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Ata n.º 8/2021 
                                  
 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA SETE DE 
ABRIL DE DOIS MIL E VINTE UM:  ----------------------------------------------------------------------  

Aos sete dias do me s de abril do ano dois mil e vinte e um, no edifí cio-sede do Municí pio 
de Almodo var, reuniu ordinariamente a Ca mara Municipal nos termos do art.º 41.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaça o, relativa à primeira quinzena do mês 
abril, a qual foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota, encontrando-se igualmente presentes a Senhora Vice-Presidente, 
Enf.ª Lucinda Jorge e os Senhores Vereadores, Joa o Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Anto nio 
Sebastia o.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A reunia o foi secretariada pela Te cnica Superior, Dr.ª Laura Cristina Lopes Guerreiro 
coadjuvada pela Assistente Operacional Vanda Jacinto.  ----------------------------------------------  

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

A s dez horas e quarenta minutos, o Senhor Presidente da Ca mara Municipal declarou 
aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia, comunicada por correio eletrónico, nos 
termos da deliberação de 25.OUT.201.  ---------------------------------------------------------------  

I-PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  --------------------------------------------------------------  

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

 1- GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA:  -------------------------------------------------  

1.1 – Conhecimento do Despacho do Senhor Presidente sobre o Levantamento de Medidas de 
Confinamento e Prevença o a  COVID 19 - Serviços Municipais; ---------------------------------------------  

1.2 – Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre a Substituiça o, em Caso de 
Impossibilidade de Representantes do Municí pio, no Conselho Geral de Agrupamento de Escolas 
de Almodo var;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 - Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre a Reprogramaça o Temporal da 
Operaça o/Alteraça o da calendarizaça o do projeto - P029818- Criaça o do Parque de Caravanismo 
de Almodo var;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1.4 – Apreciaça o e deliberaça o sobre o relato rio elaborado, no a mbito do Estatuto do Direito 
de Oposiça o;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5- Apreciaça o e deliberaça o sobre a Minuta de Protocolo de Parceria a celebrar entre a 
Associaça o dos Cavaleiros da Vila Negra e o Municí pio de Almodo var no a mbito de apoio a prestar 
a  Escola de Equitaça o de Almodo var;  ----------------------------------------------------------------------------  

1.6- Apreciaça o e deliberaça o sobre a Minuta de Protocolo de Parceria a celebrar entre a CTT 
– Correios de Portugal, S.A.- Sociedade Aberta e o Municí pio de Almodo var, no a mbito da criaça o 
de Lojas Online;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 1.7- Apreciaça o e deliberaça o sobre a Proposta apresentada pela CTT – Correios de Portugal, 
S.A.- Sociedade Aberta, no a mbito da implementaça o e divulgaça o da Soluça o CCT, designada, “CTT 
Come rcio Local";  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8- Apreciaça o e deliberaça o do pedido de comparticipaça o financeira extraordina ria, 
formulado pela Associaça o Sonho e Verdade;  ------------------------------------------------------------------  

1.9 – Apreciaça o e deliberaça o sobre as comparticipaço es financeiras a atribuir a entidades 
legalmente existentes no concelho;  ------------------------------------------------------------------------------  

1.10 - Apreciaça o e deliberaça o sobre participaça o de danos patrimoniais no a mbito de 
Responsabilidade Civil Extracontratual do Municí pio de Almodo var.  ------------------------------------  

2 - GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS  ---------------------------------------------------------------  
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2.1 – Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre a prorrogaça o do prazo de 
utilizaça o do remanescente referente ao Apoio Financeiro Atribuí do a s Freguesias para 
Promoça o e Salvaguarda Articulada dos Interesses Pro prios das Suas Populaço es atribuí do 
no ano de 2020; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 3 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL  --------------  

3.1 – Apreciaça o e deliberaça o sobre a reclamaça o decorrente da atribuiça o das Bolsas 
de Estudo referentes ao ano letivo 2020/2021;  -------------------------------------------------------  

3.2 – Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre prorrogaça o do prazo para 
apresentaça o de candidaturas no a mbito do Programa de Apoio ao Tecido Empresarial do 
Concelho de Almodo var – Fase II.  ---------------------------------------------------------------------------------  

4 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  ------------------------------------------------------------------------  

4.1 – ADMINISTRAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.1 - Aprovaça o da ata n.º 6/2021, da reunia o ordina ria realizada no dia 17 de março de 2021 
e da ata n.º 7/2021, da reunia o extraordina ria realizada no dia 25 de março de 2021; ---------------  

4.2 – FINANÇAS   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2.1 - Conhecimento da Situaça o Financeira da Autarquia;  -------------------------------------------  
4.2.2 - Apreciaça o e deliberaça o da Proposta do Senhor Presidente relativa a s condiço es 

de isença o do pagamento de limpeza de fossas no ano de 2021; -----------------------------------  

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL   ------------------  

5.1 – Ratificaça o do Despacho do Senhor Presidente sobre pedido de esclarecimento no 
a mbito do Concurso Pu blico n.º 01/E/2021- Beneficiaça o e Requalificaça o da EM515 entre 
a Localidade de Corte Zorrinho e a EN393; -------------------------------------------------------------  

5.2 - Apreciaça o e deliberaça o sobre o Projeto de Execuça o de “Parque Inter-Geracional 
do Recinto Desportivo na Semblana”; ---------------------------------------------------------------------------  

5.3 - Apreciaça o e deliberaça o sobre o Projeto de Execuça o de “Adaptaça o da Escola 
Prima ria de Sa o Barnabe  para instalaça o da Extensa o de Sau de Local”.  --------------------------  

6. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 – Apreciaça o e deliberaça o sobre a minuta da 3.ª alteraça o ao Protocolo celebrado 
entre a Associaça o Dignitude e o Municí pio de Almodo var no a mbito do Programa abem: 
Rede Solida ria do Medicamento;  -------------------------------------------------------------------------  

6.2 – Apreciaça o e deliberaça o sobre a aquisiça o de exemplares do Livro de Atas referente 
ao XIII Coloquio de Lenguas y Cultura Paleohispa nicas;  ---------------------------------------------  

6.3 – Apreciaça o e deliberaça o sobre a proposta de apoio a conceder no a mbito do 
Regulamento do Fundo de Emerge ncia Social.  ----------------------------------------------------------------  

7. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.  ------------------------------------------------------------------------  

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  ------------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:  -----------------------------------------------  

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara. ----------------------------------------------- 

Para conhecimento da Ca mara Municipal, o Senhor Presidente prestou as seguintes 
informaço es:  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º 72/2021 – MANUTENÇÃO DO 
REGIME DE HORÁRIO DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE JORNADA CONTÍNUA -------  
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O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 72/2021, exarado em 
23 de março de 2021, que determina a manutença o dos hora rios de trabalho definidos nos 
despachos n.º 78 e 79, ambos de 29/05, cuja vige ncia ja  havia sido prorrogada pelo seu 
Despacho n.º 124, de 19/08, Despacho n.º 136, de 29/09, Despacho n.º 159, de 29/10, 
Despacho n.º 181, de 25/11, Despacho n.º 39/2021, de 08/02 e Despacho n.º 54/2021, de 
26/02 ate  ao pro ximo dia 30 de abril de 2021, altura em que sera  novamente revista a 
situaça o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 O presente despacho produz efeitos a 1 de abril de 2021.  --------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. -----------------------------------------  

