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EDITAL N.º 167 / 2021  

 

------ Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, Presidente da Câmara Municipal de 

Almodôvar. - -------------------------------------------------------------------------------------------------  

------ TORNA PÚBLICO: - ----------------------------------------------------------------------------------  

------ QUE, no próximo dia 23 de junho de 2021 pelas 10:30 horas na sala das reuniões do 

Município, se realizará uma reunião extraordinária da Câmara Municipal, convocada nos 

termos do artigo 41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, com a 

seguinte Ordem do Dia:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

1.1 - Apreciação e deliberação sobre as Peças do Procedimento e designação do júri, no 

âmbito da Empreitada da execução das “Obras de Urbanização do Loteamento Municipal 

Mártir e Santo;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 - Apreciação e deliberação sobre a proposta orçamental apresentada para a 

"Relocalização de guardas de segurança na EN2" da empreitada de “Acesso Pedonal e 

Clicável ao Complexo Desportivo de Almodôvar” e aprovação da Minuta do contrato;--------   

1.3 - Apreciação e deliberação sobre os trabalhos complementares à empreitada de 

“Repavimentação do Troço entre Santa Cruz e a Ponte sobre a Ribeira do Vascão” e Minuta 

do Contrato de trabalhos complementares n.º 01 ao contrato de empreitada n.º 09/2021 – 

trabalhos complementares por circunstâncias não previstas;  -------------------------------------  

1.4 - Apreciação e deliberação sobre as candidaturas apresentadas, bem como das 

respetivas minutas de contrato a celebrar no âmbito do Apoio Municipal para o 

Empreendedorismo;  ---------------------------------------------------------------------------------------  

1.5 - Apreciação e deliberação sobre a Minuta do Contrato de Arrendamento Urbano, para 

fins não habitacionais, a celebrar entre Rodrigo Miguel Silva Ramos e o Município de 

Almodôvar;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 - Apreciação e deliberação sobre a atribuição do suplemento remuneratório do 

subsídio de turno á equipa de sapadores florestais, no âmbito das ações de vigilância, 

primeira intervenção e apoio ao combate aos incêndios florestais;  ------------------------------  

1.7 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira 

extraordinária, formulada pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Almodôvar 

- ALMOVIMENTO, para aquisição de fardamento; ----------------------------------------------------  

1.8 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira 

extraordinária, formulada pela Associação SCAV – Sport Ciclismo de Almodôvar, com vista 

a fazer face às despesas relativas à participação nos Campeonatos Nacionais e na “Volta ao 

Alentejo em Bicicleta”;  -------------------------------------------------------------------------------------  
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1.9 – Apreciação e deliberação sobre o montante a suportar pelo Município de Almodôvar, 

no âmbito da “Volta ao Alentejo em Bicicleta” apresentada pela CIMBAL;  ----------------------  

1.10 - 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, as respetivas deliberações em minuta. ------------------------------------------  

------ Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados 

nos lugares públicos do costume.  -----------------------------------------------------------------------  

 

Paços do Município de Almodôvar, 19 de junho de 2021 

 

  

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

http://www.cm-almodovar.pt/
mailto:geral@cm-almodovar.pt

		App AIRC
	2021-06-23T09:29:45+0100
	ANTÓNIO MANUEL ASCENÇÃO MESTRE BOTA




