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ATA N.º 14/2021 

 

----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 
DEZANOVE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. --------------------------------------------------  

Aos dezanove dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e um, no edifício-sede do 
Município de Almodôvar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, nos termos do art.º 
40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, relativamente à segunda 
quinzena do mês de maio a qual foi presidida pelo Senhor 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 Sr. 
João Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. António Sebastião.  -----------------------------------------------  

A reuniã o foi secretãriãdã pelã Assistente Te cnicã, Cãrlã Mãriã Moiteiro Limã coãdjuvãdã 
pelã Assistente Operãcionãl Vãndã Jãcinto.  -------------------------------------------------------------  

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

A s dez horas e trinta e cinco minutos, o Senhor Presidente dã Cã mãrã Municipãl declãrou 
ãbertã ã reuniã o, com ã seguinte Ordem do Dia e respetivo aditamento, comunicãdos por correio 
eletro nico, nos termos dã deliberãçã o de 25.OUT.2017 ------------------------------------------------------  

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

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

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

1.1. – Marcação de uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, com vista à 
aprovação Prestação de Contas de 2020, Relatório de Gestão e demais documentos 
financeiros que a integram, bem como Propostas de Aplicação do Resultado Líquido do 
Exercício e Inventários;  ------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 – Informãção ão Executivo sobre o “Projeto de execução” dãs instãlãções dos Serviços 
Desconcentrados de Registo e Notariado;  --------------------------------------------------------------  

1.3 – Ratificação do Acordo relativo à Implementação de um Projeto de Promoção da 
Eficiência Energética na Iluminação Pública em Aldeia dos Fernandes – Almodôvar, 
celebrado entre o Município de Almodôvar e a E-Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A.; -   

1.4 – Ratificação do Despacho do Senhor Presidente relativo à Prorrogação de prazo e 
consequente alteração do artigo 7.º do articulado das Normas de Participação do 
“Orçãmento Pãrticipãtivo Jovem” 1.ª edição, de 2021;  -----------------------------------------------  

1.5 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município 
e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, no âmbito da 
comparticipação financeira a atribuir às entidades legalmente existentes no concelho; ------   

1.6 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município 
e a CERCICOA, no âmbito da comparticipação financeira a atribuir às entidades legalmente 
existentes no concelho;  -------------------------------------------------------------------------------------  

1.7 – Apreciação e deliberação da Minuta de Protocolo de Cooperação a celebrar entre o 
Município de Almodôvar e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 
Almodôvar, relativo à transformação de um veículo (Mercedes Benz Sprinter 52-82-TE) em 
VSAT-01 – Veículo de Socorro e Assistência Tático e Reparação do Gerador de Emergência 
existente no quartel;  ----------------------------------------------------------------------------------------  

1.8- Apreciação e deliberação sobre a Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município 
de Almodôvar e a Associação Sonho & Verdade;  ------------------------------------------------------  

1.9 - Apreciação e deliberação sobre as comparticipações financeiras a atribuir a 
entidades legalmente existentes no concelho;  ---------------------------------------------------------  
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1.10 – Conhecimento da Listagem dos Compromissos Plurianuais Assumidos, no âmbito 
da Autorização Prévia Genérica para assunção dos mesmos, nos termos do disposto na Lei 
n.º 8/2012, de 28 de fevereiro, na sua atual redação.  ------------------------------------------------  

2 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL:  -------------  

2.1 – Apreciação e deliberação sobre a candidatura apresentada, bem como da respetiva 
minuta de contrato a celebrar no âmbito do Apoio Municipal para o Empreendedorismo. ---  

3 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  -----------------------------------------------------------------  

3.1 – ADMINISTRAÇÃO: -------------------------------------------------------------------------------  

 3.1.1 - Aprovação da ata n.º 12/2021, da reunião ordinária realizada no dia 05 de maio 
de 2021 e da ata n.º 13/2021, da reunião extraordinária realizada no dia 12 de maio de 2021;  

3.1.2 - Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Acordo de Cedência de Interesse 
Público a celebrar entre o Município de Almodôvar, União de Freguesias de Santa Clara-a-
Nova e Gomes Aires, relativo a uma Assistente Operacional.  ---------------------------------------  

3.2 – FINANÇAS  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.1 - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia;  ------------------------------------  
3.2.2 - Apreciação e deliberação sobre a abertura de uma conta bancária – na Caixa Geral 

de Depósitos – exclusivamente destinada ao depósito dos montantes correspondentes a 5% 
de cada um dos pagamentos parciais, devido ao empreiteiro AMS - André M. Silva, 
Construção, Unipessoal, Lda., relativa à empreitada de ampliação e Terraplanagem do Campo 
de Futebol da Aldeia dos Fernandes.  --------------------------------------------------------------------  

4 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL  ------------------  

4.1 – Apreciação e deliberação sobre o Relatório Final e a Minuta do Contrato da 
empreitãdã de “Beneficiãção e Requãlificãção dã EM 515 entre ã locãlidãde de Corte 
Zorrinho e ã EN 393”;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 - Apreciação e deliberação sobre o Relatório Final e a Minuta do Contrato da 
empreitãdã de execução dã “Construção de Sãlã Polivãlente e Apoio dã EB1 do Rosário";  ---  

4.3 - Apreciação e deliberação sobre a aprovação de Alteração ao Projeto, Trabalhos 
Complementares e Trabalhos a Menos referentes ao Pontão Existente na Zona do PK 0+070 
dã Empreitãdã de ”Requãlificãção dã Corte Zorrinho”; -----------------------------------------------  

4.4 - Apreciação e deliberação sobre os Trabalhos não Previstos de " Impermeabilização 
do Muro de Suporte M5" dã empreitãdã de ” Acesso Pedonãl e Clicável ão Complexo 
Desportivo de Almodôvãr”;  --------------------------------------------------------------------------------  

4.5 - Apreciação e deliberação sobre os Trabalhos não Previstos de "Relocalização de 
guãrdãs de segurãnçã nã EN2" dã empreitãdã de ” Acesso Pedonãl e Clicável ão Complexo 
Desportivo de Almodôvãr”;  --------------------------------------------------------------------------------  

4.6 - Apreciação e deliberação sobre o início do procedimento relativo à 1.ª Revisão do 
Plano Diretor Municipal, nos termos do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 4 
de maio, que aprovou o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
posteriormente alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 20/2020, de 1 de maio, 81/2020, de 2 de 
outubro e 25/2021, de 29 de março, seguindo os procedimentos legais definidos nos 
mesmos diplomas legais;  -----------------------------------------------------------------------------------  

4.7 - Apreciação e deliberação sobre a retificação da deliberação de Câmara de 21 de abril 
de 2021 no que diz respeito ao n.º 2 do Ponto 3.2;  ---------------------------------------------------  

4.8 - Apreciação e deliberação sobre a comparticipação do Município no Orçamento 
apresentado pela EDP para a eletrificação rural em Monte Novo D. Catarina.  -------------------  

5 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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5.1 – Apreciação e deliberação sobre a proposta de apoio a conceder no âmbito do 
Regulamento do Fundo de Emergência Social;  --------------------------------------------------------  

5.2 – Apreciação e deliberação da Proposta do Senhor Presidente para adesão à 
Associação Internacional das Cidades Educadoras;  ---------------------------------------------------  

5.3 – Apreciação e deliberação dos pedidos formalizados no âmbito do Regulamento que 
disciplina a realização de obras em habitações de indivíduos e agregados familiares mais 
desfavorecidos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5.4 – Apreciação e deliberação sobre a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, com vista ao pagamento das despesas excecionais relacionadas com uma 
ocorrência no âmbito do POMTDLD 2020;  -------------------------------------------------------------  

5.5 – Apreciação e deliberação da candidatura para atribuição do apoio ao Incentivo à 
Natalidade e Apoio à Família que não cumpre o n.º 1 do artigo 9.º.  -------------------------------  

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

III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos termos e 
para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º4-B/2021 de 01 de fevereiro, o acesso do público à sala 
irá ser limitado parcialmente, de modo a assegurar o respeito pelas regras de distanciamento 
social e demais orientações da DGS em vigor. Esta participação será, por questões de 
segurança e bem-estar de todos, limitada a 5 pessoas, evitando aglomerados e seguindo as 
recomendações da Direção-Geral da Saúde. Desta forma, as inscrições poderão ser efetuadas 
para o email actas.eleicoes@cm-almodovar.pt, até às 14:30 horas do dia 17 de maio de 
2021, através do preenchimento do formulário próprio para o efeito, disponível na página 
eletrónica do município em www.cm-almodovar.pt e no Serviço de Secretariado, Atas e 
Eleições desta Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------  

ADITAMENTO À ORDEM DO DIA:  ------------------------------------------------------------------  

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

1.11 - Apreciação e deliberação sobre a Adenda ao Protocolo de Cooperação a celebrar 
entre o Município de Almodôvar e Medicanna Portugal, Lda., no âmbito do projeto 
"Cannaport - Medical Cannabis".  -------------------------------------------------------------------------  

4 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL: ------------------   

4.9 - Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Ponderação da Discussão Publica, 
Loteamento Mártir e Santo.  --------------------------------------------------------------------------------  

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

5.6 – Apreciação e deliberação sobre a atribuição de vouchers de ingresso em Sessões de 
Cinema no âmbito das comemorações do Dia da Criança 2021. ------------------------------------  

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

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

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

Para conhecimento da Câmara Municipal, o Senhor Presidente prestou as seguintes 
informações: - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 8.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO (PERMUTIVA) E 
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DE 2021 (MODIFICATIVA): ------------------------------------ 
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O Senhor Presidente deu conhecimento do teor dã 8.ª Alteração Permutativa ao 
Orçamento e modificativa às Grandes Opções do Plano de 2021, que ãprovou por seu 
Despãcho de 15 de ãbril de 2021, em que o montãnte totãl dã presente modificãçã o 
orçãmentãl e  de €82.570,00 de nãturezã corrente. ---------------------------------------------------  

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 destinãdo pãrã 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 dizer que tem algumas questões a 
colocar. Começou por questionar se, eventualmente, o Senhor Presidente tem informação 
mais cabal, do que aquela que dispõe, sobre um caso de covid em Santa Clara. Ouviu falar 
sobre este caso de covid e gostaria de saber mais pormenores, nomeadamente, se estão 
confinados ou em isolamento profilático, quantas pessoas são, etc.  -------------------------------  

O Senhor Presidente aclarou que foi detetado um caso positivo na Escola de Santa Clara-
a-Nova e, de imediato, todos foram isolados, desde os alunos, funcionários e professores e 
todos foram submetidos a testagem. O resultado culminou com um teste positivo.  -----------  

Aclarou que agora a metodologia é um pouco diferente e a título de exemplo, referiu que 
o Senhor Vereador João Pereira, por indicação da Delegada de Saúde, esteve em isolamento 
profilático e fez testes, que deram resultado negativo, e que este isolamento se deve ao facto 
da sua esposa ser professora na escola onde foi detetada a situação.  -----------------------------  

Mais referiu que se existirem mais situações não tem conhecimento delas. -----------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo explicou e acrescentou que agora estes 
procedimentos são diferentes, talvez porque se supõe que estas estirpes são mais 
contagiosas e por isso o Ministério da Educação pediu que se entregue um registo por aluno 
e respetivos coabitantes. Os coabitantes por aluno agora são também testados. ----------------  

 É também diferente para as pessoas em isolamento profilático, pois estas vão ter que 
testar para sair do isolamento. ----------------------------------------------------------------------------  

No caso em concreto os testes ocorreram durante o fim-de-semana e a Câmara Municipal 
também procedeu à limpeza e desinfeção dos espaços. ----------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que neste caso de Santa Clara sabe que 
há um trabalhador do cemitério em isolamento profilático. Existem falecimentos com 
alguma periodicidade, fazendo com que os trabalhadores afetos ao cemitério sejam 
chamados frequentemente para trabalho em todo o concelho e nesta situação concreta se 
existe a atenção devida e acompanhamento no sentido de reforçar estas brigadas. 
Questionou, ainda, se a Câmara tem acompanhado estes trabalhadores de perto uma vez que 
têm proximidade com o trabalhador em isolamento? ------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo esclareceu e frisou que o trabalhador em causa esteve 
em isolamento profilático por ser coabitante de um aluno daquela escola e relembrou que 
todos fizeram testes e todos deram negativo à exceção de uma funcionária. --------------------  

Continuando, o Senhor Vereador António Sebastião solicitou se poderá ter acesso ao 
teor do parecer do Tribunal de Contas e recomendações que possam ter sido dadas sobre a 
obra do Campo da Eiras. ------------------------------------------------------------------------------------  

Quis também saber se a Câmara já respondeu ao DIAP sobre a questão do Balcão Único, 
como o Senhor Presidente referiu e está escrito em ata, dispunha de 20 dias para responder. 
Solicita que lhe seja facultado o processo para consulta. ---------------------------------------------  
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Quis saber, igualmente, se foram admitidas pessoas com contratos a termo, 
nomeadamente a recibos verdes. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente aclarou que relativamente ao parecer do Tribunal de Contas sobre 
o Campo das Eiras lhe será facultado na próxima reunião de Câmara e pode adiantar que tem 
parecer favorável. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às respostas da Câmara ao DIAP, relativas ao Balcão Único, pode dizer que as 
questões foram respondidas dentro do prazo legal. ---------------------------------------------------  