II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – NÚCLEO REGIONAL DO SUL DA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO ---------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor de um ofí cio exarado em 13 de janeiro 
de 2021 pela Direça o do Nu cleo Regional do Sul do Liga Portuguesa Contra o Cancro, cujo 
teor se transcreve: ------------------------------------------------------------------------- -------------------  

“A Direção do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, vem por este meio, 
manifestar o enorme agradecimento, pelo donativo concedido para apoiar os projetos da Delegação de 
Almodôvar.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

São votos de confiança como o de V. Exa., que nos garante o apoio ao doente oncológico, a promoção 
de ação de prevenção primária e secundária do cancro e o estímulo à investigação e formação em 
oncologia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bem-haja por estarem sempre ao nosso lado, no apoio ao doente oncológico. -------------------------------  

Com os nossos gratos cumprimentos, consideração e estima.” -----------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. -----------------------------------------  

III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO DR. 
ANTÓNIO JOAQUIM ALMEIDA HENRIQUES-----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do Voto de Pesar, em nome do Municí pio de 
Almodo var, na seque ncia do falecimento do Exmo. Senhor Dr. Anto nio Joaquim Almeida 
Henriques, Presidente da Ca mara Municipal de Viseu, cujo teor se transcreve: -----------------  

“Foi com profunda tristeza e consternação que, o Município de Almodôvar recebeu, no passado dia 04 
de abril de 2021, a notícia do falecimento, vítima de complicações da doença COVID-19, do Dr. António 
Joaquim Almeida Henriques, Presidente da Câmara Municipal de Viseu.  ------------------------------------------  

Uma perda humana é sempre um momento difícil e somente o tempo ajuda a ultrapassar. É uma morte 
que nos recorda da fragilidade do ser humano e dos efeitos avassaladores desta pandemia, relembrando 
a todos nós da preciosidade da vida e da sua efemeridade. -----------------------------------------------------------  

Nasceu na cidade de Viseu, em 05 de maio de 1961, Dr. António Joaquim Almeida Henriques era 
licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo assumido funções 
políticas a nível local e nacional.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Dedicou grande parte da sua vida a Viseu, assumindo desde 2013 a Presidência da Câmara Municipal, 
depois de ter exercido funções como deputado à Assembleia da República nas IX, X, XI e XII Legislaturas e 
ainda como membro do Governo, nas funções de Secretário de Estado Adjunto e da Economia e 
Desenvolvimento Regional do XIX Governo. Atualmente, a par das funções no Município de Viseu, ocupava 
ainda o cargo de Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses.  ------------------------  

Em representação do Município de Viseu, trabalhou ainda em estreita colaboração com a Câmara 
Municipal de Almodôvar, desde 2016, no projeto de afirmação da Rota da Estrada Nacional 2, onde 
assumiu funções na direção em que ambas as autarquias foram importantes parceiros na dinamização 
desta iniciativa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Dr. Almeida Henriques era dono de uma visão estratégica e concertada para o território, sendo o 
Município de Viseu um importante aliado na promoção do desenvolvimento turístico, económico e cultural 
dos 35 municípios ligados pela rota da Estrada Nacional 2.   ---------------------------------------------------------  

À Família, em particular à Esposa e Filhos, ao Município de Viseu, aos seus amigos, o Município de 
Almodôvar vota a expressão do seu pesar pelo falecimento Dr. António Joaquim Almeida Henriques, dando 
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dele conhecimento à sua Família, a quem envia as mais profundas e sinceras condolências.” ---------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. -----------------------------------------  

IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – PROCESSO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-
19 NO CONCELHO DE ALMODÔVAR  -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor de um ofí cio exarado em 06 de abril de 
2021 pela Exma. Sra. Presidente do Conselho de Administraça o da ULSBA, no qual expo e a 
situaça o, a  data, do decurso do processo de vacinaça o contra a COVID-19 no concelho de 
Almodo var. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. -----------------------------------------  

V - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – PROGRAMA “SOMOS PORTUGAL” ----------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que, no a mbito da campanha promocional 
“Almodôvar Têm”, o programa Somos Portugal da TVI iria estar presente na FACAL. No 
entanto e atendendo a  situaça o pande mica, iremos marcar presença nos estu dios da TVI no 
pro ximo domingo a representar os produtos, a cultura, a gastronomia, a museologia, o 
patrimo nio e o artesanato do nosso concelho.  ---------------------------------------------------------   

A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. -----------------------------------------  

VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO E 
TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA DOS FERNANDES -----------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento de que no decurso do procedimento de 
contrataça o pu blica, para o qual foram convidadas 3 empresas, uma das empresas convidada, 
inseriu documentos errados na plataforma eletro nica, pelo que o procedimento teve que ser 
novamente lançado. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  --------------------------------------------------------------  

VII - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – SINALÉTICA HORIZONTAL NA VILA DE 
ALMODÔVAR  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento que, atendendo ao mau estado e visibilidade 
muito reduzida em que se encontra a sinale tica horizontal na vila de Almodo var, ira  ser 
lançado, o mais breve possí vel, um procedimento para aquisiça o deste serviço.  ---------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  --------------------------------------------------------------  

VIII - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – ESCLARECIMENTO PRESTADO À BANCADA 
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL ------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do ofí cio remetido ao Exmo. Sr. Presidente da 
Assembleia Municipal decorrente de solicitaça o de Esclarecimento no seguimento do pedido 
de informaço es submetido pela bancada do Partido Social Democrata da Assembleia 
Municipal.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  --------------------------------------------------------------  

Prosseguindo o Senhor Presidente questionou os membros do Executivo no sentido de 
saber se pretendiam tratar de assuntos de interesse municipal, relembrando os Senhores 
Vereadores que seria cumprido o tempo destinado para o “Período Antes da Ordem do dia”, 
de 60 minutos, que foi utilizado.  -----------------------------------------------------------------------  

Intervenção do Senhor Vereador António Sebastião:  ----------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião começou por agradecer os esclarecimentos que 
o Senhor Presidente trouxe a  reunia o. Prosseguiu, questionando sobre o que efetivamente 
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vai se colocado no Campo de Futebol da Aldeia dos Fernandes. ------------------------------------  

O Senhor Presidente clarificou referindo que vai ser efetuado o alargamento do campo 
e aplicaça o de relvado. Em fase de procedimento, veio devolvida a terraplanagem, dado que 
1 das 3 empresas que foi convidada inseriu documentos errados na plataforma eletro nica, 
pelo que o procedimento teve que ser novamente lançado.  -----------------------------------------  

Aproveitou ainda para congratular o excelente trabalho efetuado pelo Chefe da Divisa o de 
Obras, Serviços Urbanos, Gesta o Territorial, principalmente nesta a rea de projetos. -----------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que esta obra deveria ser feita atrave s de 
um u nico concurso. Realizar a obra em 2 fases e  claramente fracionamento de despesa, o que 
na o e  permitido no nosso edifí cio legislativo de contrataça o pu blica. A intervença o no campo 
de futebol colocando as infraestruturas enterradas e preparando o espaço para a aplicaça o 
da relva sinte tica e  uma u nica obra, semelhante a s paredes de uma casa que sa o necessa rias 
para a colocaça o do telhado. Salientou que quer deixar esta nota sobre esta metodologia de 
gesta o. Verifica-se que ha  uma urge ncia em acelerar este processo, percebendo-se o porque .  

