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Ata n.º 18/2021 
                                  
 

-- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO 
DIA VINTE E TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE UM:  ------------------------------------  

Aos vinte e tre s dias do me s de junho do ano dois mil e vinte e um, no edifí cio-sede do 
Municí pio de Almodo var, na sala de reunio es da Ca mara Municipal, teve lugar nos termos 
do art.º 41.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redaça o, a reunião 
extraordinária, da Câmara Municipal, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Dr. Anto nio Manuel Ascença o Mestre Bota, encontrando-se 
igualmente presentes a Senhora Vice-Presidente, Enf.ª Lucinda Jorge e os Senhores 
Vereadores Sr. Joa o Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. Anto nio Sebastia o. --------------------------  

A reunia o foi secretariada pela Assistente Te cnica Carla Maria Moiteiro Lima, 
coadjuvada pela Assistente Operacional Vanda Jacinto.  ------------------------------------------  

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

A s dez horas e cinquenta minutos, o Senhor Presidente da Ca mara Municipal declarou 
aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia, comunicada por correio eletrónico, nos 
termos da deliberação de 25.OUT.2017 e publicitada pelo Edital n.º 167/2021, que se 
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“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”;  -------------  

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

I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – TOLERA NCIA DE PONTO: ----------------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 126/2021, exarado 
em 22 de junho de 2021, que determinou a concessa o de tolerância de ponto aos 
trabalhadores da Ca mara Municipal, na sexta-feira dia 25 de junho de 2021, ficando 
assegurados os serviços ali elencados, sendo concedido, a estes trabalhadores, um dia de 
descanso em data a acordar com os respetivos responsa veis.  ----------------------------------  

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

I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO DO DESPACHO N.º 124/2021 – REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO – ALTERAÇA O DO JU RI: ------------------  

O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 124/2021, exarado 
em 18 de junho de 2021, que determina a nomeaça o do Te cnico Superior Avençado, Joa o 
Francisco Gil Guerreiro, para integrar o ju ri de apreciaça o e avaliaça o dos pedidos de 
apoio formalizados no a mbito do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Empreendedorismo, em substituiça o da Te cnica Superior, Margarida Isabel Roma o 
Martins, que se encontra temporariamente ausente do serviço. --------------------------------  

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

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

1.1 - PEÇAS DO PROCEDIMENTO E DESIGNAÇÃO DO JÚRI, NO ÂMBITO DA 
EMPREITADA DA EXECUÇÃO DAS “OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO 
MUNICIPAL MÁRTIR E SANTO: ----------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a informação n.º 3143 de Início do 
Procedimento - Procedimento por Concurso Público nº 03/E/2021 (Código CPV- 
45211360-0- Obras de Urbanização) – Obras de Urbanização do Loteamento Municipal 
Mártir e Santo”, exarada em 14 de junho de 2021, pelo Técnico Superior, Luís Marques, 
que se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

“Assunto: Empreitada de Obras de Urbanização do Loteamento Municipal Mártir e Santo / 
Informação de Início do Procedimento --------------------------------------------------------------------------------  

INFORMAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO  --------------------------------------------------------------  
OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO MUNICIPAL MÁRTIR E SANTO  ----------------------  
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/E/2021 - (Código CPV- 45211360-0 - Obras de Urbanização)  -------  
Considerando a pretensão do Município de Almodôvar na criação de um loteamento municipal na 

zona do Centro de Saúde / Centro Comercial e de Transportes / Biblioteca, foi elaborado o Projeto de 
Operação de Loteamento e respetivas Obras de Urbanização com uma área destinada a habitação (11 
lotes), espaços verdes de utilização coletiva e um lote destinado a um equipamento de utilização 
coletiva, tendo em vista a criação de uma Creche Municipal na Vila de Almodôvar, o qual foi aprovado 
em reunião de câmara ordinária de 03/03/2021, tendo o mesmo sido convertido na versão final do 
mesmo após Discussão Pública, por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 
19/05/2021.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também por deliberação da Câmara Municipal em reunião ordinária de 20/01/2021, foi 
aprovada a Decisão de Contratar a empreitada de “Obras de Urbanização do Loteamento Municipal 
Mártir e Santo”, com recurso ao Concurso Público, de acordo com a alínea b) do art.º 19.º do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual 
redação, com um preço base de 576.000,00€ (quinhentos e setenta e seis mil euros) e um prazo de 270 
dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em sequência da aprovação da decisão de contratar foi solicitado pelo Chefe da DOSGUT a 
elaboração das peças do procedimento em falta. Tal como já referido nas anteriores informações n.º 
1060 de 01/03/2021 e n.º 2949 de 01/06/2021, alerta-se para o facto de ainda não ter sido emitido 
o parecer da entidade E-REDES (anteriormente designada EDP Distribuição), consultada em razão 
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do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, situação essa que pode 
conduzir a alterações ao projeto aprovado e às peças do procedimento agora elaboradas.  -------------  