Relativamente aos contratos, foram ultimamente desencadeados os procedimentos pré-
contratuais com vista à elaboração de 6 ou 7 contratos, na modalidade de tarefa, no âmbito 
de uma candidatura, da qual já se falou aqui em reunião de Câmara. Relembra que a 
candidatura deveria ter iniciado em 2020 mas, devido à pandemia, não foi possível e está a 
começar a ser desenvolvida agora. Estes contratos fazem parte do caderno de encargos da 
candidatura, aprovada aqui em Câmara, e como já referiu estas contratações são para 
executar o objeto da candidatura. -------------------------------------------------------------------------  

Informou, também, que esta candidatura requer um espaço físico, razão pela qual se 
solicitou à Associação Trequelareque que mudasse da sala que ocupava para outra, situada 
no piso inferior. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo discriminou as áreas a contratar e que são Psicologia, 
Ciências da Educação, Inglês, Terapia Ocupacional, Psicomotricidade e apoio logístico e 
operacional, referindo que destes, alguns não são contratos a tempo inteiro, mas sim 
contratos de tarefa.  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou se foram feitas avenças apenas no 
âmbito deste programa? Quis saber se apenas houve estas ou temos mais algumas? Pode 
deduzir que sejam só estas?  -------------------------------------------------------------------------------  

 Insistiu também que gostaria de ver o teor das respostas dadas ao DIAP. -------------------  

O Senhor Presidente referiu que lhe parece perseguição política e não percebe.  ---------  
Quanto às avenças, a D. Juanita entrou para o quadro já não é avença. ------------------------  
 Está a tentar lembrar-se das avenças que se fez, há a da Mélanie que tinha contrato mas 

só agora começou a trabalhar e foi uma decisão sua. Esta é uma das avenças que se fez e por 
certo já começou ã “dor de cotovelo” de ãlguém e ãindã vãi hãver outrãs. ------------------------  

Prosseguindo o Senhor Presidente disse que gostaria muito de saber quem vai contar ao 
Senhor Vereador, as coisas que se passam nos serviços, porque não vê aqui qualquer 
informação que o leve a colocar esta questão, não está a ver a quem o Senhor Vereador se 
refere concretamente. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Sublinhou que se souber quem transmite estas informações lhe moverá um processo de 
imediato, àquele ou àqueles que quebram o sigilo profissional. ------------------------------------  

Recorda que as avenças feitas no âmbito da candidatura são feitas a tempo parcial.  ------  
Quanto às respostas do DIAP referiu que não as dará porque nada têm a ver com o Senhor 

Vereador. Recordou que quando lhe deu acesso à informação enviou de imediato um 
documento a uma rádio sobre o assunto. As respostas são entre si e o DIAP e, de momento, 
recusa-se a dar-lhe as respostas, quando chegar a resposta do DIAP vai trazer à Câmara e 
informar o executivo todo do seu teor. -------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que relativamente à pavimentação do 
Monte Beato há um despacho no processo com o qual ficou surpreendido.  ---------------------  

Sobre este processo, informa o executivo que fez uma exposição que enviou para o DIAP, 
Ministério Público e Inspeção Geral de Finanças e Polícia Judiciaria. ------------------------------  

Continuando, disse que faz as suas exposições quando assim o entende, o Senhor 
Presidente não precisa de lhe ensinar o caminho e, quando o faz informa sempre o executivo. 

Em relação a esta questão em concreto e a forma como tudo foi feito não há outra 
alternativa, assume a responsabilidade do que faz e, apesar de não lhe agradar ter de o fazer.  
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O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador diz que não lhe agrada mas, no 
entanto, fez cinco processos a um vereador em 2005, então agora também pode fazer 20 à 
Câmara. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Referiu que o seu trabalho enquanto Presidente é defender a Câmara e, não prejudicou a 
Câmara nem num cêntimo, o seu despacho está dado, não houve nenhum compromisso, há 
uma situação irregular e foi determinado que parasse.   ---------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que percebe a argumentação e a questão 
de não prejudicar é relativa. Lamenta que a pavimentação esteja feita e que tenha envolvido 
nisto os Senhores Vereadores e os trabalhadores. -----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador Sebastião está muito preocupado 
com os vereadores da maioria, mas se eles se sentissem lesados só tinham que falar, o Senhor 
Vereador Sebastião está é tentar que eles fiquem contra si. Recordou ao Senhor Vereador 
Sebastião que está a trabalhar com uma equipa coesa, e se eles se sentissem de alguma forma 
lesados já se tinham manifestado.  ------------------------------------------------------------------------  

Como estamos em altura de fazer queixas pode também fazer queixa que está a prejudicar 
os Vereadores da maioria. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador João Pereira referiu que corrobora com as decisões do Senhor 
Presidente e que se não estivesse de acordo, de certeza, que já se tinha pronunciado. O 
Senhor Vereador Sebastião está a querer que se ponham contra o Presidente mas, recorda, 
que estão a par de toda a situação, concordam com a decisão e estão em harmonia pois se 
assim não fosse não estaria aqui hoje de certeza. ------------------------------------------------------  

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

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

1.1. – MARCAÇÃO DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, 
COM VISTA À APROVAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2020, RELATÓRIO DE GESTÃO 
E DEMAIS DOCUMENTOS FINANCEIROS QUE A INTEGRAM, BEM COMO PROPOSTAS DE 
APLICAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO E INVENTÁRIOS:  --------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 64/2021, exarada em 17 de 
maio de 2021, cujo teor se transcreve:  ------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA N.º 64/2021 ------------------------------------------------------------------------------------  
REALIZAÇÃO DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO  ------------------------  
Nos termos do número 1 do artigo 41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
PROPONHO:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Que, no próximo dia 31 de maio de 2021, pelas 10:30 horas, a Câmara Municipal realize 

uma reunião extraordinária, com a seguinte Ordem do Dia:  ----------------------------------------  
1.º - Apreciação e deliberação sobre a Prestação de Contas de 2020, Relatório de Gestão 

e demais documentos financeiros que a integram, bem como Propostas de Aplicação do 
Resultado Líquido do Período e Inventários;  ----------------------------------------------------------  

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

O Senhor Vereador João Pereira solicitou ao executivo que se introduzisse nesta ordem 
do diã o ponto “Apreciação e deliberação sobre a alteração à Operação de Loteamento – 
Loteamento da Cova da Burra, Lotes18,19, e 20 – Alvará de Loteamento n.º 2/1986 requerido 
por João Maria Soares Brandão Soares e Outros”, por cãrecer de deliberãção célere, o que foi 
unanimemente aceite. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------- 
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1.º - Aprovar, a realização de uma reunião extraordinária, para o próximo dia 31 de 
maio de 2021, pelas 10:30 horas, na sala das reuniões, no edifício-sede do Município, com 
a seguinte Ordem do Dia; ----------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Apreciação e deliberação sobre a Prestação de Contas de 2020, Relatório de Gestão 
e demais documentos financeiros que a integram, bem como Propostas de Aplicação do 
Resultado Líquido do Período e Inventários;  ----------------------------------------------------------  

2.º - Apreciação e deliberação sobre a alteração à Operação de Loteamento – Loteamento 
da Cova da Burra, Lotes18,19, e 20 – Alvará de Loteamento n.º 2/1986 requerido por João 
Mãriã Soãres Brãndão Soãres e Outros”; ----------------------------------------------------------------  

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

1.2 – INFORMAÇÃO AO EXECUTIVO SOBRE O “PROJETO DE EXECUÇÃO” DAS 
INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DESCONCENTRADOS DE REGISTO E NOTARIADO: ---------  

O Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou, 
designadamente, o projeto de execução referente à intervenção a realizar pelo Município nas 
Instalações da Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial de 
Almodôvar, no âmbito da do Contrato Interadministrativo de Cooperação outorgado entre a 
Câmara Municipal de Almodôvar e o Instituto dos Registos e Notariado, que fazem parte 
integrante do livro anexo às atas e cujos teores aqui se dão como totalmente reproduzidos.  

Referiu que é um projeto na sua totalidade ronda os 100 mil euros e será dividido em 
50% para cada uma das partes. ---------------------------------------------------------------------------  

 Informou também que neste momento ocupam 3 apartamentos mas vai haver o retorno 
de um deles para o município.  ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente quis ainda informar que aproveitando estas obras irão fazer a 
cobertura de parte do átrio que está pouco digna, aguardando orçamento para esta obra. ---  

O Senhor Vereador António Sebastião questiona se o espaço exterior vai ser alterado? 

O Senhor Presidente referiu que o espaço exterior vai ficar igual, vão fazer alterações 
mas apenas internas, vão partir algumas paredes, arranjar o teto entre outras remodelações. 
Informou que o mobiliário é da responsabilidade do Instituto. -------------------------------------   

O Senhor Vereador António Sebastião referiu que é uma questão de fundo e, não tem 
nada a ver com a bondade deste projeto que procura melhorar esta área, mas, a questão 
fulcral é que este executivo podia e devia de ter conduzido este processo de forma diferente 
e criado condições de funcionamento para estes serviços com instalações apropriadas 
conforme estava previsto e acertado com o Ministério da Justiça. Estamos a assistir a um 
conjunto de remendos. É uma má solução. Continuamos a remendar. ----------------------------  

Referiu que no processo se fala em 30 mil euros, a serem pagos pelo Instituto e, não em 
50 mil como referiu o Presidente. -------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente aclarou que no protocolo é especificado que serão 50 mil euros 
sendo que são 30 mil para a execução do projeto e 20 mil para o mobiliário. A Câmara 
executará a obra na sua totalidade e seremos ressarcidos das quantias devidas. ---------------  

Continuando, o Senhor Vereador António Sebastião referiu que nada tem contra o 
projeto só lamenta que não tenha sido um outro tipo de projeto. Já se remendou com o 
Tribunal e agora vamos remendar no Registo. ---------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente ripostou que lhe poderia responder à letra mas, deixa para a 
Assembleia Municipal. Continuando referiu que se não tivessem jogado as mãos ao edifício 
velho e requalificá-lo, hoje não tínhamos Tribunal em Almodôvar porque, como o Senhor 
Vereador sabe, queriam deslocá-lo daqui de Almodôvar. Questionou porque não o fizeram 
em 2002, porque não tomaram essa opção política e porque vêm agora criticar? --------------  
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O Senhor Vereador António Sebastião disse que critica e pede ao Senhor Presidente 
que não minta nem diga aldrabices. ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente retorquiu referindo que não mente e que os dados demonstram o 
que diz, o Senhor Vereador nem lutou e não construiu edifício nenhum para estes serviços. 
Recorda que o que o Senhor Vereador não lutou pela Casa do Povo, este executivo conseguiu. 
O Senhor Vereador esteve na Câmara 12 anos e não fez nada e relembra que “quem tem 
telhados de vidro não deve atirar pedras”. --------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que são opções políticas e há quem opte 
por fazer remendos. -----------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente retorquiu referindo que se ele optou por fazer remendos o Senhor 
Vereador não optou por nada, o que é pior. -------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou o devido conhecimento da Informação prestada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, sobre o Projeto de execução referente à intervenção a realizar 
pelo Município nas Instalações da Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e 
Cartório Notarial de Almodôvar, no âmbito da alínea a) do n.º 1da clausula segunda do 
Contrato Interadministrativo de Cooperação outorgado em 28.12.2020, entre a Câmara 
Municipal de Almodôvar e o Instituto dos Registos e Notariado.  ----------------------------------  

1.3 – RATIFICAÇÃO DO ACORDO RELATIVO À IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROJETO DE 
PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM ALDEIA DOS 
FERNANDES – ALMODÔVAR, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E A E-
REDES - DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE, S.A.: ---------------------------------------------------  

O Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou o Acordo relativo 
à implementação de um Projeto de Promoção da Eficiência Energética na Iluminação Pública 
em Aldeia dos Fernandes – Almodôvar, celebrado entre o Município de Almodôvar e a E-
Redes - Distribuição de Eletricidade, S.A., bem como as declarações emitidas no âmbito do 
Acordo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguindo referiu que o presente Acordo tem por objeto regular as relações entre a E-
REDES e o MUNICÍPIO no que respeita à realização de um projeto de remodelação de redes 
de Iluminação Pública neste município, através da aquisição e instalação pelo município de 
luminárias com tecnologia LED, e é estabelecido nos termos do contrato de concessão da 
DISTRIBUIÇÃO de energia elétrica em Baixa Tensão, nomeadamente nos termos dos seus 
artigos 28º, 29º, 30º e 31º. ---------------------------------------------------------------------------------  

Mais referiu que se estima que a remodelação da rede de Iluminação Pública, a 
concretizar através da instalação de luminárias com tecnologia LED no MUNICÍPIO, nos 
termos previstos no presente Acordo, esteja concluída e operacional no prazo de 120 dias 
contados a partir da assinatura do auto de consignação da empreitada de obras públicas. ---  

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

1.º - Aprovar o Acordo celebrado entre o Município de Almodôvar e a E-Redes - Distribuição 
de Eletricidade, S.A., no âmbito da Implementação de um Projeto de Promoção da Eficiência 
Energética na Iluminação Pública em Aldeia dos Fernandes – Almodôvar, celebrado entre o 
Município de Almodôvar e a E-Redes - Distribuição De Eletricidade, S.A.; ------------------------  

2.º - Aprovar as cláusulas do Acordo celebrado entre o Município de Almodôvar e a E-Redes 
- Distribuição de Eletricidade, S.A.; -----------------------------------------------------------------------  

3.º - Conferir poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar o referido 
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.  
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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 redação, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