Solicitou ainda a visualizaça o dos projetos de Requalificaça o do Centro Coordenador dos 
Transportes e Entrada Norte, pois gostaria de ver como esta  previsto, dado que esteve em 
obra e na o conseguiu aferir como sera  resolvido a questa o da Entrada Norte. ------------------  

O Senhor Presidente salientou que esse projeto foi enviado inu meras vezes para os 
Engenheiros e Projetistas. Existe a conduta que vem do Espí rito Santo e como tem pouca 
inclinaça o, com qualquer chuva, fica entupida. A conduta que liga na Casa Mortua ria/Entrada 
Norte esta obstruí da pelo eucalipto e a conduta de tempestade enche a  mí nima chuva. A vala 
que se abriu vai permitir uma cota maior ao Poço de Ourique. Tambe m o pro prio Lar da 
Fundaça o de Sa o Barnabe  foi feito onde na o havia cota para uma conduta, tendo sido 
colocado uma cisterna, mas na o e  suficiente para drenar os esgotos e estes escoavam para o 
terreno vizinho. Esta foi a u nica soluça o que encontramos para resolver estas situaço es.  ----  

Continuou afirmando que a 1.ª fase esta  concluí da e poderí amos avançar com a 2.ª fase, 
mas na o lhe parece a melhor altura para bloquear o acesso a  vila pois temos que deixar 
revitalizar os comerciantes e na o retirar oportunidades de come rcio.  ----------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião concluiu que continua com algumas du vidas em 
relaça o a  resoluça o dos problemas com o projeto, no entanto vai ver melhor e depois colocara  
as questo es que entender se considerar pertinente. --------------------------------------------------  

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

1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA:  ------------------------------------------  

1.1 – CONHECIMENTO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE O 
LEVANTAMENTO DE MEDIDAS DE CONFINAMENTO E PREVENÇÃO À COVID 19 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS:  -----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento ao executivo do teor o seu Despacho n.º 
78/2021, exarado em 31 de março de 2021, que aqui se da  como totalmente reproduzido e 
fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, atrave s do qual determina que os 
trabalhadores retomem o exercí cio das suas funço es em regime presencial, nos respetivos 
locais de trabalho e em mate ria de gesta o de recursos humanos, sejam observadas as 
seguintes orientaço es: ---------------------------------------------------------------------------------------  

a) Os trabalhadores que necessitem de isolamento por força da sua condiça o especial de 
sau de e de proteça o continuam a poder manter-se em casa, sem perda de retribuiça o, 
mantendo-se va lida a decisa o emanada pelo Dirigente Ma ximo do Serviço que recaiu sobre 
o seu requerimento inicial; ---------------------------------------------------------------------------------  

b) Os serviços te cnicos/administrativos cujas funço es se encontrem a ser asseguradas 
atrave s do regime de teletrabalho, sejam novamente objeto de reavaliaça o, caso a caso, por 
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parte dos respetivos Dirigentes, tendo em vista a sua eventual manutença o ou revogaça o. ---  
Foi ainda determinado que fiquem revogados todos os anteriores Despachos que 

contrariem o presente, o qual produzira  os seus efeitos ao dia 12 de abril de 2021, inclusive, 
e sera  reavaliado em funça o da evoluça o epidemiolo gica e/ou publicaça o de nova legislaça o 
no a mbito do combate a  pandemia da COVID-19. ------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do Despacho nº 78/2021. -------------  

1.2 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A 
SUBSTITUIÇÃO, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE REPRESENTANTES DO MUNICÍPIO, 
NO CONSELHO GERAL DE AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALMODÔVAR  ------------------  

O Senhor Presidente apresentou o Despacho n.º 75/2021, exarado em 25 de março de 
2021, que aqui se da  como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 
presente livro de atas, atrave s do qual determina que seja designado o Senhor Presidente da 
Ca mara Municipal, Dr. Anto nio Manuel Ascensa o Mestre Bota, em substituiça o de algum dos 
representantes do Municí pio no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Almodo var 
devidamente aprovados em Reunia o ordina ria de executivo municipal de 15 de novembro de 
2017, nas suas faltas, fe rias e impedimentos. -----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente esclareceu que como aceitamos a compete ncia no domí nio da 
Educaça o e  sua pretensa o ter um melhor conhecimento das questo es relacionadas com a 
escola. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar, o aditamento à proposta n.º 26/PRESIDENTE/2017, aprovada na 
reunia o ordina ria de executivo municipal de 15 de novembro de 2017, e seja designado o 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Manuel Ascensão Mestre Bota, 
em substituiça o de algum dos representantes acima designados, nas suas faltas, fe rias e 
impedimentos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 2.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.  ----------------------------------------  

1.3 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A 
REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL DA OPERAÇÃO/ALTERAÇÃO DA CALENDARIZAÇÃO DO 
PROJETO - P029818- CRIAÇÃO DO PARQUE DE CARAVANISMO DE ALMODÔVAR  --------  

O Senhor Presidente introduziu a mate ria e apresentou a informaça o n.º 1339, exarada 
em 16 de março de 2021 pela Equipa Coordenadora Portugal2020, que faz parte integrante 
do livro anexo a s atas e da -se aqui como totalmente reproduzida e explicou que se trata da 
apresentaça o de um pedido de Reprogramaça o Temporal da Operaça o/Alteraça o da 
calendarizaça o do projeto P029818- Criaça o do Parque de Caravanismo de Almodo var, ate  
31 de maio de 2021, o qual tem como justificaça o o atraso na certificaça o das instalaço es 
ele tricas e ITED.   ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º -Aprovar a Reprogramação Temporal da Operaça o/Alteraça o da calendarizaça o do 
projeto - P029818- Criaça o do Parque de Caravanismo de Almodo var, ate  31/05/2021, a 
qual tem como justificaça o o atraso na certificaça o das instalaço es ele tricas e ITED;  ---------  

2.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.  --------------------------------------------  