Assim, com base na melhor informação disponível, foram elaboradas as peças do procedimento 
em falta, que se anexam, as quais, nos termos dos n.º 1 e 2 do art.º 40.º, se colocam à aprovação do 
Órgão Competente para a Decisão de Contratar, nomeadamente:  ----------------------------------------  

- Programa de Procedimento;  --------------------------------------------------------------------------------------  
- Caderno de Encargos;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
- Minuta do Anúncio.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Com base nas indicações do Chefe da DOSUGT, propõe-se também aprovar, de acordo com o art.º 

67 do CCP, a designação do seguinte júri para a condução do procedimento:  -------------------------------  
- 1.º Membro efetivo – Luís Marques - Eng.º Civil, que preside;  ---------------------------------------------  
- 2.º Membro efetivo – Nadine Caldeira – Eng.ª Civil;  ---------------------------------------------------------  
- 3.º Membro efetivo – Luís Godinho – Eng.º Civil;  -------------------------------------------------------------  
- 1.º Membro suplente – Micael Bagulho – Eng.º Civil;  -------------------------------------------------------  
- 2.º Membro suplente – António Coelho – Assistente Técnico.  ----------------------------------------------  
Nas suas faltas e impedimentos o presidente do júri deverá ser substituído pelo 2º membro 

efetivo.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  ---------------------------  
1.º - Aprovar as peças do procedimento, nos termos da alí nea a) do n.º 1 e n.º 2 do 

artigo 40.º do Co digo do Procedimento Administrativo, das quais se destacam: ------------  
- Programa de Procedimento; ---------------------------------------------------------------------  
- Caderno de Encargos e,----------------------------------------------------------------------------  
- Minuta do Anu ncio. --------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar, de acordo com o artigo 67.º do Código do Procedimento 

Administrativo, a composição do júri para a condução o procedimento, conforme 
proposto na informação n.º 3143 prestada pelos serviços; --------------------------------------  

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

1.2 - 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: ------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a 
Informação n.º 3054, elaborada pela Eng.ª Nadine Caldeira, que se transcreve:  -----------  

“ASSUNTO: Contratualização dos Trabalhos Complementares de Relocação de guardas de 
segurança na EN2", na Empreitada de "Acesso Pedonal e Clicável ao Complexo Desportivo de 
Almodôvar” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Na sequência da aprovação da Relocalização das Guardas de Segurança na EN2, sobre a 
Informação nº 2636 de 18/05/2021, aprovados por deliberação de Camara de 19 de Maio de 2021, 
referentes á empreitada supra mencionada.  ------------------------------------------------------------------------  

Solicitou-se ao empreiteiro a apresentação de propostas para estes trabalhos, tendo o mesmo 
apresentado proposta no correio eletrónico de 4 de junho de 2021, que se anexa.  -------------------------  

Assim sendo, e de acordo com o mapa trabalhos e a proposta anexa, apresenta um valor de 8 
870,00€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, podendo considerar-se um prazo de 5 dias.  ------  

De acordo com o nº 2 do art.º 370 do CCP, “quando os trabalhos complementares resultem de 
circunstâncias não previstas, pode o dono da obra ordenar a sua execução ao empreiteiro desde que, 
de forma cumulativa:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono da obra  ----------  

b) “O preço desses trabalhos, incluindo o de outros trabalhos complementares igualmente 
decorrentes de circunstâncias não previstas, não exceda 10% de preço contratual ”  ----------------------  