1.4 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE RELATIVO À 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO E CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO ARTIGO 7.º DO 
ARTICULADO DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
JOVEM” 1.ª EDIÇÃO, DE 2021;  ---------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou o DESPACHO N.º 

109/2021, exarado em 14 de maio de 2021, que aqui se dá como totalmente reproduzido e 
fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, através do qual determina a 
alteração ao Artigo 7.º do articulado dãs Normãs de Pãrticipãção do “Orçãmento 
Participativo Jovem", 1.ª Edição, de 2021, bem como a prorrogação dos prazos e a devida 
publicitação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal, por unanimidade, 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 
“Orçãmento Pãrticipãtivo Jovem” 1.ª Edição, de 2021, nos seguintes termos:  ------------------  

a) Apresentação de Propostas – de 15 de março a 31 de maio;  -------------------------------------  
b) Encontros Participativos – de 20 de março a 31 de maio;  ----------------------------------------  
c) Análise técnica pelos serviços municipais – de 1 de junho a 30 de junho;  ---------------------  
d) Período de reclamações – de 01 a 12 de julho;  ------------------------------------------------------  
e) Decisão sobre as reclamações – de 13 a 19 de julho;  -----------------------------------------------  
f) Apresentação pública dos projetos a submeter a votação – última semana de julho;  ------  
g) Fase de votação dos projetos – de 01 de agosto a 31 de agosto;  --------------------------------  
h) Apresentação pública dos projetos vencedores – 01 de setembro; ------------------------------  
2.º - Aprovar, que a prorrogação dos prazos seja integrada nas Normas de Participação 

da 1.ª Edição do Orçamento Participativo Jovem e efetuada a devida publicitação, 
designadamente, na página eletrónica do Município. -------------------------------------------------  

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

1.5 – MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO DA 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES NO CONCELHO: -----------------------------------------------------------------------------  

Antecipando-se à apreciação e votação da matéria em epígrafe, o Senhor Vereador João 
Pereira, nos termos do n.º 1 do art.º 70º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, comunicou, o seu impedimento de 
participar na apreciação e decisão da matéria em apreço, por força do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 69º do citado diploma, tendo-se ausentado da reunião, passando o órgão a 
funcionar com observância do estatuído no n.º 2 do artigo 72º do referido Código.  -----------  

Prosseguindo, o Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou a 
PROPOSTA N.º 54/2021, exarada em 10 de maio de 2021, que aqui se dá como totalmente 
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO a 
atribuição de uma comparticipação financeira destinada a apoiar as atividades de interesse 
municipal, que assumam natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, à seguinte 
entidade legalmente existente no concelho, nos termos constantes no protocolo, cujo original 
faz parte da proposta em apreço. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADES VALOR 
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO 

DA COMPARTICIPAÇÃO 
CABIMENTO/ 

COMPROMISSO 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Almodôvar 

72.000,00€ 12 Tranches Compromisso n.º 71599 
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Propôs ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que o Técnico Superior Dr. Ricardo Jacob fique responsável pela monitorização e 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pela entidade em referência, no decorrer do 
ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesses termos, analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade dos presentes, 
deliberou:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a comparticipação financeira no valor de €72.000,00 (setenta e dois 
mil euros), destinada a apoiar quer as atividades de interesse municipal, desenvolvidas pela 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar; ------------------------------  
      2.º – Aprovar o competente Protocolo, cujo original se encontra no livro anexo às atas; 

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

1.6 – MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO E A CERCICOA, NO 
ÂMBITO DA COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR ÀS ENTIDADES 
LEGALMENTE EXISTENTES NO CONCELHO:  ---------------------------------------------------------  

Prosseguindo, o Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou a 
PROPOSTA N.º 56/2021, exarada em 17 de maio de 2021, que aqui se dá como totalmente 
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO a 
atribuição de uma comparticipação financeira destinada a apoiar as atividades de interesse 
municipal, que assumam natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, à seguinte 
entidade legalmente existente no concelho, nos termos constantes no protocolo, cujo original 
faz parte da proposta em apreço. -------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADE VALOR 
PRAZO DE 

AMORTIZAÇÃO DA 
COMPARTICIPAÇÃO 

CABIMENTO/ 
COMPROMISSO 

Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Crianças Inadaptadas e Solidariedade Social dos 
Concelhos de Castro Verde, Ourique e Almodôvar - 
CERCICOA  

8.640,00€ 12 Tranches Compromisso n.º 71792 

Propôs ainda: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que o Técnico Superior Dr. Ricardo Jacob fique responsável pela monitorização e 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pela entidade em referência, no decorrer do 
ano de 2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nesses termos, analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  -----------  
1.º - Aprovar a comparticipação financeira no valor de 8.640,00€ (oito mil seiscentos 

e quarenta euros), destinada a apoiar quer as atividades de interesse municipal, 
desenvolvidas pela CERCICOA, nos termos e com os fundamentos constantes na PROPOSTA 
N.º 56/2021; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º – Aprovar o competente Protocolo, cujo original se encontra arquivado em pasta 
anexa ao presente livro de ata;  ----------------------------------------------------------------------------  

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

1.7 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ALMODÔVAR E A ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
ALMODÔVAR, RELATIVO À TRANSFORMAÇÃO DE UM VEÍCULO (MERCEDES BENZ 
SPRINTER 52-82-TE) EM VSAT-01 – VEÍCULO DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA TÁTICO E 
REPARAÇÃO DO GERADOR DE EMERGÊNCIA EXISTENTE NO QUARTEL:  -------------------  

Antecipando-se à apreciação e votação da matéria em epígrafe, o Senhor Vereador João 
Pereira, nos termos do n.º 1 do art.º 70º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, comunicou, o seu impedimento de 
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participar na apreciação e decisão da matéria em apreço, por força do disposto na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 69º do citado diploma, tendo-se ausentado da reunião, passando o órgão a 
funcionar com observância do estatuído no n.º 2 do artigo 72º do referido Código.  -----------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo a Informação n.º 2550, 
exarada em 14 de maio de 2021 pelo Gabinete Jurídico, bem como a Minuta de Protocolo a 
celebrar entre o Município de Almodôvar e a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Almodôvar, que aqui se dão como totalmente reproduzidas e ficam 
arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas, relativo à transformação de um veículo 
(Mercedes Benz Sprinter 52-82-TE) em VSAT-01 – Veículo de Socorro e Assistência Tático e 
Reparação do Gerador de Emergência existente no quartel. ----------------------------------------  

Apreciado o assunto, bem como a respetiva minuta de Protocolo, a Câmara, no uso da 
competência constante da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, por unanimidade dos presentes, deliberou:  ---------------  

1.º - Aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar e a 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almodôvar, relativo à transformação 
de um veículo (Mercedes Benz Sprinter 52-82-TE) em VSAT-01 – Veículo de Socorro e 
Assistência Tático e Reparação do Gerador de Emergência existente no quartel; ---------------  

2.º - Aprovar as cláusulas da Minuta do Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar 
e Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Almodôvar; -----------------------------  

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

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 redação, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

1.8- MINUTA DO PROTOCOLO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E 
A ASSOCIAÇÃO SONHO & VERDADE:  ------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo a Minuta de Protocolo a 
celebrar entre o Município de Almodôvar e a Associação Sonho & Verdade, bem como a 

PROPOSTA N.º 60/2021, exarada em 18 de maio de 2021, que aqui se dão como totalmente 
reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas, o qual terá por 
objeto a confeção de taleigos tradicionais alentejanos para a Atividade de Tempos Livres. --- 

Apreciado o assunto, bem como a respetiva minuta de Protocolo, a Câmara, no uso da 
competência constante do Artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a minuta de Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar e a 
Associação Sonho & Verdade que tem como objeto a confeção de taleigos tradicionais 
alentejanos para a Atividade de Tempos Livres; -------------------------------------------------------  

2.º - Conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para outorgar o 
Protocolo em apreço em nome do Município de Almodôvar; ----------------------------------------  

3.° - Aprovar todos os encargos inerentes à concretização do objeto do protocolo em 
referência, no valor de 1.500,00€; ----------------------------------------------------------------------  

4.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com classificação económica: 04.07.01 e 
compromissos n.º 71804; --------------------------------------------------------------------------------  

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; --------------------------------------------------  

6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  
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1.9 - COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES NO CONCELHO:  ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou a PROPOSTA N.º 

54/2021, exarada em 10 de maio de 2021, que aqui se dá como totalmente reproduzida e 
fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO a atribuição de 
comparticipação financeira à seguinte entidade legalmente existente no concelho, destinada 
a apoiar as atividades de interesse municipal, que assumam natureza social, cultural, 
desportiva, recreativa ou outra: ---------------------------------------------------------------------------  

ENTIDADES VALOR 
PRAZO DE AMORTIZAÇÃO DA 

COMPARTICIPAÇÃO 
CABIMENTO/ 

COMPROMISSO 

Clube de Karaté de Almodôvar €2.950,00 1 Tranche Compromisso n.º 71805 

Propôs ainda: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Que o Técnico Superior responsável pela monitorização e acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelas entidades em referência (Dr. Ricardo Jacob) promova a 
elaboração do competente Protocolo, com a presente entidade e para o ano de 2021. ------- - 

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

63/2021, que se anexa, 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 do competente Protocolo, com a entidade em apreço e para 
o ano de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do ãrt.º 57.º dã Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nã 
suã ãtuãl redãçã o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

1.10 – CONHECIMENTO DA LISTAGEM DOS COMPROMISSOS PLURIANUAIS 
ASSUMIDOS, NO ÂMBITO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DOS 
MESMOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO NA LEI N.º 8/2012, DE 28 DE FEVEREIRO, NA SUA 
ATUAL REDAÇÃO:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente introduziu a matéria e apresentou a Informação n.º 2605, exarada 
em 18 de maio de 2021, pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, através da qual nos apresenta 
a Listagem dos Compromissos Plurianuais Assumidos e a Assumir.  ------------------------------  

O Senhor Presidente explicou que nã seque nciã dã aprovação da Proposta n.º 
124/PRESIDENTE/2020, de 24 de novembro, por deliberação da Câmara Municipal, na 
sua reunião de 30 de novembro de 2020, e da Assembleia Municipal, na sua Sessão de 28 de 
dezembro de 2020, foi emitida autorização prévia genérica favorável à assunção de 
compromissos plurianuais pela Câmara Municipal para o ano de 2021, nas seguintes 
condições:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Sejam compromissos que resultem de projetos ou ações de outra natureza constantes 
das Grandes Opções do Plano e Orçamento;  -----------------------------------------------------------  

b) Os respetivos encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos 
económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 3 anos.  -----------------  

2. Assim, e em conformidade com a Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (que aprova as 
regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades 
públicas), regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho (Normas Legais 
Disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos 
Pagamentos em Atraso), ambos na sua atual redação, apresenta-se a presente informação 
sobre compromissos plurianuais assumidos ao abrigo das referidas autorizações, desde 01 
de fevereiro de 2021 até ao dia 30 de abril de 2021.  ---------------------------------------------  
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 A Listagem dos Compromissos Plurianuais Assumidos e a Assumir aqui em apreço faz 
parte integrante do presente livro de atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida.  -------  

O Senhor Vereador António Sebastião quis saber o porquê de terem sido feitos dois 
contratos à mesma empresa com um prazo tão próximo e não se juntou tudo? -----------------  

O Senhor Presidente explicou que foram feitos por serviços distintos, um dos contratos 
tem a ver com a parte elétrica e o outro com as piscinas. Sendo que o das piscinas se trata de 
uma renovação e o outro foi feito porque a anterior empresa foi à falência e teve de se 
contratar esta empresa. -------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento e deliberou: ---------------------------------------------------  
Remeter à Assembleia Municipal, a Listagem dos Compromissos Plurianuais 

Assumidos, no âmbito da Autorização Prévia Genérica para assunção dos mesmos, para 
conhecimento, nos termos do disposto na Lei n.º 8/2012, de 28 de fevereiro, na sua atual 
redação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL:  -------------  

2.1 – CANDIDATURA APRESENTADA, BEM COMO DA RESPETIVA MINUTA DE 
CONTRATO A CELEBRAR NO ÂMBITO DO APOIO MUNICIPAL PARA O 
EMPREENDEDORISMO: ------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou um pedido de apoio formulado no âmbito do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, pela promotora que infra se 
especifica, acompanhado da ficha de apreciação técnica que confirma que a candidatura está 
instruída de acordo com o estabelecido nos artigos 12.º e 13.º do referido Regulamento e o 
relatório do Júri que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------  

“ASSUNTO: Pedido de alteração ao projeto de candidatura no âmbito do regulamento municipal de 
apoio ao empreendedorismo - Adriana Silva Martins ------------------------------------------------------------------  

Na sequência da entrega do projeto de apoio ao empreendedorismo entregue por Adriana Silva 
Martins, veio a empresária uma solicitar uma alteração ao mesmo.  -----------------------------------------------  

A empresária prescinde do apoio à criação do próprio posto de trabalho, no valor de 2.400,00€.  -----  
Mantêm-se todos os restantes pedidos de apoio ao investimento no valor de 2.061,18€ e 780,00€ para 

apoio ao arrendamento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao exposto proponho que o presente projeto seja presente à próxima reunião de câmara, assim 

como as fichas de análise do júri e a minuta de contrato.” ------------------------------------------------------------  

Foi apresentada pelo júri, a seguinte candidatura: ------------------------------------------------  
Empreendedor 