1.4 – RELATÓRIO ELABORADO, NO ÂMBITO DO ESTATUTO DO DIREITO DE 
OPOSIÇÃO  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o o Relato rio de Avaliaça o elaborado no 
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a mbito do Estatuto do Direito de Oposiça o, que aqui se da  como totalmente reproduzido e 
fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, tendo mencionado que este tem sido 
cumprido na integra e tem sido dado conhecimento da atividade a  Assembleia Municipal, 
salientando ainda que no iní cio deste mandato todas as cartas dirigidas ao PSD na o eram 
reclamadas, mas que neste momento ja  esta o a ser recebidas.  -------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que leu o documento e que o mesmo e  
ide ntico ao que tem sido sempre, na o se esperando outra coisa. Para o funcionamento e 
participaça o da oposiça o no O rga o Executivo da Ca mara, somos confrontados com um de fice 
de intervença o bastante significativo e que deriva de uma orientaça o propositada que 
procura retirar da esfera de decisa o da Ca mara Municipal um conjunto significativo de 
intervenço es realizadas. ------------------------------------------------------------------------------------  
 Prosseguiu, dando com o exemplo, um conjunto de obras que te m sido lançadas com 
intervença o apenas do presidente da Ca mara e que merecem du vidas na adoça o dos 
procedimentos, nomeadamente em questo es de fracionamento de despesas e no uso e abuso 
do Ajuste Direto ou Consulta Pre via em vez de Concurso Pu blico, que e  mais transparente e 
da compete ncia da Ca mara Municipal. -------------------------------------------------------------------  
 Salientou que o cumprimento formal desta situaça o regrediu em relaça o ao ano de 2019. --  

O Senhor Presidente questionou se alguma vez ficou em falta a na o apresentaça o de 
projetos que tenham sido solicitados. Mencionou que compreende a afliça o do Senhor 
Vereador, no entanto pediu parecer jurí dico interno e externo, e na o obstante ser o mesmo 
objeto, as suas localizaço es sa o diferentes e uma obra na o complementa a outra. Conclui 
referindo que se fosse ha  1 ou 2 anos atra s optaria por Concurso Pu blico, mas atendendo a  
situaça o pande mica e aos atrasos provenientes da mesma, optou por fazer atrave s deste 
procedimento para tornar o processo mais ce lere. ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu o Relato rio de Avaliaça o elaborado no a mbito do 
Estatuto do Direito de Oposiça o, a votaça o, tendo a Câmara por maioria, com o voto contra 
do Senhor Vereador António Sebastião, deliberado: ---------------------------------------------  

 1.º - Aprovar o teor do Relatório de avaliação elaborado no a mbito do Estatuto do 
Direito da Oposiça o;  -----------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Enviar o documento em apreço para o Exmo. Senhor Presidente da Assembleia 
Municipal, bem como para os membros da Assembleia Municipal eleitos pelas listas do 
Partido Social Democrata; ----------------------------------------------------------------------------------  

 3º - Publicitar o Relatório de avaliação do cumprimento do Estatuto do Direito de 
Oposiça o, na pro xima ediça o do Boletim Municipal e na pa gina eletro nica do Municí pio;  ----  

4.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.  --------------------------------------------  

1.5- MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS 
CAVALEIROS DA VILA NEGRA E O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR NO ÂMBITO DE APOIO A 
PRESTAR À ESCOLA DE EQUITAÇÃO DE ALMODÔVAR  --------------------------------------------  

Antecipando-se a  apreciaça o e votaça o da mate ria em epí grafe, o Senhor Vereador João 
Pereira, nos termos do nº 1 do art.º 70º do Co digo do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, comunicou o seu impedimento de 
participar na apreciaça o e decisa o da mate ria em apreço, por força do disposto na alí nea a) 
do n.º 1 do art.º 69º do citado diploma, tendo-se ausentado da reunia o, passando o o rga o a 
funcionar com observa ncia do estatuí do no n.º 2 do artigo 72º do referido Co digo.  -----------  

O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 40/2021, exarada a 05 de abril bem 
como a Minuta do Protocolo de Parceria a celebrar, entre o Municí pio de Almodo var e a 
Associaça o dos Cavaleiros da Vila Negra que tem por objeto prestar apoio no a mbito das 
sesso es de equitaça o terape utica lecionadas pela Escola de Equitaça o mais concretamente 
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comparticipar financeiramente 75% das aulas de equitaça o com fins terape uticos e de 
psicomotricidade, devidamente prescritas por profissional da a rea de sau de, lecionadas pela 
Escola de Equitaça o a alunos residentes no concelho de Almodo var. ------------------------------- 

A Minuta do Protocolo em apreço faz parte integrante do presente livro de atas e da  se 
aqui como totalmente reproduzida. ----------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Municí pio de Almodo var e a 

Associaça o de Cavaleiros da Vila Negra que tem por objeto a regulaça o do apoio a prestar no 
a mbito das sesso es de equitaça o terape utica lecionada pela Escola de Equitaça o;  -------------  

2.º- Conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 
presente Protocolo em nome do Municí pio de Almodo var;  -----------------------------------------  

 3.º - Que os encargos emergentes da presente parceria sejam suportados atrave s da 
ru brica orçamental, com a classificaça o econo mica: 0102040701 e compromisso n. º 
70942; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 4.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.  ----------------------------------------  

1.6- MINUTA DE PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR ENTRE A CTT – CORREIOS 
DE PORTUGAL, S.A.- SOCIEDADE ABERTA E O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO 
DA CRIAÇÃO DE LOJAS ONLINE  -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou a Informaça o n.º 1668, exarada a 05 de abril de 2021 
bem como a Minuta do Protocolo de Parceria a celebrar, entre o Municí pio de Almodo var e a 
CTT – Correios de Portugal, S.A. que tem por objeto a criaça o de Lojas Online destinadas aos 
lojistas do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente mencionou que esta parceria so  faz sentido tendo em conta o 
momento difí cil que estamos a passar derivado da pandemia permitindo assim a expansa o 
do come rcio local com a criaça o de lojas online permitindo aos comerciantes fazer uma 
montra dos seus produtos atrave s de uma software pro prio que ja  esta implementado pelos 
CTT. Desta forma, o tecido empresarial na o ficas limitado podendo extrapolar da a rea do 
concelho. Apo s contacto com outros Municí pios, o feedback e  bastante positivo, as recolhas 
sa o feitas no pro prio dia e toda a logí stica inerente e  gerida pelos CTT. A Ca mara Municipal 
apenas serve de intermedia rio e abre a porta para estas oportunidades. -------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou como va o ser efetuados os contatos 
junto dos lojistas? --------------------------------------------------------------------------------------------    

O Senhor Presidente respondeu que nesta primeira fase os Serviços Municipais ira o 
auxiliar os lojistas naquilo que seja possí vel. -----------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
 1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo, a celebrar entre o Municí pio de Almodo var e a 

CTT- Correios de Portugal, S.A. Sociedade aberta, no a mbito da criaça o de Lojas Online;  -----  
 2º - Conceder poderes necessários ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para outorgar 

o presente protocolo em nome do Municí pio de Almodo var; -----------------------------------------------  
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.  --------------------------------------------  