1. TC: TC1: 8 870,00€ / 311 221,4€ = 2,85 % <10 % Preço Contratual.  ------------------------------  
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c) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos complementares não 
exceda os limites previstos na alínea b) do artigo 19.º quando o procedimento adotado tenha sido o 
concurso público:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. PC: 311 221,4€ + TC1: 8 870,50€) = 320 091,40 € <5 350 000,00€.  --------------------------------  
Encontram-se portanto, reunidos os termos e as condições a que deve de obedecer os trabalhos 

complementares que resultem de circunstâncias não previstas, estando os mesmos em condições de 
serem aprovadas e formalizados por escrito. ------------------------------------------------------------------------  

Desta forma, submete-se ao órgão competente (Camara Municipal, por deliberação de camara 
data de 7 de Setembro de 2017) para decisão de contratar, a decisão de execução dos trabalhos não 
previstos propostos, bem como, a sua formalização por escrito.” -----------------------------------------------  

Sobre esta matéria o Senhor Vereador António Sebastião questionou se as guardas 
de segurança serão semelhantes às que estavam colocadas antes, e se é a mesma empresa 
que vai fazer a recolocação das guardas. ------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente respondeu que as guardas são iguais às que estavam colocadas. 
Irão recolocar algumas que tiveram de ser entretanto retiradas por causa da obra e 
algumas que estão amolgadas. Quanto à empresa, a Câmara contratará o empreiteiro 
Leonel Martins que irá subcontratar uma empresa especializada para o efeito. ------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou se a Câmara colocou junto da IP- 
Estradas de Portugal, a hipótese de mudar aquele tipo de guardas.  ---------------------------  

Sendo um troço da responsabilidade da Câmara faria sentido criar um acesso com 
qualidade e segurança mas, no seu todo, merecia outro tipo de guardas que não estas 
“normais”, usar outras mais harmoniosas do ponto de vista estético, umas guardas mais 
urbanas, diferentes, mantendo evidentemente toda a segurança. ------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente respondeu que sim, que se colocou a hipótese de colocar 
um forro em madeira e foi recusado. -----------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente aclarou que tentou e até elaboraram um projeto onde estava 
proposto um parapeito em madeira com refletores que a IP - Estradas de Portugal não 
aceitou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Esclareceu que até o presente projeto foi muito difícil eles aceitarem, levaram muito 
tempo a aprová-lo. ---------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  ---------------------------  
1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunsta ncias na o 

previstas referentes a  Relocaça o de guardas de segurança na EN2", na Empreitada de 
"Acesso Pedonal e Clica vel ao Complexo Desportivo de Almodo var”, nos termos e com os 
fundamentos aduzidos na informaça o n.º 3054 prestada pelos serviços; ---------------------  

2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos Trabalhos 
Complementares descritos na informaça o exarada pelos serviços, no valor estimado de 
€8.870,00, acrescidos de IVA a  taxa legal em vigor, e o prazo de 5 dias, nos termos e com os 
fundamentos aduzidos na referida informaça o; -----------------------------------------------------------  

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS – CONTRATO DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 46/2020 – EMPREITADA DE “ACESSO 

PEDONAL E CLICÁVEL AO COMPLEXO DESPORTIVO DE ALMODÔVAR”- TRABALHOS COMPLEMENTARES 

POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS: --------------------------------------------------------------------  

Prosseguido, o Senhor Presidente apresentou a informação n.º 3557 exarada pelo 
Gabinete Jurídico, bem como a Minuta do Contrato de Trabalhos Complementares n.º 
01 ao Contrato de Empreitada n.º 46/2020 – Empreitada de “Acesso Pedonal e Ciclável 
ao Complexo Desportivo de Almodôvar”, Trabalhos Complementares por circunstâncias 
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não previstas, cujo adjudicatário é a empresa Leonel Guerreiro Martins – Obras Públicas, 
Ld.ª e, com um valor de contrato de €8.870,00, 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 – Trabalhos 

Complementares n.º 01, ao Contrato de Empreitada n.º 46/2020 – Empreitada de “Acesso 
Pedonal e Cicla vel ao Complexo Desportivo de Almodo var”, Trabalhos Complementares 
por circunsta ncias na o previstas; ---------------------------------------------------------------------  