Adriana Silva Martins 

Nesses termos, analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade deliberou: -------------  
1.º - Aprovar a candidatura que infra se transcreve, nos termos e com os fundamentos 

constantes na informação n.º 1632, exarada pelos serviços: ----------------------------------------  

Nome empreendedor Apoio ao 
investimento 

Criação do 
próprio emprego 

Apoio ao 
arrendamento 

CABIMENTO/ 

COMPROMISSO 

Adriana Silva Martins 
€2.061,18 ---- €780,00 

Cabimento n.º70044 

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 respetiva candidatura; --------------------------------------------  

3.º - Aprovar a Minuta de Contrato de Concessão de Apoio, no âmbito do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, da empreendedora Adriana Silva Martins; -----------  
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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; ---------------------------------------------------------------------  

6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do ãrt.º 57.º dã Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nã 
suã ãtuãl redãçã o, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

3 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  -----------------------------------------------------------------  

3.1 – ADMINISTRAÇÃO  -------------------------------------------------------------------------------  

3.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 12/2021, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 05 DE MAIO DE 2021 E DA ATA N.º 13/2021, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2021: -----------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA N.º 12/2021, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE 
MAIO DE 2021: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da deliberação de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo à ordem do dia, 
fotocópia da ata da reunião 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 
redação, foi submetida a apreciação e votação.  --------------------------------------------------------  

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 12/2021, de 
05 de maio, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do Executivo, 
sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. ---------------------------------------  

APROVAÇÃO DA ATA N.º 13/2021, DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 
12 DE MAIO DE 2021: ---------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos da deliberação de 25.OUT.2017, foi remetida, em anexo à ordem do dia, 
fotocópia da ata da reunião 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 
redação, foi submetida a apreciação e votação.  --------------------------------------------------------  

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade dos presentes, aprovar a ata 
n.º 13/2021, de 12 de maio, a qual foi homologada em minuta, com exceção das 
intervenções do Executivo, sendo assinada pela Senhora Vice-Presidente e por quem a 
lavrou. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, o Senhor Presidente, Dr. António Manuel 
Ascenção Mestre Bota, não participou na aprovação da ata. -----------------------------------------  

3.1.2 - MINUTA DE ACORDO DE CEDÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A CELEBRAR 
ENTRE O MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CLARA-A-
NOVA E GOMES AIRES, RELATIVO A UMA ASSISTENTE OPERACIONAL: ---------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo, a Minuta de Acordo de 
Cedência de Interesse Público a celebrar entre o Município de Almodôvar, União de 
Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires e a Assistente Operacional Célia Paula 
Cortes Martins Guerreiro Sequeira, bem como a PROPOSTA N.º 59/2021, exarada em 17 de 
maio de 2021, que aqui se dão como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas em pasta 
anexa ao presente livro de atas. ---------------------------------------------------------------------------  

Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
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1.º - Autorizar a celebração de acordo de cedência de interesse público da 
trabalhadora Célia Paula Cortes Martins Guerreiro Sequeira, assistente operacional do 
mapa de pessoal do Município, com vínculo de contrato de trabalho por tempo 
indeterminado para exercer as funções na União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e 
Gomes Aires;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Que o Acordo de Cedência de Interesse Público produza os seus efeitos a 01 de junho 
de 2021, e seja celebrado pelo período de um ano, podendo esta situação de cedência ser 
prorrogada por períodos idênticos e enquanto perdurarem os pressupostos que deram 
origem à elaboração da presente proposta de cedência;  ---------------------------------------------  

3.º - Que as funções a exercer pela trabalhadora se integrem no âmbito da Minuta de 
Acordo de Cedência de Interesse Público;  --------------------------------------------------------------  

4.º - Que não obstante, a cedência ora determinada, a trabalhadora mantenha a sua 
relação jurídica de emprego público com o Município de Almodôvar, ao qual compete, de 
igual modo, o poder disciplinar e consequente avaliação de desempenho (recolhendo da 
União de Freguesias, no momento da avaliação, os contributos escritos adequados a uma 
efetiva e justa avaliação);  ----------------------------------------------------------------------------------  

5.º - Que o Município de Almodôvar assuma todos os encargos decorrentes da cedência 
então acordada, nada sendo devido pela referida Junta de Freguesia, a este título; ------------  

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

3.2 – FINANÇAS  -----------------------------------------------------------------------------------------  

3.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA;  ------------------  

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia dezoito de 
maio de dois mil e vinte e um, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a 
favor do Município, na importância de €4.252.029,42 (quatro milhões, duzentos e 
cinquenta e dois mil, vinte e nove euros e quarenta e dois cêntimos) e ainda das Operações 
não Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €439.483,25 (quatrocentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três euros e vinte e cinco cêntimos) perfazendo, 
assim, um total de disponibilidades no valor de €4.691.512,67 (quatro milhões, seiscentos 
e noventa e um mil, quinhentos e doze euros e sessenta e sete cêntimos). -----------------------  

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

O Senhor Presidente deu, igualmente, conhecimento do teor da informação financeira 
e respetivo mapa anexo, na qual consta os encargos devidos pelo Município, reportados a 30 
de abril de 2021, da qual salienta-se, nomeadamente, o seguinte:  -------------------------------  

RECEITA DO MUNICÍPIO  -----------------------------------------------------------------------------  

À data a que corresponde a presente análise, o Município arrecadou o valor global de 
€8.129.653,66, sendo que €4.080.075,22 corresponde a receitas de natureza corrente, 
€969.888,29 a receitas de capital e €3.079.690,15 de outras receitas. -------------------------  

No que se refere à Receita Total verificou-se um aumento de €3.410.234,73, 
comparativamente ao mesmo período do ano transato de 2020, devido ao facto de ter sido 
incluído, no Orçamento Municipal de 2021, o saldo da gerência anterior. ------------------------  

DÍVIDA EM TESOURARIA  ----------------------------------------------------------------------------  

Em 30.ABR.2021, a dívida à guarda do tesoureiro era de €206.736,59, sendo que a 
dívida corrente correspondia a €161.304,60 e a de capital a €45.431,99.----------------------  

DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS --------------------------------------------------------------  

Relativamente à dívida de médio e longo prazo do Município compreende os valores 
contratualizados no âmbito de empréstimos bancários, bem como o montante dos contratos 
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em regime de locação financeira. O montante global da dívida de médio e longo prazo é de 
€3.185.042,62 dos quais €3.052.262,18 se referem à dívida relativa a empréstimos de 
médio e longo prazos e €132.780,44 se referem à Locação Financeira (contratos Leasing).  

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

3.2.2 - ABERTURA DE UMA CONTA BANCÁRIA – NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – 
EXCLUSIVAMENTE DESTINADA AO DEPÓSITO DOS MONTANTES CORRESPONDENTES 
A 5% DE CADA UM DOS PAGAMENTOS PARCIAIS, DEVIDO AO EMPREITEIRO AMS - 
ANDRÉ M. SILVA, CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDA., RELATIVA À EMPREITADA DE 
AMPLIAÇÃO E TERRAPLANAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA DOS 
FERNANDES:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 58/2021, exarada em 17 
de maio de 2021, através da qual se propõe que o executivo aprove, nos termos do disposto 
no ponto 2.9.10.1.2. do regime jurídico do POCAL, a abertura de uma Conta Bancária 
específica, exclusivamente destinada ao depósito dos montantes correspondentes a 5% de 
cada um dos pagamentos parciais, no âmbito da Empreitada em apreço, devidos ao 
Adjudicatário, que aqui se dão como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas em pasta 
anexa ao presente livro de atas.----------- ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou qual o valor da Obra e se já foi 
adjudicada? Questionou se esta obra sempre está dividida em duas componentes a 
terraplanagem e o relvado um futuro próximo? -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que o valor desta obra, as terraplanagens, rondam os 104 
mil euros, acrescidos do IVA e já foi adjudicada. -------------------------------------------------------  

Explicou que inicialmente iam fazer apenas o arranjo do campo mas no local quando 
fizeram as medições verificaram que tinha uma inclinação que deveria ser corrigida e 
acabando por fazê-lo optaram por ampliar o campo para umas dimensões mais adequadas, 
muito embora não fique com as dimensões totalmente exigidas pelos jogos da Distrital.  ----  

Isto alterou o orçamento inicial. ----------------------------------------------------------------------  
Quanto à relva e iluminação em breve apresentarão uma solução. ----------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que relativamente ao campo de futebol, 
neste momento estamos a falar da abertura da conta e aprova mas, mantem a sua posição 
expressa anteriormente em que há aqui fracionamento de despesa. ------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que é a opinião do Senhor Vereador mas o importante é 
proporcionarmos condições para praticarem o seu desporto e não se considerarem 
inferiores às outras pessoas. Sublinhou que não está na Câmara para infringir a lei.  ----------  

Considera positivo que a oposição tenha a sua opinião. ------------------------------------------  

Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ------------------------------  
1.º - Que nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2. do regime jurídico do POCAL, a 

Câmara Municipal aprove a abertura de uma Conta Bancária específica, titulada pela 
Autarquia - na Caixa Geral de Depósitos, exclusivamente destinada ao depósito dos 
montantes correspondentes a 5% de cada um dos pagamentos parciais, para reforço de 
caução, no âmbito da Empreitada de Obras Públicas – Empreitada de Ampliação e 
Terraplanagem do Campo de Futebol da Aldeia dos Fernandes, devidos ao Adjudicatário 
AMS - André M. Silva, Construção, Unipessoal Ld.ª; ---------------------------------------------------  

2.º - Que o Serviço de Tesouraria proceda à transferência dos valores retidos a título de 
reforço de caução da empreitada em apreço, para a Conta que por esta decisão será 
constituída; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  
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4 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL  ------------------  

4.1 – RELATÓRIO FINAL E A MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE 
“BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EM 515 ENTRE A LOCALIDADE DE CORTE 
ZORRINHO E A EN 393”:  ----------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação o Relatório Final, exarado em 07 de maio 
de 2021, pelo Júri do procedimento, que se transcreve:  ---------------------------------------------  

“Procedimento Nº 1/E/2021 – Beneficiação e Requalificação da EM515 entre a localidade de 
Corte Zorrinho e a EN393 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Concurso Público (Anúncio publicado no DR n.º 46 da II Série, de 8 de Março de 2021, com anúncio 
de procedimento n.º 3015/2021)  -------------------------------------------------------------------------------------------  

- Relatório Final -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Às onze horas do sétimo dia de Maio do ano de dois mil e vinte e um reuniu o júri nomeado, por 

deliberação da Câmara Municipal de 03 de Fevereiro de 2021, composto por Luís Marques, Técnico 
Superior, que preside, Nadine Caldeira, Técnica Superior, e Isidro Ramos Coordenador Técnico para em 
cumprimento com o nº 1 do art.º 148º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro, elaborar o Relatório Final no âmbito do procedimento supra citado, com 
o objetivo de ponderar as observações dos concorrentes no âmbito da Audiência Prévia, confirmar a 
ordenação final das propostas, constantes do relatório preliminar e propor a adjudicação.  -----------------  

a) Audiência Prévia e Ordenação das Propostas:  ------------------------------------------------------------------  
Em cumprimento do disposto do art.º 147º do CCP, o júri enviou a todos os concorrentes o relatório 

preliminar, tendo fixado o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito 
de audiência prévia. Na sequência deste procedimento não houve qualquer reclamação por parte dos 
concorrentes, pelo que se mantém a ordenação das propostas.  -----------------------------------------------------  

1. Tecnovia – Sociedade de Empreitadas SA – F:39,38; ------------------------------------------------------------  
2. Construções J.J.R. & Filhos, S.A. - F:37,43; --------------------------------------------------------------------------  
3. Cândido José Rodrigues, S.A. – F:36,85. -----------------------------------------------------------------------------  
b) Proposta de Adjudicação:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao referido anteriormente, e pelo facto do concorrente Tecnovia – Sociedade de Empreitadas 

SA ter ficado classificado em 1º lugar, o júri deliberou propor que a Empreitada da Beneficiação e 
Requalificação da EM515 entre a localidade de Corte Zorrinho e a EN393, lhe seja adjudicada pela 
quantia de 794 900,00€, e um prazo de execução de 180 dias.  --------------------------------------------------  

Submete-se à consideração superior a presente proposta  -------------------------------------------------  
Face ao exposto, e depois de aprovada a adjudicação, proceder-se-á nos termos do nº1 do art.º 77 do 

CCP, ao envio da notificação de adjudicação, e em simultâneo, aos restantes concorrentes, através da 
Plataforma Eletrónica do Município (pt.vortal.biz) que será acompanhada do presente relatório. ---------  

Nos termos do n.º2 do art.º 77 do CCP, o adjudicatário será igualmente notificado a:  --------------------  
a) Apresentar os documentos de habilitação, exigidos nos termos do art.º 81 do CCP;  --------------------  
b) Prestar caução; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
c) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras 

entidades, relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada.  ----------------------------  
Submete-se ao órgão competente para decisão.” -------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar o Relatório Final no âmbito do procedimento n.º 1-E/2021- empreitada 

de “Beneficiação e Requalificação da EM515 entre a localidade de Corte Zorrinho e a EN393”, 
produzido pelo respetivo Júri;  ----------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente Tecnovia – 
Sociedade de Empreitadas S.A.;----------------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar o valor da adjudicação em € 794 900,00, bem como um prazo de 
execução de 180 dias, nos termos e com os fundamentos constantes no transcrito relatório 
final; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente para outorgar o competente contrato de 
execução da empreitada em apreço; ----------------------------------------------------------------------  
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5.º - Enviar, nos termos do n.º 1 do art.º 77 do CCP, a notificação de adjudicação, em 
simultâneo, a todos os concorrentes, através da Plataforma Eletrónica, acompanhada do 
Relatório Final; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6.º - Que, nos termos do n.º 2 do art.º 77 do CCP, o adjudicatário seja igualmente 
notificado a: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Apresentação dos documentos de habilitação, exigidos nos termos do art.º 81 do CCP:  
b) Prestar caução; ----------------------------------------------------------------------------------------  
c) Confirmar, no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por 

terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada;  
7.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. - ---------------------------------------  