1.7- PROPOSTA APRESENTADA PELOS CTT – CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.- 
SOCIEDADE ABERTA, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA SOLUÇÃO 
CCT, DESIGNADA, “CTT COMÉRCIO LOCAL" ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o a Proposta n.º 42/2021, 
exarada a 05 de abril que tem por objeto a aquisiça o do serviço apresentada pelos CTT- 
Correios de Portugal, S.A. – Sociedade Aberta, designado por “CTT Come rcio Local” que 
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permite o acesso e disponibilizaça o de um novo canal de venda aos comerciantes locais. Por 
forma a auxiliar os comerciantes locais, propo e o pagamento do valor devido pela licença 
anual de utilizaça o da plataforma, no valor de € 5.000.00, pelo perí odo de um ano. -----------  

Prosseguindo referiu que esta plataforma disponibiliza uma loja virtual permite a cada 
comerciante vender o que quer a tí tulo permanente como se fosse uma loja. Neste serviço, o 
Municí pio suporta o processo de criaça o, configuraça o e carregamento dos produtos para 
venda na aplicaça o, sendo que o valor supra referido permite a utilizaça o a 150 comerciantes, 
o qual e  assegurado durante perí odo de um ano. Apo s o te rmino sera  faturado o 
licenciamento diretamente a cada comerciante aderente. -------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar a Proposta n. 42/2021, nos termos do artigo 33.º n.º1 alí nea f) do Regime 

Jurí dico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redaça o atual, relativa à aquisição do serviço apresentada pelos CTT- Correios de 
Portugal, S.A. – Sociedade Aberta, referente ao pagamento do valor devido pela licença 
anual de utilização da plataforma, no valor de € 5.000.00 acrescido de IVA a  taxa legal 
em vigor, por um ano;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

2.º Que os encargos emergentes da atribuiça o da presente comparticipaça o sejam 
suportados atrave s da ru brica orçamental, com o cabimento n.º 31802; -----------------------   

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

1.8 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO PELA 
ASSOCIAÇÃO SONHO E VERDADE  ----------------------------------------------------------------------  

 O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o um pedido formulado pela Associaça o 
Sonho e Verdade, para atribuiça o de uma comparticipaça o financeira extraordina ria, para 
colmatar as despesas inerentes a  confeça o de taleigos tradicionais.   ------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
 1.º - Aprovar, a atribuiça o de uma comparticipaça o financeira, a tí tulo extraordina rio, 

no montante de €500,00 (quinhentos euros), a transferir para Associaça o Sonho e Verdade, 
com vista a apoiar na costura de cinquenta taleigos;  -------------------------------------------------  

 2.º - Aprovar que os encargos emergentes da atribuiça o da presente comparticipaça o 
sejam suportados atrave s da rubrica orçamental, com a classificaça o econo mica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 70947; ----------------------------------------------------------------------------------  

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

1.9 – COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES NO CONCELHO  -----------------------------------------------------------------------------  

Antecipando-se a  apreciaça o e votaça o da mate ria em epí grafe, o Senhor Presidente, nos 
termos do n.º 1 do art.º 70º do Co digo do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, comunicou, o seu impedimento de participar na 
apreciaça o e decisa o da mate ria em apreço sobre a entidade “Associação de Atividades 
Recreativas Fantasias Doces”, por força do disposto na alí nea a) do n.º 1 do art.º 69º do citado 
diploma, tendo-se ausentado da reunia o, passando o o rga o a funcionar com observa ncia do 
estatuí do no n.º 2 do artigo 72º do referido Co digo.  --------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente fez o enquadramento desta mate ria e apresentou a 
PROPOSTA N.º 45/2021 que aqui se da  como totalmente reproduzida e fica arquivada em 
pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO a atribuiça o de comparticipaça o 
financeira a  seguinte entidade legalmente existente no concelho, destinada a apoiar as 
atividades de interesse municipal, que assumam natureza social, cultural, desportiva, 
recreativa ou outra: ------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Senhora Vice-Presidente mencionou que a “Associação de Atividades Recreativas 
Fantasias Doces” na o solicitou esta comparticipaça o financeira no ano de 2020 e atendendo 
que, neste momento, a sua sede encontra-se com necessidade de obras de recuperaça o, 
requereram os dois apoios. ---------------------------------------------------------------------------------  

Propôs ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que o Te cnico Superior responsa vel pela monitorizaça o e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelas entidades em refere ncia (Dr. Ricardo Jacob) promova a 
elaboraça o dos competentes Protocolos, com as presentes entidades e para o ano de 2021.- 

Nesses termos, analisado o assunto, a Ca mara, por unanimidade deliberou:  -------------  
1.º - Aprovar a atribuição da comparticipação financeira descrita na PROPOSTA N.º 

45/2021, devendo os competentes serviços processar o seu pagamento, de acordo com o 
determinado e apo s assinados os respetivos Protocolos; --------------------------------------------  

2.º - Que o Técnico Superior responsável pela monitorizaça o e acompanhamento das 
atividades desenvolvidas pelas entidades em refere ncia (Dr. Ricardo Jacob) promova a 
elaboração dos competentes Protocolos, com as diferentes entidades, e para o ano de 2021;---  

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

1.10 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE PARTICIPAÇÃO DE DANOS 
PATRIMONIAIS NO ÂMBITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO 
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR  ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou a Informaça o n.º 1679, exarada a 05 de abril de 2021 
na qual refere que o lesado, enquanto transitava em Estrada Municipal, perto do Monte da 
Maruta, ao desviar-se para a berma da estrada, danificou os dois pneus do lado direito de 
veí culo, devido ao estado degradado da via pu blica. Foi ainda referido pelo lesado que 
ocorreu a necessidade de substituir os quatro pneus da viatura por motivos de segurança, o 
qual se considera englobado na noça o de danos patrimoniais ressarcí veis no a mbito do 
instituo da Responsabilidade Civil Extracontratual de Pessoas Coletivas de Direito Pu blico.   

Desta forma, o Senhor Presidente propo s o pagamento de uma indemnizaça o 
relativamente aos danos inerentes a  aquisiça o de quatro pneus, que ascendem a 499,97€ 
(IVA incluí do), atendendo ao requerimento apresentado pelo lesado, como a  co pia da fatura 
que instrui o processo. Propo e-se ainda que os serviços municipais competentes diligenciem 
no sentido de proceder a  regularizaça o da berma, com a recolocaça o das pedras que se 
encontram fora do sí tio, ou, enquanto tal na o for possí vel, seja colocada sinalizaça o vertical 
adequada, de forma a evitar situaço es como a que deu lugar ao presente processo. -----------   

 Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
 1.º - Aprovar o pagamento da indemnizaça o relativamente aos danos inerentes a  

aquisiça o de quatro pneus, bem como todos os gastos inerentes a  sua montagem de acordo 
com a Informaça o n.º 1679;  -------------------------------------------------------------------------------   