2.º - Notificar a firma adjudicata ria do teor integral da minuta do contrato em 
apreciaça o, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos do 
Artigo 101.º do Co digo dos Contratos Pu blicos, adotando-se os demais formalismos 
previstos aí  previstos; -----------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Notificar a firma adjudicata ria para, no prazo de dez dias a contar da notificaça o 
da decisa o de adjudicaça o, apresentar os documentos de habilitação, referidos no 
Artigo 81.º n.º 1 e 2 do Co digo dos Contratos Pu blicos, atrave s da plataforma eletro nica, 
ou disponibilizaça o de acesso para a sua consulta online; ---------------------------------------  

4.º - Notificar a firma adjudicata ria para entregar, em simulta neo 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 443,50€ (quatrocentos e quarenta e três euros e 
cinquenta cêntimos), correspondente a 5 % do preço contratual; -----------------------------  

6.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitaça o entregues 
pelo adjudicata rio, seja concedido um prazo adicional de cinco dias u teis destinado ao 
seu suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alí nea g) do Co digo dos 
Contratos Pu blicos; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

8.º – Designar para Gestor do Contrato, o Te cnico Superior, Eng. Luís Godinho, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 96.º n.º 1 alí nea i), conjugado com o artigo 
290.º - A, ambos do Co digo dos Contratos Pu blicos, na sua atual redaça o. -------------------  

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

1.3 - 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: ---------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a 
Informação n.º 3137, elaborada pelo Engenheiro Luís Godinho, que se transcreve:  -------  

“ASSUNTO: Trabalhos complementares à empreitada de Repavimentação do troço entre Santa 
Cruz e a Ponte sobre a Ribeira do Vascão -----------------------------------------------------------------------------  

No decorrer da empreitada foram detetados os seguintes trabalhos de natureza não prevista:  ---  
Zona de Acesso à Ponte sobre a Ribeira do Vascão:  -----------------------------------------------------------  
1. Camada de regularização AC20 surf ligante (BB) com incrustação de agregados duros, com 

0,05m de espessura (250,00 m2) – Novo Preço; ---------------------------------------------------------------------  
Zonas de colchão Drenante: -----------------------------------------------------------------------------------------   
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2. Camada de regularização AC20 surf ligante (BB) com incrustação de agregados duros, com 
0,10m de espessura (326,44 m2) – Novo Preço; ---------------------------------------------------------------------  

3. Rega de colagem, com emulsão betuminosa (326,44 m2) – Preço contratual aplicado no artigo 
4.5.2 do Mapa de Trabalhos;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponte sobre a ribeira do Vascão:  ----------------------------------------------------------------------------------  
4. Camada de desgaste AC14 surf ligante (BB) com incrustação de agregados duros, com 0,08m de 

espessura (642,00 m2) – Novo Preço;  ---------------------------------------------------------------------------------  
5. Rega de colagem, com emulsão betuminosa (642,00 m2) – Preço contratual aplicado no artigo 

4.5.2 do Mapa de Trabalhos;  --------------------------------------------------------------------------------------------  
6. Fresagem de camadas de pavimentos existentes, remoção e transporte a vazadouro dos 

produtos escavados ou reutilização em central em misturas betuminosas, com profundidades 
superiores a 5 cm e inferiores a 8 cm (642,00 m2) – Novo Preço;  ----------------------------------------------  

Drenagem Pluvial em serventias  ----------------------------------------------------------------------------------  
7. Fornecimento e colocação de tubo em PP corrugado SN8 com DN315, incluindo todos os 

trabalhos necessários (18,00 m) – Novo Preço;  ---------------------------------------------------------------------  
Rede de águas residuais domésticas  ------------------------------------------------------------------------------  
8. Nivelamento de tampas de caixas de visita e todos os trabalhos necessários (1,00 Un) – Novo 

Preço.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sendo que estes trabalhos são necessários para uma melhoria das condições de segurança da via 

de comunicação e para prevenir eventuais abatimentos e degradação acelerada da zona 
intervencionada, solicitou-se de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 373.º do CCP, aprovado pelo 
decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação, a apresentação de um proposta de 
preço e de prazo de execução para estes trabalhos.  ---------------------------------------------------------------  

Assim sendo, e de acordo com o orçamento anexo, a proposta apresenta um valor de 16.007,07 €, 
a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 15 dias. ------------------------------------------------  

