência a celebrar entre o Município de Almodôvar e 
Senhor António Manuel Guerreiro Coelho Palma, que tem por objeto a definição das 
condições da cedência de estela epigrafada com escrita do sudoeste denominada “Monte 
Gonçalo Anes”, ao Município de Almodôvar; -----------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar as cláusulas da Minuta do contrato de cedência a celebrar entre o Município de 
Almodôvar e Senhor António Manuel Guerreiro Coelho Palma;  -----------------------------------------  
3.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o Contrato 
em nome do Município de Almodôvar; ------------------------------------------------------------------------  
4.º - Que a Minuta do Contrato seja remetida ao Senhor António Manuel Guerreiro Coelho 
Palma, para aprovação e 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 - PEDIDOS FORMALIZADOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO QUE DISCIPLINA A 
REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÕES DE INDIVÍDUOS E AGREGADOS 
FAMILIARES MAIS DESFAVORECIDOS: ---------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar as comparticipações dos encargos resultantes da execução das obras nos 
imóveis dos Munícipe com NIF 150441371, NIF 181378175 e NIF 131225359, nos termos e 
com os fundamentos prestados pelos serviços; --------------------------------------------------------------  
2.° - Que os encargos decorrentes das presentes atribuições sejam suportados através da 
rubrica orçamental, com classificação económica: 080802 e compromissos n.º 69829, 
69830 e 69828. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

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, 02 de fevereiro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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