ENTIDADES VALOR 
PRAZO DE 

AMORTIZAÇÃO DA 

COMPARTICIPAÇÃO 

 
CABIMENTO/ 
COMPROMISSO 

Associaça o de Atividades Recreativas 
“Fantasias Doces” – Ano de 2020 e 2021 

€ 650,00 1 Tranche Compromisso n.º 70945 

€ 650,00 1 Tranche Compromisso n.º 70944 

Associaça o Trequelareque €1.300,00 1 Tranche Compromisso n.º 70946 

Associaça o de Pais e Encarregados de 
Educaça o do Agrupamentos de Escolas de 
Almodo var 

€1.100,00 2 Tranches Compromisso n.º 70977 
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 2.º - Aprovar que os Serviços Municipais competentes diligenciem no sentido de 
proceder a  regularizaça o da berma, com a recolocaça o das pedras que se encontram fora do 
sí tio, ou, enquanto tal na o for possí vel, seja colocada sinalizaça o vertical adequada, de forma 
a evitar situaço es como a que deu lugar ao presente processo; -------------------------------------  

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

2 - GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS  ---------------------------------------------------------------  

2.1 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE UTILIZAÇÃO DO REMANESCENTE REFERENTE AO APOIO 
FINANCEIRO ATRIBUÍDO ÀS FREGUESIAS PARA PROMOÇÃO E SALVAGUARDA 
ARTICULADA DOS INTERESSES PRÓPRIOS DAS SUAS POPULAÇÕES ATRIBUÍDO NO ANO 
DE 2020  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou o Despacho n.º 79/2021, exarado em 31 de março de 
2021, que aqui se da  como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 
presente livro de atas, o qual determina a prorrogaça o do prazo de utilizaça o do 
remanescente referente ao Apoio Financeiro atribuí do a s Freguesias para Promoça o e 
Salvaguarda Articulada dos Interesses Pro prios das suas Populaço es atribuí dos no ano de 
2020, por mais 30 dias, com efeitos a partir de 01 de abril de 2021, tendo por fundamento as 
adversidades derivadas da crise desencadeada pela pandemia do COVID-19 te m 
desencadeado algumas dificuldades na operacionalizaça o e concretizaça o de empreitadas de 
obras pu blicas e de aquisiço es de bens e/ou serviços. ------------------------------------------------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a prorrogação do prazo de utilizaça o do remanescente referente ao Apoio 
Financeiro atribuí do a s Freguesias para Promoça o e Salvaguarda Articulada dos Interesses 
Pro prios das suas Populaço es atribuí dos no ano de 2020, por mais 30 dias, com efeitos a 
partir de 01 de abril de 2021;  -----------------------------------------------------------------------------  

2.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.  --------------------------------------------  

3 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL ---------------  

3.1 – RECLAMAÇÃO DECORRENTE DA ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO 
REFERENTES AO ANO LETIVO 2020/2021  ----------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o um recurso a  decisa o de 
indeferimento do processo de bolsa de estudo – ano letivo 2020/2021, formulado pelo 
estudante com o processo n.º 2020/650.10.100/206, bem como uma Informaça o n.º 1426, 
exarada a 19 de março de 2021, que aqui se da o como totalmente reproduzidas e ficam 
arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas. -------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1º - Deferir a pretensão apresentada pela estudante com o processo n.º 

2020/650.10.100/206, aprovando, desta forma, a atribuiça o da Bolsa de Estudo para o ano 
2020/2021, nos termos e com os fundamentos prestados na informaça o dos serviços;  ------  

 2º - Aprovar os encargos financeiros resultantes da atribuiça o da Bolsa de Estudo em 
refere ncia;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Retificar o valor inicialmente proposto e, desta forma, aprovar o aumento da 
dotação orçamental, de modo a fazer face a  despesa inerente a  aceitaça o da presente 
reclamaça o;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoça o dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes a  cabal e integral execuça o da deliberaça o camara ria 
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que recaiu sobre a presente mate ria;  --------------------------------------------------------------------  
 5.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.  ----------------------------------------  

3.2 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE PRORROGAÇÃO 
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
APOIO AO TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ALMODÔVAR – FASE II  --------------  

O Senhor Presidente apresentou o Despacho n.º 80/2021, exarado em 31 de março de 
2021, que aqui se da  como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao 
presente livro de atas, atrave s do qual determina a prorrogaça o do prazo de apresentaça o de 
candidaturas ao Programa de Apoio ao Tecido Empresarial do Concelho de Almodo var ate  ao 
pro ximo dia 16 de abril de 2021, inclusive. -------------------------------------------------------------  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou -----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a prorrogaça o do prazo de apresentaça o de candidaturas ao programa 
supra referenciado, ate  ao pro ximo dia 16 de abril de 2021, inclusive;  ---------------------------  

2.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.  --------------------------------------------  

4 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  ------------------------------------------------------------------------  

4.1 – ADMINISTRAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 6/2021, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 
DE MARÇO DE 2021 E DA ATA N.º 7/2021, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 25 DE MARÇO DE 2021 --------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA N.º 06/2021, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 17 DE 
MARÇO DE 2021  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da deliberaça o de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo a  ordem do dia, fotoco pia 
da ata da reunia o anterior, a qual foi, previamente, lida pelos membros e, para os fins previstos no 
n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaça o, foi submetida a 
apreciaça o e votaça o.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, a Ca mara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 06/2021, de 17 de 
março, a qual foi homologada em minuta, com exceça o das intervenço es do Executivo, sendo 
assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.  ------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA N.º 07/2021, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
25 DE MARÇO DE 2021  -------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da deliberaça o de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo a  ordem do dia, fotoco pia 
da ata da reunia o anterior, a qual foi, previamente, lida pelos membros e, para os fins previstos no 
n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaça o, foi submetida a 
apreciaça o e votaça o.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Seguidamente, a Ca mara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 07/2021, de 25 de 
março de 2021, a qual foi homologada em minuta, com exceça o das intervenço es do Executivo, 
sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.  ----------------------------------------------  

4.2 – FINANÇAS   -------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA  --------------------------  

A Ca mara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia seis de abril de 
dois mil e vinte e um, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a favor do 
Municí pio, na importa ncia de €4.019.870,87 (quatro milho es, dezanove mil, oitocentos e 
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setenta euros e oitenta e sete ce ntimos) e ainda das Operações não Orçamentais, que, 
a quela data, apresentava o saldo de €442.781,69 (quatrocentos e quarenta e dois mil, 
setecentos e oitenta e um euros e sessenta e nove ce ntimos) perfazendo, assim, um total de 
disponibilidades no valor de €4.462.652,56 (quatro milho es, quatrocentos e sessenta e dois 
mil, seiscentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e seis ce ntimos). ----------------------------  

A Câmara tomou conhecimento.  -------------------------------------------------------------------         

