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EDITAL N.º 63 /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 17 de março de 2021:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 – PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1º - Aprovar a versão final do anteprojeto, convertendo-se, desta forma, a Projeto de Alteração 

ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais; --------------  

2º - Submeter o supracitado Projeto de Alteração 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 Alteração ao Regulamento de Liquidação e Cobrança de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, 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”. ----------------------------  

1.2 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A REPROGRAMAÇÃO 

TEMPORAL, FÍSICA E FINANCEIRA DA OPERAÇÃO - ALT20- 08-2316-FEDER-000066 – (CCDR-

A) – “REQUALIFICAÇÃO DO CAMPO DAS EIRAS – ALMODÔVAR” – BALCÃO 2020.”:-----------------  

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

Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada pelos serviços, a 

apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal, Física e Financeira da operação - 

ALT20- 08-2316-FEDER-000066 – (CCDR-A) – “Requalificação do Campo das Eiras – Almodôvar”. --  

1.3 – PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS TAXAS 

REFERENTES AOS TOLDOS, ANÚNCIOS LUMINOSOS E PAINÉIS PUBLICITÁRIOS, NO ÂMBITO 

DO APOIO AO COMERCIO LOCAL: ---------------------------------------------------------------------------------  

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

1.º - Aprovar a isenção do pagamento de taxas pela licença, comunicação prévia ou pelo 

pedido de autorização relativos à instalação dos equipamentos previstos no Artigo 3.º n.º 5 a 

8, e Artigo 4.º do Anexo I – Tabela de Taxas, do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, nos termos do Artigo 5.º n.º 7 do citado Regulamento, durante o ano de 

2021;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.º - Aprovar que, no caso dos titulares dos estabelecimentos que tenham já procedido ao 

pagamento do valor correspondente à ocupação de espaço público com os citados equipamentos, 

relativo ao ano de 2021, os serviços municipais procedam à respetiva devolução;  ----------------------  

3.º - Aprovar que os titulares dos estabelecimentos sejam alertados para o facto das isenções do 

pagamento das taxas suprarreferidas não obstam a que seja dado cumprimento, por parte destes, 

ao respetivo procedimento de controlo, bem como às demais normas legas e regulamentares 

aplicáveis;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Que seja dado conhecimento do teor da presente deliberação à Agência para a Modernização 

Administrativa, I.P. (AMA);  ------------------------------------------------------------------------------------------  

5.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 

recair sobre a presente proposta.  -----------------------------------------------------------------------------------  

1.4 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A ALTERAÇÃO AO 

ARTIGO 7.º DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM", 1.ª 

EDIÇÃO, DE 2021, BEM COMO NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DA ANÁLISE TÉCNICA ADSTRITA AO 

MESMO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.º - Aprovar a alteração do Artigo 7.º do articulado das Normas de Participação do “Orçamento 

Participativo Jovem” 1.ª Edição, de 2021, nos seguintes termos: ---------------------------------------------  

a) Apresentação de Propostas – de 15 de março a 15 de maio; ----------------------------------------------------   

b) Encontros Participativos – de 20 de março a 15 de maio; -------------------------------------------------------  

c) Análise técnica pelos serviços municipais – de 16 de maio a 15 de junho;  -----------------------------------  

d) Período de reclamações – de 16 a 25 de junho; --------------------------------------------------------------------  

e) Decisão sobre as reclamações – de 27 a 31 de junho;  ------------------------------------------------------------  

f) Apresentação pública dos projetos a submeter a votação – 1ª semana de julho;  ---------------------------  

g) Fase de votação dos projetos – de 1 de junho a 30 de julho; ----------------------------------------------------  

h) Apresentação pública dos projetos vencedores – 1 de agosto;  -------------------------------------------------  

2.º - Aprovar, que os competentes serviços procedam à publicação na página eletrónica do 

Município do formulário próprio para efeitos de apresentação das propostas; ----------------------------  

3.º - Aprovar que a Comissão da Análise Técnica adstrita ao “Orçamento Participativo Jovem”, 1.ª 