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE “BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA EM 515 ENTRE 

A LOCALIDADE DE CORTE ZORRINHO E A EN393: ------------------------------------------------------------  

Prosseguido, o Senhor Presidente apresentou a informação n.º 2529 exarada pelo 
Gabinete Jurídico, bem como a Minuta do Contrato de Obras Públicas, que tem como objeto 
a Empreitada de “Beneficiação e Requalificação da EM515 entre a localidade de Corte Zorrinho 
e a EN393”, cujo adjudicatário é a empresa concorrente Tecnovia – Sociedade de 
Empreitadas, S.A. e, com um valor de contrato de € 794 900,00, acrescido do IVA à taxa 
legal em vigor, que fazem parte integrante do livro anexo às atas e cujos teores aqui se dão 
como totalmente reproduzidos. ---------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º – Aprovar a minuta do Contrato da Empreitada de Obras Públicas – “Beneficiãção e 

Requãlificãção dã EM 515 entre ã locãlidãde de Corte Zorrinho e ã EN 393”; --------------------  
2.º - Notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta do contrato em 

apreciação, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos do 
Artigo 101.º do Código dos Contratos Públicos, adotando-se os demais formalismos 
previstos aí previstos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de dez dias a contar da notificação da 
decisão de adjudicação, apresentar os documentos de habilitação, referidos no Artigo 
81.º n.º 1 e 2 do Código dos Contratos Públicos, através da plataforma eletrónica, ou 
disponibilização de acesso para a sua consulta online; -----------------------------------------------  

4.º - Notificar a firma adjudicatária para entregar, em simultâneo com os documentos 
de habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos que se encontrem 
em falta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.º - Notificar a firma adjudicatária para prestar caução no prazo de 10 dias a contar 
da notificação da aprovação, pelo órgão competente para a decisão de contratar, para 
garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações resultantes da celebração do 
presente contrato, no valor de 39.745,00€ (trinta e nove mil setecentos e quarenta e cinco 
euros) correspondente a 5% do preço contratual; ----------------------------------------------------  

6.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo 
adjudicatário, seja concedido um prazo adicional de cinco dias úteis destinado ao seu 
suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alínea g) do Código dos Contratos 
Públicos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

8.º - Aprovar, nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2. do regime jurídico do POCAL, 
a abertura de uma conta bancária específica, titulada pela Autarquia – na Caixa Geral de 
Depósitos, exclusivamente destinada ao depósito dos montantes correspondentes a 5% de 
cada um dos pagamentos parciais, para reforça da caução;------------------------------------------  
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9.º - Que o Serviço de Tesouraria proceda à transferência dos valores retidos a título de 
reforça da caução da empreitada em apreço, para a Conta que por esta decisão será 
constituída; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.º – Designar para Gestor do Contrato, o Chefe da DOSUGT, Eng.º Pedro Samarra, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 96.º n.º 1 alínea i), conjugado com o artigo 
290.º - A, ambos do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação; -----------------------  

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

4.2 - RELATÓRIO FINAL E A MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE 
EXECUÇÃO DA “CONSTRUÇÃO DE SALA POLIVALENTE E APOIO DA EB1 DO ROSÁRIO":   

O Senhor Presidente submeteu à apreciação o Relatório Final, exarado em 06 de maio 
de 2021, pelo Júri do procedimento, que se transcreve:  ---------------------------------------------  

 “ Procedimento Nº2/E/2021 - Sala Polivalente e de Apoio da Escola EB1 do Rosário  -------------  
Concurso Público  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Alínea b) do Art.º 19º do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação  ----------------------------  
(Anúncio publicado no DR n.º 47 da II Série, de 9 de Março de 2021, com anúncio de procedimento n.º 

3059/2021)  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Relatório Final -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Às onze horas do sexto dia de Maio do ano de dois mil e vinte e um reuniu o júri nomeado, por 

deliberação da Câmara Municipal de 17 de Fevereiro de 2021, composto por Nadine Caldeira, Técnica 
Superior, que preside, Luís Godinho, Técnico Superior e Bruno Esteves, Técnico Superior para em 
cumprimento com o nº 1 do art.º 148º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei nº18/2008, de 29 de Janeiro, elaborar o Relatório Final no âmbito do procedimento supra citado, com 
o objetivo de ponderar as observações dos concorrentes no âmbito da Audiência Prévia, confirmar a 
ordenação final das propostas, constantes do relatório preliminar e propor a adjudicação.  -----------------  

a) Audiência Prévia e Ordenação das Propostas:  ------------------------------------------------------------------  
Em cumprimento do disposto do art.º 147º do CCP, o júri enviou a todos os concorrentes o relatório 

preliminar, tendo fixado o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito 
de audiência prévia. Na sequência deste procedimento não houve qualquer reclamação por parte dos 
concorrentes, pelo que se mantém a ordenação das propostas.  -----------------------------------------------------  

1. Camacho & Diogo, Construção e Mediação Imobiliária, Lda. – 154 854, 78 €;  --------------------------  
2. Messiescava, Unipessoal, Lda. – 156 388, 78 €;  -----------------------------------------------------------------  
b) Proposta de Adjudicação:  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Face ao referido anteriormente, e pelo facto do concorrente Camacho & Diogo, Construção e 

Mediação Imobiliária, Lda. ter ficado classificado em 1º lugar, o júri deliberou propor que a Empreitada 
da Sala Polivalente e de Apoio da Escola EB1 do Rosário, lhe seja adjudicada pela quantia de 154 
854,78 €, e um prazo de execução de 240 dias.  ----------------------------------------------------------------------  

Submete-se à consideração superior a presente proposta  -------------------------------------------------  
Face ao exposto, e depois de aprovada a adjudicação, proceder-se-á nos termos do nº1 do art.º 77 do 

CCP, ao envio da notificação de adjudicação, e em simultâneo, aos restantes concorrentes, através da 
Plataforma Eletrónica do Município (pt.vortal.biz) que será acompanhada do presente relatório. ---------  

Nos termos do n.º2 do art.º 77 do CCP, o adjudicatário será igualmente notificado a:  --------------------  
a) Apresentar os documentos de habilitação, exigidos nos termos do art.º 81 do CCP;  --------------------  
b) Confirmar no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos por terceiras 

entidades, relativos a atributos a termos ou condições da proposta adjudicada. “ ------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar o Relatório Final no âmbito do procedimento n.º 2-E/2021- empreitada 

dã “Sãlã Polivãlente e Apoio dã EB1 do Rosário", produzido pelo respetivo Júri;  ---------------  
2.º - Aprovar a adjudicação da proposta apresentada pelo concorrente Camacho & 

Diogo, Construção e Mediação Imobiliária, Ld.ª; ---------------------------------------------------  
3.º - Aprovar o valor da adjudicação em €154 854,78, bem como um prazo de 

execução de 240 dias, nos termos e com os fundamentos constantes no transcrito relatório 
final; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente para outorgar o competente contrato de 
execução da empreitada em apreço; ----------------------------------------------------------------------  

5.º - Enviar, nos termos do n.º 1 do art.º 77 do CCP, a notificação de adjudicação, em 
simultâneo, a todos os concorrentes, através da Plataforma Eletrónica, acompanhada do 
Relatório Final; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

6.º - Que, nos termos do n.º 2 do art.º 77 do CCP, o adjudicatário seja igualmente 
notificado a: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Apresentação dos documentos de habilitação, exigidos nos termos do art.º 81 do CCP:  
b) Confirmar, no prazo para o efeito fixado, se for o caso, os compromissos assumidos 

por terceiras entidades relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta 
adjudicada; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE “SALA POLIVALENTE E APOIO DA EB1 DO ROSÁRIO": ---  

Prosseguido, o Senhor Presidente apresentou a informação n.º 2501 exarada pelo 
Gabinete Jurídico, bem como a Minuta do Contrato de Obras Públicas, que tem como objeto 
a Empreitada de “Construção de Sala Polivalente e de Apoio da Escola EB1 do Rosário”, 
cujo adjudicatário é a empresa Camacho & Diogo, Construção e Mediação Imobiliária, 
Ld.ª e, com um valor de contrato de € 154 854,78, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, 
que fazem parte integrante do livro anexo às atas e cujos teores aqui se dão como totalmente 
reproduzidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º – Aprovar a minuta do Contrato da Empreitada de Obras Públicas – “Sãlã 

Polivalente e Apoio da EB1 do Rosário"; -----------------------------------------------------------------  
2.º - Notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta do contrato em 

apreciação, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos do 
Artigo 101.º do Código dos Contratos Públicos, adotando-se os demais formalismos 
previstos aí previstos; ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de dez dias a contar da notificação da 
decisão de adjudicação, apresentar os documentos de habilitação, referidos no Artigo 
81.º n.º 1 e 2 do Código dos Contratos Públicos, através da plataforma eletrónica, ou 
disponibilização de acesso para a sua consulta online; -----------------------------------------------  

4.º - Notificar a firma adjudicatária para entregar, em simultâneo com os documentos 
de habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos que se encontrem 
em falta; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitação entregues pelo 
adjudicatário, seja concedido um prazo adicional de cinco dias úteis destinado ao seu 
suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alínea g) do Código dos Contratos 
Públicos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

7.º - Aprovar, nos termos do disposto no ponto 2.9.10.1.2. do regime jurídico do POCAL, 
a abertura de uma conta bancária específica, titulada pela Autarquia – na Caixa Geral de 
Depósitos, exclusivamente destinada ao depósito dos montantes correspondentes a 5% de 
cada um dos pagamentos parciais, para reforça da caução;------------------------------------------  

8.º - Que o Serviço de Tesouraria proceda à transferência dos valores retidos a título de 
reforça da caução da empreitada em apreço, para a Conta que por esta decisão será 
constituída; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.º – Designar para Gestor do Contrato, o Chefe da DOSUGT, Eng.º Pedro Samarra, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 96.º n.º 1 alínea i), conjugado com o artigo 
290.º - A, ambos do Código dos Contratos Públicos, na sua atual redação. -----------------------  
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10.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. - ---------------------------------------  

4.3 - APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO AO PROJETO, TRABALHOS COMPLEMENTARES E 
TRABALHOS A MENOS REFERENTES AO PONTÃO EXISTENTE NA ZONA DO PK 0+070 
DA EMPREITADA DE ”REQUALIFICAÇÃO DA CORTE ZORRINHO”: ----------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a Informação 
n.º 2582, elaborada pelo Engenheiro Luís Marques, que se transcreve:  --------------------------  

 “ASSUNTO: Empreitada de Requalificação da Corte Zorrinho – Aprovação de Alteração ao Projeto, 
Trabalhos Complementares e Trabalhos a Menos referentes ao Pontão Existente na Zona do PK 0+070 

Após início da Empreitada da Requalificação Urbana da Corte Zorrinho (consignada no dia 
19/11/2020), remeteu o Empreiteiro dois pedidos de esclarecimento, no dia 21/12/2020, os quais foram 
remetidos ao Projetista no dia 06/01/2021 e, após reunião no local da obra, respondidos pelo mesmo no 
dia 31/01/2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexam-se o Pedido de Esclarecimento n.º 01 (PDE n.º 01) remetidos pelo Empreiteiro, bem como a 
resposta dada pelo Projetista e respetiva comunicação ao Empreiteiro a 01/02/2021. -----------------------  

O PDE n.º 1 referia-se ao alargamento do pontão ao PK 0+070, tendo o Empreiteiro alegado que o 
preconizado em mapa de quantidades de trabalho não previa a totalidade dos trabalhos a executar, o que 
foi reconhecido pelo Projetista em reunião no local da obra, tendo o mesmo remetido uma solução para 
suprir essa omissão do projeto, a qual foi remetida ao Empreiteiro a 01/02/2021. -----------------------------  

No entanto, foi alertada a Fiscalização e o Empreiteiro pelos moradores das casas adjacentes ao 
pontão que a solução prevista de execução de uma laje completa por cima do canal existente 
imediatamente acima do aqueduto e tubagem existente, iria dificultar em muito os trabalhos de limpeza 
da Passagem Hidráulica (PH) no lado de montante, que muitas vezes são realizados pelos próprios 
moradores. Os moradores também demonstraram preocupação com algum estrangulamento que fosse 
criado, uma vez que já existiram inundações nas casas a montante desta PH. -----------------------------------  

Assim, e tomando em consideração o alerta dado pelos moradores elaborou-se uma proposta 
alternativa para o alargamento do pontão no lado de montante, a qual foi apresentada ao Projetista, 
tendo o mesmo concordado com a sua implementação em obra (ver proposta de solução e comunicações 
em anexo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitou-se assim ao Empreiteiro que efetuasse uma proposta de preço para a execução dos trabalhos 
necessários para o alargamento do pontão, tendo o mesmo remetido a 27/04/2021 a proposta anexa a 
esta informação, com a qual se concorda. ---------------------------------------------------------------------------------  