4.2.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVA ÀS CONDIÇÕES DE ISENÇÃO 
DO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSAS NO ANO DE 2021 ------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o a Proposta n.º 41/2021 exarado em 05 de 
abril de 2021, que aqui se da  como totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa 
ao presente livro de atas, atrave s do qual determina a isença o de 50% do pagamento de taxa 
devida por limpeza de fossas, a vigorar no ano de 2021, com efeitos retroativos a 01 de 
janeiro de 2021, e que esta medida abranja toda a populaça o do concelho de Almodo var com 
fossas cujo serviço seja praticado, somente, pela Ca mara Municipal.  -----------------------------  

O Senhor Presidente salientou que se trata de uma medida equitativa e coerente com a 
populaça o considerando as isenço es ja  aprovadas de pagamento de faturas de a gua, 
saneamento e resí duos so lidos. ----------------------------------------------------------------------------  

 Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
 1.º - Aprovar a isenção de 50% no pagamento de taxa devida por limpeza de fossas, 

a vigorar no ano 2021, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021;  ---------------------------  
2.º Que esta medida abranja toda a populaça o do concelho de Almodo var com fossas cujo 

serviço seja praticado, somente, pela CMA;  -------------------------------------------------------------   
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.  --------------------------------------------  

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL   ------------------  

5.1 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTO NO ÂMBITO DO CONCURSO PÚBLICO N.º 01/E/2021- 
BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EM515 ENTRE A LOCALIDADE DE CORTE 
ZORRINHO E A EN 393 -------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o do Executivo a Informaça o 
elaborada a 25 de março de 2021, pelo Ju ri do Concurso, que se transcreve: --------------------  

“CONCURSO PÚBLICO N° 01/E/2021 — Beneficiação e Requalificação da EM515 entre 
a Localidade de Corte Zorrinho e a EN393 ----------------------------------------------------------------  

Nos termos do disposto no n° 1do Art.º 50º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n° 18/2008, de 29 de Janeiro na sua atual redação, apresentou a empresa Candeias 
& Silva, Lda., no dia 18/03/2021, um pedido de esclarecimento referente à empreitada de 
“Beneficiação e Requalificação da EM515 entre a Localidade de Corte Zorrinho e a EN393”, o 
qual se transcreve na íntegra: ------------------------------------------------------------------------------------  

“ASSUNTO: Pronúncia em Sede de Esclarecimentos ---------------------------------------------------  
DONO DE OBRA: Município de Almodôvar ---------------------------------------------------------------  
EMPREITADA: “Beneficiação e Requalificação da EM515 entre a Localidade de Corte 

Zorrinho e a EN393 Câmara Municipal de Almodôvar” -----------------------------------------------  
No termo do artigo 50.º do CCP, o Código dos Contratos Públicos, vimos por este meio 

pronunciar-nos ao abrigo do Direito de Esclarecimentos. -------------------------------------------------  
O concorrente Candeias & Silva, Lda. procedeu à análise do procedimento a concurso nos 

termos dos pontos n.º 4, 8 e 9 do artigo 49.° do CCP (Especificações Técnicas), atendendo às 
peças do procedimento, solicitamos o seguinte esclarecimento: -----------------------------------------  
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- No artigo 3.2.1.1 onde está prevista a aplicação de camada de desgaste em mistura 
betuminosa do tipo MBR-BBA (betume modificado com borracha de alto teor), a mesma é 
comercializada apenas por uma empresa a nível nacional. -----------------------------------------------  

Sendo esta empresa um Empreiteiro de Obras Públicas, todos os outros Empreiteiros estão 
em desvantagem, e segundo o CCP “As especificações técnicas devem permitir a igualdade 
de acesso dos operadores económicos ao procedimento de contratação e não devem 
criar obstáculos injustificados à abertura dos contratos públicos à concorrência.” ponto 
n.º 4 do artigo 49.° do CCP. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Neste contexto solicitamos um esclarecimento relacionado com a alternativa ou 
equivalência a este produto, ponto n.º 9 do artigo 49.° do CCP. ------------------------------------------  

Com os melhores cumprimentos, ----------------------------------------------------------------------------  
Candeias & Silva Lda.. ------------------------------------------------------------------------------------------  
Vilamoura, 18 de março de 2021” ---------------------------------------------------------------------------  
Estando a questão referida pelo interessado relacionada com a seleção e dimensionamento 

de um dos materiais a integrar na Empreitada, nomeadamente a mistura betuminosa 
constituinte da camada de desgaste, solicitou o júri, via correio eletrônico, que se anexa a esta 
informação, no dia 19/03/2021, parecer da equipa projetista sobre a situação visada no pedido 
de esclarecimento apresentado pelo interessado. -----------------------------------------------------------  

A equipa projetista, em resposta à solicitação, remeteu em 22/03/2021 a resposta que se 
transcreve abaixo: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A escolha da solução prevista em projeto pata a camada de desgaste, constituída por uma 
mistura betuminosa rugosa com betume modificado com alta percentagem em borracha - MBR 
— BBA, tem como objectivo aumentar a resistência à fadiga, conferindo ainda ao pavimento 
boas características anti-derrapantes. É uma solução que temos utilizado com frequência para 
este tipo de obras, ou seja, para alargamento de plataformas, no sentido de eliminar ou, pelo 
menos, atrasar o aparecimento de fissuras na interface do pavimento antigo com o pavimento 
novo. Não temos conhecimento de qualquer problema que tenha sido levantado aos diferentes 
donos de obra com que temos trabalhado decorrente da utilização desta solução.  ---------------  

Poderá, no entanto, optar-se por uma camada de desgaste com mistura betuminosa rugosa 
com betume modificado com média percentagem de borracha — MBR-BBM. Não vemos 
inconvenientes técnicos na substituição da respetiva rúbrica e a sua valoração também não 
deve ter alteração, pelo que, se mantém a estimativa de custo da obra.”------------------------------  

Na mesma, o projetista justifica o motivo da escolha do material previsto em projeto, 
sugerindo, para ultrapassar a questão referida pelo interessado no seu pedido de 
esclarecimento, a alteração do material previsto de uma mistura betuminosa do tipo MBR-BBA 
(com betume modificado com alto teor em borracha), para uma mistura do tipo MBR-BBM 
(com betume modificado com médio teor em borracha), referido ainda não existirem 
inconvenientes técnicos e financeiros para a empreitada, podendo manter-se a estimativa 
orçamental do projeto e, consequentemente, o preço base da Empreitada, que foi determinado 
com base nessa estimativa. ----------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, coloca-se à consideração superior do órgão competente pata a decisão de contratar, 
a aprovação da alteração do tipo de mistura betuminosa a considerar para a camada 
de desgaste a executar para uma Mistura Betuminosa Rugosa com Betume Modificado 
com Médio Teor em Borracha (MBR-BBM) e consequente alteração da descrição do 
artigo n.º 3.2.1.1 do mapa de quantidades patenteado a concurso para “MBR-BBM”. ----  

Analisado o teor do documento a Câmara, por unanimidade, ratificou o despacho do 
Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: ----------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a alteraça o do tipo de mistura betuminosa a considerar para a camada de 
desgaste a executar para uma mistura betuminosa rugosa com betume modificado com 
me dio teor em borracha (MBR-BBM), e consequente alteraça o da descriça o do artigo 
n.º3.2.1.1 do mapa de quantidades patenteado a concurso para “MBR-BBM”;  ------------------  