Edição, de 2021, seja composta pelos seguintes membros:  ---------------------------------------------------  

Chefe da Divisão de Intervenção Social, Educação, Cultura, Desporto e Juventude, Paula Cristina 

Soares Parruca Espírito Santo;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

Técnica Superior, Ana Rita Rodrigues Alexandre;  ----------------------------------------------------------------  

Técnico Superior, Gabriel Rosa Ramos;  ----------------------------------------------------------------------------  

Técnica Superior, Vera Mónica Horta Fontinha;  -----------------------------------------------------------------  

Técnica Superior, Ana Margarida Fernandes Dolores; -----------------------------------------------------------  

4.º - Aprovar que o Técnico Superior, Eng.º Michael Bagulho promova o necessário apoio técnico à 

Comissão, em termos de projetos para obras, e seja substituto ativo em caso de impossibilidade de 

outros membros da comissão que deve funcionar sempre com 5 elementos;  -----------------------------  

5.º - Aprovar que o disposto no n.º 2 do artigo 13.º do normativo em apreço tenha a seguinte 

redação: “Pode votar qualquer cidadão nacional, com idade igual ou superior a 14 anos e até aos 30, 

inclusive, desde que residam, trabalhem ou estudem no concelho de Almodôvar.”  ---------------------------  
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6.º - Aprovar que os serviços competentes procedam às devidas alterações acima previstas, bem 

como respetiva publicação na página eletrónica do Município. -----------------------------------------------  

1.5 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO À APROVAÇÃO DO 

FORMULÁRIO PRÓPRIO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS PARA O “ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO JOVEM", 1.ª EDIÇÃO DE 2021: ---------------------------------------------------------------  

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

1.º - Aprovar a proposta de formulário para apresentação de candidatura ao “Orçamento 

Participativo Jovem”, 1.ª Edição;  ------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar que o formulário seja remetido ao Gabinete de Comunicação e Imagem, a fim de ser 

publicado na página eletrónica do Município. --------------------------------------------------------------------  

1.6 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO PELA 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS DADORES DE SANGUE DE BEJA, COM VISTA A APOIAR AS SUAS 

ATIVIDADES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no montante de 

€250,00 (duzentos e cinquenta euros), a transferir para a Associação Humanitária dos Dadores de 

Sangue de Beja, cujo objetivo é apoiar as despesas inerentes às suas atividades; -------------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação financeira sejam suportados 

através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01 e compromisso n.º 70687. -------  

2.1 - RECLAMAÇÃO DECORRENTE DA ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO REFERENTES AO 

ANO LETIVO 2020/2021: -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.º - Deferir a pretensão apresentada pela estudante com o processo n.º 2021/650.10.100/219, 

aprovando, desta forma, a atribuição da Bolsa de Estudo para o ano 2020/2021, nos termos e 

com os fundamentos prestados na informação dos serviços; --------------------------------------------------  

2º - Aprovar os encargos financeiros resultantes da atribuição da Bolsa de Estudo em referência;  -----  

3.º - Retificar o valor inicialmente proposto e, desta forma, aprovar o aumento da dotação 

orçamental, de modo a fazer face à despesa inerente à aceitação da presente reclamação; ------------  

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 matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SENHORA VICE-PRESIDENTE RELATIVO À INCLUSÃO 

DE CANDIDATOS NA LISTAGEM DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021: -----------  

A Câmara Municipal ratificou o Despacho da Senhora Vice-Presidente, e desta forma, deliberou: -  

1º Aprovar a concessão de mais 3 Bolsas de Estudo, para o ano letivo 2020/2021, cujas 

candidaturas cumprem os critérios estabelecidos e que não foram incluídas na listagem inicial, nos 

termos e com os fundamentos constantes na informação dos serviços; -------------------------------------  

2º - Aprovar a Inclusão dos três candidatos, na listagem apresentada em reunião de 17 de fevereiro de 