Esta situação enquadra-se nas previstas no número 2 do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redação à data de abertura do 
procedimento de contratação da Empreitada, podendo ser considerada como erro e omissão do projeto 
de execução, sendo os trabalhos complementares resultantes indispensáveis para a conclusão de outros 
previstos no presente contrato de Empreitada e assim não técnica ou economicamente separáveis desses, 
enquadrando-se assim no disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 370.º do CCP. --------------------------------  

Quanto à responsabilidade pela execução destes trabalhos complementares, verifica-se que esta 
situação foi reclamada pelo Empreiteiro dentro do prazo de 60 dias previsto no n.º 3 do artigo 378.º, 
sendo assim o Dono de Obra o responsável pelo valor dos trabalhos. -----------------------------------------------  

Deste modo apurou-se um valor global a pagar referente aos trabalhos complementares de 6.298,83 
€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, conforme lista apresentada em anexo. -------------------------------  

Verifica-se que o valor acumulado deste tipo de trabalhos corresponde a 2,48 % do preço contratual, 
cumprindo os limites definidos na alínea b) do n.º 2 do artigo 370º do CCP. Verifica-se ainda que o 
somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos complementares é de 259.881,79 €, 
cumprindo também o limite previsto na alínea c) do mesmo artigo. ------------------------------------------------  

Para a execução destes trabalhos prevê-se um prazo de 20 dias, que deverão ser prorrogados ao prazo 
da Empreitada, conforme previsto no artigo 374.º do CCP. -----------------------------------------------------------  

Ainda no âmbito desta situação, com a alteração da solução prevista propõe-se que seja considerado 
como Trabalho a Menos, o previsto no artigo 02.01.06.01 do mapa de quantidades da Empreitada. -------  

Apresenta-se em anexo a lista de trabalhos a menos proposta, cujo valor global a menos é de 700,00€. 
Submete-se assim à consideração do órgão competente para a decisão de contratar a aprovação das 

alterações ao projeto de execução, a consequente decisão de execução dos trabalhos complementares 
propostos e sua correspondente formalização por escrito, conforme o artigo 375.º do CCP, bem como a 
decisão de não execução dos trabalhos a menos propostos.”----------------------------------------------------------  
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Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar a Alteração ao Projeto de execução dã Empreitãdã dã “Requãlificãção 

Urbãnã dã Corte Zorrinho”; --------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não 

previstas referentes ao Pontão Existente na Zona do PK 0+070 da Empreitada de 
”Requãlificãção dã Corte Zorrinho”, nos termos e com os fundamentos aduzidos na 
informação n.º 2582 prestada pelos serviços; ----------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos 
Trabalhos Complementares descritos na informação exarada pelos serviços, no valor 
estimado de €6.298,83, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 20 dias, nos 
termos e com os fundamentos aduzidos na referida informação; ----------------------------------  

4.º - Aprovar a não realização dos trabalhos a menos, no valor de €700,00 
(setecentos euros), nos termos e com os fundãmentos propostos nã informãçã o dos serviços; 

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 redação, a presente deliberação em minuta. - ---------------------------------------  

4.4 - TRABALHOS NÃO PREVISTOS DE "IMPERMEABILIZAÇÃO DO MURO DE 
SUPORTE M5" DA EMPREITADA DE ” ACESSO PEDONAL E CLICÁVEL AO COMPLEXO 
DESPORTIVO DE ALMODÔVAR”:  -----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a Informação 
n.º 2108, elaborada pela Engenheira Nadine Caldeira, que se transcreve:  -----------------------  

 “ASSUNTO: Empreitada de ”Acesso Pedonal e Clicável ao Complexo Desportivo de Almodôvar” - 
Trabalhos não previstos -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência da execução do muro de suporte M5, na empreita” Acesso Pedonal e Clicável ao 
Complexo Desportivo de Almodôvar” verificou-se não estar contabilizado nenhum sistema de 
impermeabilização/proteção do muro. ------------------------------------------------------------------------------------  

Por forma a verificar se tal situação seria omissão de projeto ou opção do projetista questionou-se o 
mesmo por correio eletrónico datado de 23/04/21 que se anexa, tendo o mesmo indicado a solução a 
adotar: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Fornecimento e assentamento do complexo de impermeabilização em muros de suporte; constituído 
por pintura cruzada asfáltica, tela pictonada em PEAD de 500g/m2, considerando todos os trabalhos e 
materiais inerentes, incluindo remates, sobreposições e dobras, na parte tardoz do muro; 

Sugere também o projetista, no caso de aceitação por parte do Dono de Obra, a aplicação de: ---------  
2. Verniz anti-grafiti do tipo CIN ref 7P650 (C-CHANE VAR NISSH MATTE), com aplicação prévia do 

respetivo primário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Desta forma, e de modo a garantir quaisquer interferências com a empreitada e garantias da mesma 

à intervenção em curso, propõe-se que os trabalhos sejam executados por empreitada a celebrar na 
sequência de procedimento adotado nos termos do disposto no título I da Parte II do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo decreto-Lei nº18/2008, na sua atual redação. --------------------------------------------  

Deste modo submete-se ao órgão competente (Camara Municipal, por deliberação de camara data de 
7 de Setembro de 2017) para decisão de contratar, a aprovação de execução deste trabalhos, 
complementares em curso, bem como a sua posterior contratualização.” ---------------------------------------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não 

previstas " Impermeãbilizãção do Muro de Suporte M5" dã empreitãdã de ” Acesso Pedonãl 
e Clicável ao Complexo Desportivo de Almodôvãr”, nos termos e com os fundamentos 
aduzidos na informação n.º 2108 prestada pelos serviços; ------------------------------------------  

2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos 
Trabalhos Complementares descritos na informação exarada pelos serviços, no valor 
estimado de €1.224,14, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, nos termos e com os 
fundamentos aduzidos na referida informação; --------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. - ---------------------------------------  
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4.5 - TRABALHOS NÃO PREVISTOS DE "RELOCALIZAÇÃO DE GUARDAS DE 
SEGURANÇA NA EN2" DA EMPREITADA DE ” ACESSO PEDONAL E CLICÁVEL AO 
COMPLEXO DESPORTIVO DE ALMODÔVAR”:  -------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a Informação 
n.º 2636, elaborada pela Engenheira Nadine Caldeira, que se transcreve:  -----------------------  

 “ASSUNTO: Trabalhos Complementares de Relocalização das Guardas de Segurança na EN2 - "Acesso 
Pedonal e Clicável ao Complexo Desportivo de Almodôvar ------------------------------------------------------------  

Na sequência da implantação da obra, acima mencionada, alertou o diretor de obra que devido a 
guardas de segurança existentes na EN2, entre o posto da GALP e o complexo desportivo, se encontrar 
bastante ondulada e irregular, não sendo possível implantar o lancil no local projetado na grande maioria 
da extensão do passeio, estando em alguns locais o prumo da guarda situado na ciclovia.--------------------  

Desta forma, e de modo a se poder implantar corretamente o lancil, e consequentemente a própria 
ciclovia, será necessário, efetuar a substituição da guarda existente ou na ótica da contenção de despesa, 
recolocação/desvio da guarda-segurança sempre que seja necessário de modo a que esta não interfira 
com a correta implantação da ciclovia. ------------------------------------------------------------------------------------  

Sendo este troço da EN2 da gestão da Câmara Municipal de Almodôvar por assinatura de Auto de 
Transferência entre o EP, Estradas de Portugal, S.A. e a CMA no dia 22 de Agosto de 2008, entre km 
661,525 - 663,426 (que se anexa), submete-se ao órgão competente (Camara Municipal, por deliberação 
de camara data de 7 de Setembro de 2017) para decisão de contratar, a aprovação destes trabalhos. ----  

De acordo com a decisão do órgão competente para a decisão de contratar, e após a aprovação destes 
trabalhos complementares á obra em curso, será efetuado negociação com o empreiteiro da empreitada, 
sendo os trabalhos contratualizados. --------------------------------------------------------------------------------------  

Submete-se à consideração superior” ---------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não 

previstas "Relocãlizãção de guãrdãs de segurãnçã nã EN2" dã empreitãdã de ” Acesso 
Pedonãl e Clicável ão Complexo Desportivo de Almodôvãr”, nos termos e com os 
fundamentos aduzidos na informação n.º 2636 prestada pelos serviços e cujo teor se dá aqui 
como integralmente reproduzido; ------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a execução e a contratualização dos Trabalhos Complementares 
descritos na referida informação, bem como os encargos resultantes, a negociar com o 
empreiteiro, nos termos e com os fundamentos aduzidos na citada informação; --------------  

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

4.6 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO RELATIVO À 1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR 
MUNICIPAL, NOS TERMOS DO N.º 1 DO ARTIGO 76.º DO DECRETO-LEI N.º 80/2015, DE 
14 DE MAIO, QUE APROVOU O REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
TERRITORIAL (RJIGT), POSTERIORMENTE ALTERADO PELOS DECRETOS-LEI N.ºS 
20/2020, DE 1 DE MAIO, 81/2020, DE 2 DE OUTUBRO E 25/2021, DE 29 DE MARÇO, 
SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS LEGAIS DEFINIDOS NOS MESMOS DIPLOMAS LEGAIS;   

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a Informação 
n.º 28/2021, elaborada pela Arquiteta, Margarida Ramos, que se transcreve:  ------------------  

 “Assunto: 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Almodôvar  -----------------------------------------------  
Início de elaboração -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
A presente informação tem por objetivo apresentar à Câmara Municipal o Relatório de Avaliação da 

Execução do PDM e os Termos de Referência, que se anexam, tendo em vista fundamentar a deliberação 
de início de elaboração da revisão do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------  

O PDM - Plano Diretor Municipal de Almodôvar, vigente há 23 anos, foi aprovado pela Assembleia 
Municipal de Almodôvar a 7 de julho de 1997, ratificado pelo Conselho de Ministros a 30 de dezembro de 
1997 e publicado através da respetiva Resolução de Conselho de Ministros n.°13/98, no Diário da 
República n.º 22, 1.ª Serie B, de 27/01/1998. -----------------------------------------------------------------------------  
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Posteriormente, foi objeto de alteração por adaptação ao PROT Alentejo através do Aviso n.º 
696/2001, de 7 de janeiro e publicado no Diário da Republica n.º 5, 2.’ Serie, de 07-01-2011, uma 
retificação pela Declaração n.º 80/2011, de 4 de abril, publicada no Diário da Republica n.º 66, 2.ª serie, 
de 04-04-2011, uma alteração simplificada através do Aviso n.º 931/2016, de 27 de janeiro, publicado no 
Diário da Republica n.º 18, 2.ª Serie, de 27-01-2016. -------------------------------------------------------------------  

Atualmente, encontram-se a decorrer, no seguimento das deliberações da Câmara Municipal, nas suas 
reuniões de 4 de novembro de 2020 e 21 de abril de 2021, dois processos de alteração, relativos aos artigos 
25.º e 34.º do regulamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como previsto no n.º 3 do artigo n.º 76.º do RJIGT - Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial — Decreto-Lei n.º 8o/2º15, de 14 de maio, posteriormente alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 
81/2020, de 2 de outubro e 81/2020, de 02/10 e 25/2021, de 29 de marco, compete à câmara municipal 
a definição da oportunidade e dos termos de referência dos planos municipais, sem prejuízo da posterior 
intervenção de outras entidades públicas ou particulares. ------------------------------------------------------------  

A dinâmica dos instrumentos de planeamento, estabelecida no n.º 1 do artigo 115.º do RJIGT, prevê 
que os planos podem ser “… objeto... de revisão,...”, resultando a revisão “Da necessidade de adequação à 
evolução, a medio e longo prazo, das condições económicas, sociais, culturais e ambientais que 
determinam a respetiva elaboração, tendo em conta os relatórios de avaliação da execução dos mesmos.” 

A deliberação de início da elaboração da revisão é precedida de um relatório sobre o estado de 
ordenamento do território a nível local, através do qual será feita uma avaliação que permitirá identificar 
as ações realizadas, assim como os objetivos não alcançados relativamente ao PDM vigente, a qual servirá 
de suporte e à clarificação dos objetivos pretendidos para a revisão. -----------------------------------------------  

O relatório de avaliação da execução do PDM desenvolvido (em duas fases: desde o inicio até outubro 
de 2011 e de novembro de 2011 até à data) concluiu pela necessidade de iniciar o processo de revisão, 
não apenas pelo facto de o mesmo ter sido aprovado há 23 anos, mas também para a adaptação ao novo 
quadro jurídico. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal de Almodôvar tem vindo a receber vários contributos da parte de munícipes, que 
expressam as suas expectativas ao nível da ocupação do território. ------------------------------------------------  

Aliada a esta dinâmica da sociedade, verifica-se um conjunto de fatores, resultantes do vasto quadro 
legal que entretanto foi produzido e que, em muitos casos, afeta os normativos e as opções constantes do 
PDM em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Um outro aspeto tem a ver com a desatualização e falta de pormenor da cartografia sobre a qual foi 
elaborado o PDM, já que, sendo um plano de primeira geração, foi representado, a nível gráfico, em 
formato papel, com recurso a desenho e colagem manuais, à escala 1/25 000. A revisão será efetuada 
sobre base cartográfica atualizada e em formato digital e com recurso a tecnologias de informação 
geográfica. Encontra-se a decorrer a produção da cartografia à escala 1:10 000, de acordo com as novas 
especificações da DGT - Direção Geral do Território, a submeter a homologação por parte desta entidade. 