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

5.2 - PROJETO DE EXECUÇÃO DE “PARQUE INTER-GERACIONAL DO RECINTO 
DESPORTIVO NA SEMBLANA” ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o do Executivo o Projeto de 
Execuça o e as demais peças do procedimento que servira o de base a  Empreitada de Parque 
Inter-Geracional e Campo de Jogos E.B.1 na Semblana. -----------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar o projeto de execuça o do Parque Inter-Geracional e Campo de Jogos E.B.1 

na Semblana;   -------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar a estimativa orçamental para a execuça o do projeto em refere ncia, cujo 

valor e  de cerca de €127.949,46 (cento e vinte e sete mil novecentos e quarenta e nove euros 
e quarenta e seis ce ntimos) ao qual acresce o IVA a  taxa legal em vigor; --------------------------  

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

5.3 - APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE O PROJETO DE EXECUÇÃO DE 
“ADAPTAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA DE SÃO BARNABÉ PARA INSTALAÇÃO DA 
EXTENSÃO DE SAÚDE LOCAL”  ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o e deliberaça o do Executivo o Projeto de 
Execuça o e as demais peças do procedimento que servira o de base a  Empreitada de 
Adaptaça o da Escola Prima ria a Apoio de Sau de de Sa o Barnabe . ----------------------------------     

O Senhor Presidente mencionou a pronu ncia favora vel da ARS na o obstante as 
exige ncias efetuadas por esta entidade como se se tratasse de um Centro de Sau de 
inteiramente novo, o que na o se coaduna com as necessidades. O que ira  ser feito e  criar uma 
extensa o de sau de que de  alguma dignidade e acessibilidade aos utentes e equipas me dicas 
e de enfermagem.  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar o projeto de execuça o da Adaptaça o da Escola Prima ria a Apoio de Sau de 

de Sa o Barnabe ;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar a estimativa orçamental para a execuça o do projeto em refere ncia, cujo 

valor e  de cerca de €83.837,60 (Oitenta e tre s mil oitocentos e trinta e sete euros e sessenta 
ce ntimos) ao qual acresce o IVA a  taxa legal em vigor; ------------------------------------------------  

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

6. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 – MINUTA DA 3.ª ALTERAÇÃO AO PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A 
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE E O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
ABEM: REDE SOLIDÁRIA DO MEDICAMENTO  -------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente fez o enquadramento desta mate ria e apresentou a 
PROPOSTA N.º 39/2021, exarada em 05 de abril de 2021, que aqui se da  como totalmente 
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO a 
alteraça o ao Protocolo celebrado entre o Municí pio e a Dignitude, no a mbito do Programa 
ABEM, e cujo objeto consiste na alteraça o da modalidade de transfere ncia da contribuiça o 
solida ria para a forma anual, ao inve s de trimestral conforme previsto no Artigo 14.º n.º 1 do 
Anexo do citado Protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar a minuta referente a  3.ª alteraça o ao Protocolo a celebrar entre a associaça o 
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Dignitude, e o Municí pio de Almodo var, o qual que tera  por objeto a alteraça o do exposto no 
n.º1 da cla usula n.º 14 do anexo, traduzindo-se na alteraça o da modalidade de transfere ncia 
da contribuiça o solida ria para a forma anual; ----------------------------------------------------------  

2.º Conceder poderes ao Sr. Presidente da Ca mara Municipal para outorgar o presente 
protocolo em nome do Municí pio de Almodo var;  -----------------------------------------------------  

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

6.2 – AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO DE ATAS REFERENTE AO XIII 
COLOQUIO DE LENGUAS Y CULTURA PALEOHISPÁNICAS  ----------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o a Proposta n.º 38/2021, exarada em 31 de 
março de 2021, que aqui se da  como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa 
ao presente livro de atas, atrave s da qual propo e a aquisiça o de 50 exemplares do Livro de 
Atas referente ao XIII Colo quio de Lenguas y Cultura Paleohispa nicas, considerando que este 
colo quio esteve um dia dedicado a Almodo var. ---------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar a Proposta n.º 38/2021 referente a  aquisiça o de 50 exemplares do Livro de Atas 

referente ao XIII Colo quio de Lenguas y Cultura Paleohispa nicas, no valor de €1.500.00 (€ 30cada), 
sendo que 25 dos exemplares sera o para oferta e os outros 25 para venda e patrimo nio do 
Municí pio;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2º Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipaça o sejam suportados 
atrave s da rubrica orçamental, com a classificação económica:020115 e compromisso 
n.º70976;  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

6.3 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO 
ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL  ---------------------------------  

A Senhora Vice- Presidente submeteu a  apreciaça o a Proposta n.º 44/2021, exarada em 06 
de abril de 2021, e propo s que a Ca mara Municipal deliberasse aprovar as seguintes candidaturas: 

- Candidatura GASP-FES/2021, exarada pelo Gabinete de Aca o Social e Psicologia, sobre 
o pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º 
2021/650.10.103/45, NIF 181448947 para aquisiça o de pro tese ocular, no valor de €277,98 
(duzentos e setenta e sete euros e noventa e oito ce ntimos). ----------------------------------------  

- Candidatura GASP-FES/2021, exarada pelo Gabinete de Aca o Social e Psicologia, sobre 
o pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º 
2021/650.10.103/22 NIF 127094997 para aquisiça o de bens de primeira necessidade no 
valor de €2100,00 (dois mil e cem euros). -------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Aprovar as candidaturas nº2021/650.10.103/45, nº2021/650.10.103/22, 

apresentadas no a mbito do Regulamento do Fundo de Emerge ncia Social, nos termos da 
Proposta n.º 44/2021, em anexo;  -------------------------------------------------------------------------  

2º - Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipaça o sejam 
suportados atrave s da rubrica orçamental, com a classificaça o econo mica:04080202 e 
compromissos n.º70957 e n.º70958;  -----------------------------------------------------------------  

3º - Aprovar que os benefí cios apresentem os documentos comprovativos das despesas no 
gabinete de Aça o Social e Psicologia, no prazo de 10 dias u teis;  -------------------------------------------    

4.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.  --------------------------------------------  

7. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.  ------------------------------------------------------------------------  
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Na seque ncia da deliberaça o da Ca mara Municipal, de 25.OUT.2017, que aprovou a 
delegaça o de compete ncias no Senhor Presidente e do despacho de delegaça o e de 
subdelegaça o de compete ncias na Senhora Vice-Presidente, datado de 24.OUT.2017, foi dado 
conhecimento dos atos pra ticos nesse a mbito. ---------------------------------------------------------  

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

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a ordem de 
trabalhos pelas treze horas e dez 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, Laura Cristina Lopes Guerreiro, Te cnica Superior, a redigi e subscrevo.  ---------------  

 
 
 
 
 
 
 