De acordo com o n.º 2 do artigo 370.º do CCP, “quando os trabalhos complementares resultem de 
circunstâncias não previstas, pode o dono de obra ordenar a sua execução ao empreiteiro desde que, 
de forma cumulativa:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de custos para o dono de obra;  ---------  

b) O preço desses trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstâncias não 
previstas, não exceda 10 % de preço contratual;  -------------------------------------------------------------------  

1. TC: 16 007,07 € / 197 526,10€ x 100 = 8,10 % < 10% preço contratual  -----------------------  
c) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos complementares não 

exceda os limites previstos na alínea b) do artigo 19.º quando o procedimento adotado tenha sido o 
concurso público:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. PC: 197 526,10 € + TC = 213 533,17 < 5 225 000,00 €  ------------------------------------------------  
Encontram-se portanto, reunidos os termos e condições a que deve de obedecer os trabalhos 

complementares que resultem de circunstâncias não previstas, estando os mesmos em condições de 
serem aprovadas e formalizados por escrito.  ------------------------------------------------------------------------  

Desta forma, submete-se ao órgão competente para decisão de contratar, a decisão de execução 
dos trabalhos não previstos propostos, bem como, a sua formalização por escrito.”------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião questionou qual o valor da obra e se na o 
excede os 10% do preço contratual. Quis tambe m saber qual a justificaça o destes 
trabalhos, porque na o foram previstos inicialmente? Se houve trabalhos a menos. --------  

O Senhor Presidente explicou que o valor da obra e  de cerca de 200 mil euros, 
acrescidos do IVA. Disse tambe m que houve trabalhos a menos que ja  foram aqui 
presentes em reunia o de Ca mara. Aclarou tambe m que em obra e  que foi decidida esta 
soluça o. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião disse que considera estranho numa obra 
desta dimensa o haver necessidades deste tipo de trabalhos que deveriam ser previsos no 
iní cio da obra. Se realmente so  se verificaram no decorrer da obra enta o deveria haver 
aqui trabalhos a menos em quantidades ide nticas. Vai votar favoravelmente, 
manifestando estas interrogaço es colocadas. -------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou:  ---------------------------  
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1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares à empreitada de Repavimentação do 
troço entre Santa Cruz e a Ponte sobre a Ribeira do Vascão, resultantes de circunsta ncias 
na o previstas, nos termos e com os fundamentos aduzidos na informaça o n.º 3137 
prestada pelos serviços; --------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos Trabalhos 
Complementares descritos na informaça o exarada pelos serviços, no valor estimado de 
€16.007,07, acrescidos de IVA a  taxa legal em vigor, e o prazo de 15 dias, nos termos e com 
os fundamentos aduzidos na referida informaça o; --------------------------------------------------------  

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

MINUTA DO CONTRATO DA EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS – CONTRATO DE TRABALHOS 

COMPLEMENTARES N.º 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 09/2021 – EMPREITADA DE OBRAS 

PÚBLICAS – REPAVIMENTAÇÃO DO TROÇO ENTRE SANTA CRUZ E A PONTE SOBRE A RIBEIRA DO VASCÃO 

– TRABALHOS COMPLEMENTARES POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS: ------------------------------  

Prosseguido, o Senhor Presidente apresentou a informação n.º 3233 exarada pelo 
Gabinete Jurídico, bem como a Minuta do Contrato de Trabalhos Complementares n.º 
01 ao Contrato de Empreitada n.º 09/2021 – Empreitada de Obras Públicas – 
Repavimentação do Troço entre Santa Cruz e a Ponte sobre a Ribeira do Vascão – 
Trabalhos Complementares por circunstâncias não previstas, cujo adjudicatário é a 
empresa Cândido José Rodrigues, S.A. e, com um valor de contrato de €16.007,07, 
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 – Trabalhos 

Complementares n.º 01, ao Contrato de Empreitada n.º 09/2021 – Empreitada de Obras 
Públicas – Repavimentação do Troço entre Santa Cruz e a Ponte sobre a Ribeira do Vascão – 
Trabalhos Complementares por circunstâncias não previstas; ------------------------------------------  