A elaboração da revisão deverá, pela sua exigência em meios humanos e mesmo materiais, ser 
realizada por urna equipa externa à câmara, a contratar através de procedimento concursal. -------------  

Internamente, a coordenação ficará a cargo do Gabinete de Planeamento e Ordenamento do 
Território. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Relativamente ao prazo de elaboração deverá ser tido em consideração que, de acordo com a n.º 3 do 
artigo 199.° do RJIGT (na redação conferida pelo Decreto Lei n.º 21/2021, de 29 de março) -----------------  

“ (…) Se, até 31 de março de 2022, não tiver lugar a primeira reunião da comissão consultiva, (...) é 
suspenso o direito de candidatura a apoios financeiros comunitários e nacionais que não sejam relativos 
à saúde, educação, habitação ou apoio social, até à conclusão do procedimento de alteração ou revisão 
do plano territorial em causa, não havendo lugar à celebração de contratos-programa”. --------------------  

Ainda de acordo com o mesmo diploma, a partir de 31 de dezembro de 2022 -------------------------------  
“(…) a ausência das regras de classificação e qualificação previstas no presente decreto-lei, em 

qualquer parte do território do município, por motivo que lhe seja imputável, implica a suspensão das 
normas dos planos territoriais em vigor na área em causa, não podendo, nessa área e enquanto durar a 
suspensão, haver lugar à prática de quaisquer atos ou operações que impliquem a ocupação, uso e 
transformação do solo, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 82.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, 
na sua redação atual”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 25/2021, de 29 de março ao artigo 199.º do RJIGT define a 
data de 31 de dezembro de 2022 para a conclusão do processo de revisão e o final de março de 2022 como 
prazo para a realização da 1.ª reunião da Comissão Consultiva. Neste prazo deverão ser incluídos os 
tempos de apreciação por parte da Câmara Municipal e eventual acompanhamento das demais entidades, 
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assim como aqueles que resultam de trâmites legais, incluindo a aprovação pela Assembleia Municipal, 
em conformidade com o RJIGT. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tendo em consideração estes parâmetros legais e, apesar de todos os esforços que serão feitos para 
cumprir as datas estipuladas, propõe-se que a câmara municipal delibere sobre um prazo superior, 
nomeadamente de um prazo máximo de 3 anos para a execução da revisão.-------------------------------------  

Face ao exposto e, sendo a elaboração da revisão determinada por deliberação da câmara municipal, 
a qual estabelece os prazos de elaboração e o período de participação, sendo publicada no Diário da 
Republica e divulgada através da comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e 
no sitio na Internet da câmara municipal (artigo n.º 76.°, n.º 1 do RJIGT), apresenta-se a proposta de 
deliberação para o início da revisão. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Da proposta consta a oportunidade e objetivos da revisão, prazo de elaboração e prazo para a 
participação preventiva. Acompanha a proposta de deliberação o Relatório de Fundamentação da 
Revisão do PDM de Almodôvar, propondo-se que a Câmara Municipal delibere, em reunião pública, o 
seguinte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - Iniciar o procedimento relativo à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal de Almodôvar, nos termos 
do n.º 1 do artigo 76.° do RJIGT, seguindo os procedimentos legais definidos no mesmo diploma legal; ----  

2 - Aprovar os termos de referência para a revisão do plano; ---------------------------------------------------  
3 - Determinar que a revisão do plano está sujeita a Avaliação Ambiental, conforme previsto no artigo 

3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 5 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011, de 4 de maio; 
4 - Proceder à abertura do período de participação pública, nos termos do n.º 2 do artigo 88.° do RJIGT, 

para a formulação de sugestões e para a apresentação de informações, sobre quaisquer questões que 
possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração, estabelecendo o período 
de 20 dias úteis para o efeito, contados a partir da publicação, em Diário da República, da presente 
deliberação; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5 - Definir o prazo máximo de 3 anos para a conclusão da revisão em causa; -------------------------------  
6 - Mandar publicar a presente deliberação no Diário da República e divulgar através de comunicação 

social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e no sítio da internet da Câmara Municipal; -----  
7 - Para efeitos do previsto no artigo 77.º do RJIGT, fazer acompanhar a presente deliberação do 

relatório da avaliação de execução do PDM.” ----------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente sobre esta matéria questionou o Senhor Vereador António 
Sebastião no sentido de saber se houve alguma razão específica, algum motivo ou 
dificuldade, que devam saber, para que não tenham avançado com a revisão do PDM? 
Questiona uma vez que já existe um estudo inicial que não foi aprovado. Era para ter 
prosseguido em 2012 e não prosseguiu. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião respondeu que não houve desistência nenhuma. 
Referiu que as normas eram diferentes, fez-se o diagnóstico relativamente ao desempenho 
do PDM e depois era para fazer os procedimentos que coincidiram com as eleições de 2013. 
De momento não tem bem presentes as razões só vendo os seus documentos, mas esta era 
uma questão pertinente que deveria ter prosseguido. ------------------------------------------------  

O Senhor Presidente referiu que até tem uma lógica política, uma vez que era ano de 
eleições e como estas obras não se vêm, decidiram parar. -------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar o início do procedimento relativo à 1.ª revisão do Plano Diretor Municipal 

de Almodôvar, nos termos do n.º 1 do artigo 76.° do RJIGT, seguindo os procedimentos legais 
definidos no mesmo diploma legal; -----------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar os termos de referência para a revisão do Plano; --------------------------------  
3.º - Determinar que a revisão do Plano fique sujeito a Avaliação Ambiental, conforme 

previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 5 de junho, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 58/2011, de 4 de maio; ---------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Que se proceda à abertura do período de participação pública, nos termos do n.º 2 
do artigo 88.° do RJIGT, para a formulação de sugestões e para a apresentação de 
informações, sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo 
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procedimento de elaboração, estabelecendo o período de 20 dias úteis para o efeito, 
contados a partir da publicação, em Diário da República, da presente deliberação; ------------  

5.º - Definir o prazo máximo de 3 anos para a conclusão da revisão em causa; ------------  
6.º - Determinar que a presente deliberação seja publicada no Diário da República, 

divulgada através de comunicação social, da plataforma colaborativa de gestão territorial e 
no sítio da internet da Camara Municipal; ---------------------------------------------------------------  

7.º - Que para efeitos do previsto no artigo 77.º do RJIGT, a presente deliberação se faça 
acompanhar do relatório da avaliação de execução do PDM; ----------------------------------------  

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

4.7 - RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21 DE ABRIL DE 2021 NO QUE 
DIZ RESPEITO AO N.º 2 DO PONTO 3.2:  --------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação um email, exarado pela Arq.ª Margarida 
Ramos de 14 de maio de 2021, através do qual solicita a retificação da deliberação de 
Câmara, constante da ata n.º 10, de 21 de abril de 2021, no que concerne ao n.º 2 do Ponto 
3.2, uma vez que, por lapso, a data dos efeitos retroativos ter sido indicada como dia 17 de 
março, quando deverá ser dia 16 de março. ------------------------------------------------------------  

Nestes termos, o Senhor Presidente solicitou ao Executivo que aprove a retificação ao n.º 
2 do Ponto 3.2, constante da ata n.º 10 de 21 de abril de 2021e, que todas as deliberações e 
documentos inerentes a este processo sejam retificadas passando a constar “2.º - Aprovar 
que o prazo supra referido tenha efeitos retroativos a 16 de março de 2021;” -----------------  

Analisados os identificados documentos, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -----  
1.º - Aprovar a retificação da deliberação de Câmara constante da ata n.º 10, de 21 de 

abril de 2021 no que diz respeito ao n.º 2 do Ponto 3.2 e, desta forma, onde se lê: -------------------------- 
“2.º - Aprovar que o prazo supra referido tenha efeitos retroativos a 17 de março de 2021;” ------- 

Se leia:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
“2.º - Aprovar que o prazo supra referido tenha efeitos retroativos a 16 de março de 2021;” -----  
2.º - Aprovar que todas as deliberações e documentos inerentes a este processo sejam 

retificadas e neles passando a constar a nova redação; -----------------------------------------------  
3.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 deliberação; -----------------------------------------------------------  

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 redação, a presente deliberação em minuta.  --------------------------------------------  

4.8 - COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ORÇAMENTO APRESENTADO PELA 
EDP PARA A ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MONTE NOVO D. CATARINA.  ---------------------  

O Senhor Presidente colocou à apreciação do Executivo o orçamento apresentado pela 
EDP para a execução da eletrificação rural em Monte Novo D. Catarina, bem como uma carta 
exarada pelo proprietário, através da qual demonstra que aceita o orçamento em questão.  -  

Nessa sequência, o Senhor Presidente propôs ao Executivo que aprovassem o 
orçamento opção 1 apresentado pela E-REDES, no valor de €2.875,82, bem como a 
comparticipação de 50% do seu valor, por parte da Câmara Municipal, devendo os restantes 
50% ser suportados pelo proprietário. ------------------------------------------------------------------  

Analisada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------  
1º - Aprovar o orçamento – opção 1 apresentado pela E-REDES no valor de €2.875,82, 

bem como a comparticipação de 50% do seu valor (€1.437,91), por parte da Câmara 
Municipal, devendo os restantes 50% serem suportados pelo proprietário do Monte Novo D. 
Catarina; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 2º - Aprovar que o montante a suportar pelo particular seja entregue, previamente, 
à Câmara Municipal, para que se possa proceder à sua comunicação à EDP, e estes possam 
iniciar os trabalhos de eletrificação; ----------------------------------------------------------------------  

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

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

5.1 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO 
DE EMERGÊNCIA SOCIAL:  --------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 57/2021, exarada em 17 de 
maio, e propôs que a Câmara Municipal deliberasse aprovar a seguinte candidatura:  --------  

- Candidatura GASP-FES/2021, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre 
o pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º 
2021/650.10.103/54, NIF 114 554 395, para a aquisição de prótese auditiva, no valor 
total de €2.000,00 (dois mil euros), a pagar em seis prestações mensais de €333,33. ----  

Analisada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------  
1.º - Aprovar a comparticipação financeira, resultante dos encargos com a candidatura 

n.º 2021/650.10.103/54 com NIF 114 554 395, apresentada no âmbito do Regulamento do 
Fundo de Emergência Social, nos termos da Proposta n.º 57/2021; -------------------------------  

2.º Aprovar que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos das 
despesas, no Gabinete de Ação Social e Psicologia, no prazo de 10 dias úteis; -------------------  

3.° - Aprovar que os encargos decorrentes das presentes comparticipações sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04 08 02 02 e 
compromissos n.º 71795; ---------------------------------------------------------------------------------  

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 redação, a presente deliberação em minuta.  ----------------------------------------  

5.2 – PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE PARA ADESÃO À ASSOCIAÇÃO 
INTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS:  ----------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo a informação n.º 2617 e a 
Carta das Cidades Educadoras, propondo que órgão executivo delibere aprovar formalmente 
a adesão da Câmara Municipal de Almodôvar, em parceira com a APEFA- Associação 
Portuguesa de Emprego e Formação de Adultos, à Associação Internacional das Cidades 
Educadoras, a esta Associação. ----------------------------------------------------------------------------  

Dada a palavra à Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que considera-se que aderir à 
iniciãtivã “Cidãdes Educãdorãs” será umã mãis-valia para as nossas pessoas, permitirá 
estabelecer uma forte conectividade com as instituições do concelho e será uma excelente 
oportunidade para fortalecer o Município de Almodôvar no desenvolvimento e alcance de 
muitas das suas metas, tais como facilitar e consolidar redes de parceria com instituições: 
locais, regionais, nacionais e internacionais, promover o associativismo e o voluntarismo, 
fomentar o desenvolvimento económico do concelho e o emprego; promover os projetos 
jovens e a sua inclusão na sociedade, promover ações de lazer e de cultura, promover a 
implementação de medidas que conduzam ao aumento da qualidade educativa, promover e 
generalizar o acesso de todos os munícipes ao desporto, de forma salutar, tendo como 
objetivo o bem-estar e o aumento da qualidade de vida. ---------------------------------------------  

Esta adesão permitirá iniciativas a nível educacional desde o Pré-escolar à Universidade 
Sénior, poderemos dizer que será o “chãpéu” de tudo o que for Educação no nosso concelho. 