2021; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Retificar o valor inicialmente proposto e, desta forma, aprovar o aumento da dotação 

orçamental, de modo a fazer face à despesa inerente à aceitação das candidaturas mencionadas na 

informação dos serviços; ----------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.° - Que os encargos decorrentes da atribuição das referidas bolsas sejam suportados através da 

rubrica orçamental com a classificação económica: 04.08.02.02 e compromissos n.º 70722,70723 

e 70724. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3 - RELATÓRIO NO ÂMBITO DE CANDIDATURAS AO APOIO MUNICIPAL PARA 

EMPREENDEDORISMO E RESPETIVAS MINUTAS DE CONTRATOS A CELEBRAR: --------------------  

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

1.º - Aprovar a candidatura que infra se transcreve, tendo em conta que a mesma se encontra 

instruída nos termos do estatuído no Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo: -----  

Nome 

empreendedor 

Apoio ao 

investimento 

Criação do 

próprio 

emprego 

Apoio ao 

arrendamento 
Cabimento/Compromisso 

Navpret Singh €984,72 €2.400,00 €2.100,00 Compromissos n.º 70038/70037 

2.º - Aprovar os encargos financeiros, nos termos do mapa supra, conforme o estabelecido no 

artigo 15.º do Regulamento e, nos termos e com os fundamentos constantes na ficha de apreciação 

técnica da candidatura; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar a Minuta de Contrato de Concessão de Apoio, no âmbito do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Empreendedorismo, do empreendedor Navpret Singh; -----------------------------------------------------  

4.º – Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o Contrato de 

Concessão de Apoio no âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo em nome do 

Município de Almodôvar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. ------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 – CONHECIMENTO AO EXECUTIVO SOBRE O RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DE 

CUMPRIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DELEGADAS NO ÂMBITO DOS ACORDOS DE EXECUÇÃO 

DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA – ANO DE 2020:------------------  

A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento do Relatório Anual de Avaliação de 

Cumprimento das Competências Delegadas no âmbito dos Acordos de Execução de Delegação de 

Competências nas Juntas de Freguesia – Ano de 2020. ---------------------------------------------------------  

4.2.2 – MONTANTES A SUPORTAR PELOS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 

REALIZAÇÃO DE TESTES DE DIAGNÓSTICO PARA A PANDEMIA COVID 19, APRESENTADA PELA 

CIMBAL:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Aprovar a transferência para a CIMBAL, no valor de €2.950,00, com vista à assunção da 

despesa que coube ao Município de Almodôvar, no âmbito dos serviços prestados na realização de 

testes de diagnóstico para a pandemia Covid 19, devendo os serviços municipais adotar os 

procedimentos contabilísticos, para o efeito. ---------------------------------------------------------------------  

5.1 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE 

EMERGÊNCIA SOCIAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou:  ------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

1º Aprovar as comparticipações financeiras, resultantes dos encargos com as candidaturas, n.º 

2021/650.10.103/26, NIF 123 074 657, n.º 2021/650.10.103/35, NIF 114 539 146 e n.º 

2021/650.10.103/37, NIF 113 559 372, apresentadas no âmbito do Regulamento do Fundo de 

Emergência Social e, nos termos da Proposta n.º 34/2021; ------------------------------------------------------------  

2º Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipação sejam suportados através da 

rubrica orçamental, com a classificação económica: 04080202 e compromissos n.ºs 70672,70673 e 

70674, respetivamente;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º Aprovar que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos das despesas, no 

Gabinete de Ação Social e Psicologia, no prazo de 10 dias úteis. ----------------------------------------------  

5.2 – PEDIDOS FORMALIZADOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO QUE DISCIPLINA A 

REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÕES DE INDIVÍDUOS E AGREGADOS FAMILIARES MAIS 

DESFAVORECIDOS: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1º Aprovar a comparticipação dos encargos resultantes da execução das obras no imóvel do 

requerente com processo n.º 2021/650.10.103/30; ------------------------------------------------------------  

2.° - Que os encargos decorrentes da presente atribuição sejam suportados através da rubrica 

orçamental, com classificação económica: 080802 e compromissos n.ºs 70725. -----------------------  

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 25 de março de 2021 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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