Pãrã ãderirmos teremos de pãgãr umã quotã no vãlor de €220,00 ãnuãis. ------------------  
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Propõe-se que a APEFA seja a entidade coordenadora desta iniciativa e que o grupo de 
coordenação seja composto pela Exma. Sra. Vereadora Ana Carmo, a Chefe da DISECDJ, 
Psicóloga Paula Espírito Santo, a Técnica Superior do Gabinete Jurídico e de Auditoria, Ana 
Rita Alexandre, a Técnica Superior de Educação, Telma Mestre Domingos e o Exmo. Sr. 
António Espírito Santo, Delegado Regional do Baixo Alentejo e Algarve da APEFA. ------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou o porquê desta iniciativa a envolver 
a APEFA e não envolver o Agrupamento Escolas? -----------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo referiu que numa primeira fase será apenas a APEFA 
e a Câmara e, numa fase posterior abrangerá instituições e associações que compõem a nossa 
comunidade e que assumem um caráter educador e formativo, nomeadamente o 
Agrupamento de Escolas e outras.  -----------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar a adesão do Município de Almodôvar à  Associação Internacional das 

Cidades Educadoras, mediante o preenchimento do Formulário de Adesão;-------------------  
2.º -  Aprovar o pagamento anual da quota, no valor de 220,00€, com base no 

Produto Nacional Bruto e no número de habitantes do nosso concelho;  -------------------------  
3.º - Aprovar que a Câmara Municipal de Almodôvar, em parceira com a APEFA- 

Associação Portuguesa de Emprego e Formação de Adultos, seja a entidade coordenadora 
desta iniciativa e que o grupo de coordenação seja composto pela Exma. Sra. Vereadora Ana 
Carmo, a Chefe da DISECDJ, Psicóloga Paula Espírito Santo, a Técnica Superior do Gabinete 
Jurídico e de Auditoria, Ana Rita Alexandre, a Técnica Superior de Educação, Telma Mestre 
Domingos e o Exmo. Sr. António Espírito Santo, Delegado Regional do Baixo Alentejo e 
Algarve da APEFA; -------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Submeter à apreciação e consequente deliberação da Assembleia Municipal, na 
sua próxima sessão;------------------------------------------------------------------------------------------  

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 redação, a presente deliberação em minuta.  ----------------------------------------  

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

Foram presentes os seguintes processos de candidatura: ---------------------------------------  

- Processo n.º 2021/650.10.103/33, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o qual 
refere os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condições de habitabilidade e 
salubridade da habitação.-----------------------------------------------------------------------------------  

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessários à 
realização das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €3.466,38  ---------------  

Da aplicação da fórmula, aprovada em reunião de 13.AGO.2003, a requerente receberá a 
comparticipação municipal no valor de €2.325,88 (dois mil, trezentos e vinte e cinco euros 
e oitenta e oito cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------  

- Processo n.º 2021/650.10.103/55, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o qual 
refere os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condições de habitabilidade e 
salubridade da habitação.-----------------------------------------------------------------------------------  

Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessários à 
realização das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €920,00  -----------------  

Da aplicação da fórmula, aprovada em reunião de 13.AGO.2003, a requerente receberá a 
comparticipação municipal no valor de €920,00 (novecentos e vinte euros).-------------------  
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Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar a comparticipação dos encargos resultantes da execução das obras nos 

imóveis dos requerentes com processo n.º 2021/650.10.103/33 e n.º 2021/650.10.103/55; 
2.° - Que os encargos decorrentes das presentes atribuições sejam suportados através da 

rubrica orçamental, com classificação económica: 08.08.02 e compromissos n.º 71834 e 
n.º 71833; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

5.4 – PROPOSTA APRESENTADA PELO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL, COM VISTA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS EXCECIONAIS 
RELACIONADAS COM UMA OCORRÊNCIA NO ÂMBITO DO POMTDLD 2020:  ---------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Proposta n.º 62/2021, que 
aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. --  

Foi dada a palavra à Senhora Vice-Presidente que explicou que nos termos da 
informação n.º 7112, datada de 15 de dezembro de 2020, elaborada pelo Gabinete de Ação 
Social e Psicologia, verificou-se que uma das candidatas inscritas no Programa de Ocupação 
Municipal Temporária de Desempregados de Longa Duração, a candidata com NIF169 
771 067, sofreu uma queda enquanto se encontrava a efetuar trabalhos de limpeza e 
manutenção do Parque Infantil do Rosário, tendo-se deslocado aos Serviços de Saúde, com o 
apoio de equipa médica que acorreu ao local, no qual se verificou a fratura do pulso. ---------  
Aclarou, igualmente, que o Regulamento do Programa de Ocupação Municipal Temporária 
de Desempregados de Longa Duração estipula que seja feito um seguro de acidentes 
pessoais, no entanto, e atendendo ao prolongamento do programa até ao final de dezembro 
de 2020 (conforme Deliberação de Câmara Municipal de 07 de outubro de 2020), por lapso 
destes serviços, não foi efetuado o devido prolongamento do seguro de acidentes pessoais.  
Veio agora, a candidata apresentar os respetivos documentos comprovativos de despesa, no 
vãlor globãl de 147,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------  
Nestes termos, atendendo às circunstâncias em que ocorreu a queda e ao facto da 
inexistência de seguro de acidentes pessoais, e por considerar de elementar justiça, propõe 
que o executivo aprove a título de indeminização, o pagamento das despesas que a 
Munícipe, teve em virtude da queda sofrida enquanto se encontrava a efetuar trabalhos de 
limpeza e manutenção do Parque Infantil do Rosário, no âmbito do Programa de 0cupação 
Municipal Temporária de Desempregados de Longa Duração. --------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  -------------------------------  
1.º - Aprovar, a título de indeminização, o pagamento das despesas que a Munícipe, 

com NIF 169 771 067, teve em virtude da queda sofrida enquanto se encontrava a efetuar 
trabalhos de limpeza e manutenção do Parque Infantil do Rosário, no âmbito do Programa 
de 0cupação Municipal Temporária de Desempregados de Longa Duração, no valor de 
147,00 €, conforme respetivos documentos comprovativos da despesa apresentados;  ------  

2.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais 
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução das 
deliberações dos órgãos que recaiu sobre a proposta n.º 62/2021; -------------------------------  

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 redação, a presente deliberação em minuta.  ----------------------------------------  

QUÓRUM: O Senhor Presidente por motivos pessoais inadiáveis teve de se ausentar 
da reunião, eram doze horas e quinze minutos, passando este órgão executivo a funcionar 
com quatro elementos. --------------------------------------------------------------------------------------  

5.5 – CANDIDATURA PARA ATRIBUIÇÃO DO APOIO AO INCENTIVO À NATALIDADE 
E APOIO À FAMÍLIA QUE NÃO CUMPRE O N.º 1 DO ARTIGO 9.º: --------------------------------  
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A Senhora Vice-Presidente apresentou o processo n.º 2021/650.10.300/17, bem como 
os restantes documentos que suportam o processo e, explicou, que a requerente não cumpre 
os requisitos cumulativos exigidos do n.º1, alínea f) e n.º 2 do artigo 8.º, bem como os prazos 
definido na alínea a) n.º 1 do artigo 9.º, todos do Regulamento de Incentivo à Natalidade e 
Apoio à Família. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, e tendo em apreço a factualidade dada a conhecer pela requerente no 
requerimento apresentado e nos termos e com os fundamentos prestados pelos serviços 
propõe que o executivo delibere aprovar que sejam atribuídos os subsídios de Incentivo à 
Natalidade, nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à 
Família. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade dos presentes, deliberou:  ----------  
1.º - Aprovar a candidatura e, desta forma, que seja atribuído o subsídio de Incentivo à 

Natalidade, nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à 
Família à requerente com o processo n.º 2021/650.10.300/17, nos termos e com os 
fundamentos prestados pelos serviços; ------------------------------------------------------------------  

2.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 recaiu sobre a proposta; --------------------------------------------------  

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

ADITAMENTO À ORDEM DO DIA:  ------------------------------------------------------------------  

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

1.11 - ADENDA AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO 
DE ALMODÔVAR E MEDICANNA PORTUGAL, LDA., NO ÂMBITO DO PROJETO 
"CANNAPORT - MEDICAL CANNABIS":  ----------------------------------------------------------------  

Sob Proposta da Senhora Vice-Presidente, a Câmara deliberou, por unanimidade dos 
presentes, retirar da ordem de trabalhos a matéria em referência. -------------------------  

4 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL: ------------------   

4.9 - RELATÓRIO DE PONDERAÇÃO DA DISCUSSÃO PÚBLICA, LOTEAMENTO 
MÁRTIR E SANTO:  ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente colocou à apreciação do Executivo o Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública do Loteamento do Mártir e Santo, referindo, 
designadamente, que o presente documento tem por objeto ponderar as participações feitas 
sobre o Projeto da Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar, e 
respetivas Obras de Urbanização, durante o período de discussão pública. ----------------------  

Relembrou que na reunião de Câmara de 03 de março de 2021, foi deliberado submeter 
a discussão pública o Projeto da Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo e 
respetivas Obras de Urbanização, em conformidade com a legislação em vigor e, que 
decorreu pelo prazo de 15 dias uteis após publicação em Diário da República. -----------------  

Mais referiu, que findo o período de discussão pública em apreço, e não tendo havido 
qualquer tipo de reclamação, sugestão ou pedidos de esclarecimento, pode considerar-se 
que não há motivo para ponderação. ---------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, não se verifica a necessidade de se efetuar uma Revisão ao Projeto da 
Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo em Almodôvar, e respetivas Obras de 
Urbanização, pelo que propõe que o mesmo seja convertido em versão final.  ------------------  

A Versão Final e o Relatório de Ponderação de Discussão Pública em apreço fazem parte 
integrante do presente livro de atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidos. ------------  
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Nesses termos, analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade dos presentes, 
deliberou:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar o Relatório de Ponderação dos resultados da discussão pública relativo 
Loteamento Mártir e Santo e, desta forma, converter a versão do Projeto da Operação de 
Loteamento Municipal Mártir e Santo e respetivas Obras de Urbanização, submetido a 
discussão pública, na Versão Final. ----------------------------------------------------------------------  

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 redação, a presente deliberação em minuta. - -------------------------------------------  

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

5.6 – ATRIBUIÇÃO DE VOUCHERS DE INGRESSO EM SESSÕES DE CINEMA NO ÂMBITO 
DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA 2021:-------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente fez o enquadramento da matéria em apreço e apresentou a 
informação n.º 2607, exarada pela Técnica superior, Sulina Guerreiro. ---------------------------  

Prosseguindo, deu a palavra à Senhora Vereadora Ana Carmo que explicou que esta é 
uma iniciativa no âmbito da comemoração do Dia da Criança e que irá envolver toda a 
comunidade escolar incluindo o Infantário Carrilho Garcia. Haverá sessões de cinema para 
as crianças, durante 2 semanas. Haverá duas sessões por dia, uma de manhã e outra à tarde 
e serão organizadas de acordo com as bolhas que existem nas escolas e de acordo com a 
lotação permitida. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Para o ensino secundário incluindo o ensino profissional propõe se seja atribuído um 
voucher por aluno, para uma sessão de cinema, durante o mês de junho de 2021, em data 
a escolher pelo aluno, mediante reserva e disponibilidade e de acordo com a programação 
de cinema, aberta ao público em geral. Dará um total de 140 vouchers. -----------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade dos presentes, deliberou:  ----------  
1.º - Autorizar a atribuição de 140 Vouchers, para uma sessão de cinema a decorrer 

no Cineteatro Municipal, aos alunos do ensino secundário, no âmbito do Dia da Criança e 
distribuídos da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------------------  

10.º ano de escolaridade – 52 vouchers -------------------------------------------------------------  
11.º ano de escolaridade – 43 vouchers -------------------------------------------------------------  
12.º ano de escolaridade – 40 vouchers -------------------------------------------------------------  
2.º - Que os vouchers sejam atribuídos aos alunos do ensino secundário, incluindo ensino 

profissional, por uma sessão de cinema, em data a escolher pelo aluno, mediante reserva e 
disponibilidade e de acordo com a programação de cinema, aberta ao público em geral, para 
o mês de junho de 2021; ----------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Que a reserva seja feita na bilheteira do Cineteatro Municipal ou através de contacto 
telefónico, dentro do horário de funcionamento; ------------------------------------------------------  

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:  

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 redação, a presente deliberação em minuta.  ----------------------------------------  

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

Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, de 25.OUT.2017, que aprovou a 
delegação de competências no Senhor Presidente e do despacho de delegação e de 
subdelegação de competências no Senhor Vereador, João Pereira, datado de 24.OUT.2017, 
foi dado conhecimento dos atos praticados neste âmbito. -------------------------------------------  
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Por último o mesmo edil deu conhecimento dos relatórios de atividades promovidas 
pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, Gabinete Jurídico e de Auditoria, e pelas seguintes 
Unidades Orgânicas: DAF, DOSUGT, e GAHPEV, bem como o relatório apresentado no âmbito 
da delegação e de subdelegação de competências atribuídas, cujas cópias ficam arquivadas 
na pasta anexa ao presente livro de atas. ----------------------------------------------------------------  

III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: ----------------  

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 4-B/2021 de 01 de fevereiro, e em 
cumprimento do determinado no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, a Câmara fixou um período para intervenção do público, o qual não foi 
utilizado.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente informou que no âmbito deste ponto, por razões de segurança e 
saúde pública, o acesso do público à sala foi limitado parcialmente a 5 pessoas, de modo 
a assegurar o respeito pelas regras de distanciamento social e demais orientações da DGS 
em vigor, podendo os munícipes inscrever-se através do email actas.eleicoes@cm-
almodovar.pt, até às 14:30 horas do dia 17 de maio de 2021, através do preenchimento do 
formulário próprio para o efeito, disponível na página eletrónica do Município em www.cm-
almodovar.pt e na Seção de Atas e Eleições desta Câmara Municipal. -----------------------------  

Continuando e, face ao acima exposto, o Senhor Presidente informou que NÃO FOI 

RECECIONADA NENHUMA INSCRIÇÃO. -----------------------------------------------------------------------------------  

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

Nada mais havendo a tratar, pela Senhora Vice-Presidente foi declarada encerrada a 
reunião pelas doze horas e trinta e cinco 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 redação, se lavrou a presente ata da reunião, que depois de 
aprovada, vai ser assinada, distribuídas fotocópias pelos serviços municipais e inserida na 
página eletrónica do Município.  --------------------------------------------------------------------------  

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