2.º - Notificar a firma adjudicata ria do teor integral da minuta do contrato em 
apreciaça o, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos do 
Artigo 101.º do Co digo dos Contratos Pu blicos, adotando-se os demais formalismos 
previstos aí  previstos; -----------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Notificar a firma adjudicata ria para, no prazo de dez dias a contar da notificaça o 
da decisa o de adjudicaça o, apresentar os documentos de habilitação, referidos no 
Artigo 81.º n.º 1 e 2 do Co digo dos Contratos Pu blicos, atrave s da plataforma eletro nica, 
ou disponibilizaça o de acesso para a sua consulta online; ---------------------------------------  

4.º - Notificar a firma adjudicata ria para entregar, em simulta neo 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 800,35€ (oitocentos euros e trinta e cinco cêntimos), 
correspondente a 5 % do preço contratual; ---------------------------------------------------------  

6.º - Caso sejam detetadas irregularidades nos documentos de habilitaça o entregues 
pelo adjudicata rio, seja concedido um prazo adicional de cinco dias u teis destinado ao 
seu suprimento, conforme o disposto no Artigo 132.º n.º 1 alí nea g) do Co digo dos 
Contratos Pu blicos; --------------------------------------------------------------------------------------  

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

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 redaça o, a presente deliberação em minuta. - -----------------------------------  
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1.4 - CANDIDATURAS APRESENTADAS, BEM COMO DAS RESPETIVAS MINUTAS 
DE CONTRATO A CELEBRAR NO ÂMBITO DO APOIO MUNICIPAL PARA O 
EMPREENDEDORISMO:  -------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente apresentou tre s pedidos de apoio formulados no a mbito do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, pelos promotores que infra se 
especificam, acompanhados das fichas de apreciaça o te cnica que confirmam que as 
candidaturas esta o instruí das de acordo com o estabelecido nos artigos 12.º e 13.º do referido 
Regulamento e o relato rio do Ju ri que aqui se dá como totalmente reproduzido e fica 
arquivado em pasta anexa ao livro de atas. -------------------------------------------------------------  

Foram apresentadas pelo júri, as seguintes candidaturas: -----------------------------------  

Empreendedor 

Paula Dioní sia Ribeiro dos Santos Mariano 

Ana Cristina Pacheco Vena ncio 

Maria Fernanda Anto nio 

Apreciada a mate ria, a Ca mara, por unanimidade, deliberou:  ----------------------------------  
1.º - Aprovar as candidaturas que infra se transcrevem, tendo em conta que as 

mesmas se encontram instruídas nos termos do estatuído no Regulamento Municipal de 
Apoio ao Empreendedorismo: -------------------------------------------------------------------------  

Nome empreendedor 
Apoio ao 

investimento 

Criação do 
próprio 

emprego 

Apoio ao 
arrendament

o 
COMPROMISSO 

Paula Dioní sia Ribeiro dos 
Santos Mariano 

€3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 32493 

Ana Cristina Pacheco Vena ncio €5.265,22 ---- €1.500,00 Cabimento n.º 32490/32489 

Maria Fernanda Anto nio €3.510,00 ---- €360,00 Cabimento n.º 32492/32491 

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 nas fichas de apreciação técnica das respetivas candidaturas; -------------------  

3.º - Aprovar as Minutas de Contrato de Concessão de Apoio, no âmbito do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, dos empreendedores Paula Dionísia 
Ribeiro dos Santos Mariano, Ana Cristina Pacheco Venâncio e Maria Fernanda António; --------  

4.º – Conceder poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal para outorgar os 
Contratos 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 adoça o dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes a  cabal e integral execuça o da deliberaça o 
camara ria que recaiu sobre a presente mate ria; ---------------------------------------------------  

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 redaça o, a presente deliberação em minuta.  ------------------------------------  

1.5 - MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO, PARA FINS NÃO 
HABITACIONAIS, A CELEBRAR ENTRE RODRIGO MIGUEL SILVA RAMOS E O 
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR: ------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação o Contrato de Arrendamento, 
acompanhado da informação n.º 3201, de 15 de junho 20210, e explicou que se trata de 
um Contrato de Arrendamento Urbano para fins não habitacionais a celebrar com o 
Senhor Rodrigo Miguel Silva Ramos e que terá por objeto o arrendamento do espaço 
comercial sito na Rua da Malpica, n.º 16, R/C Direito, na freguesia e concelho de 
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Almodo var, com o Alvara  de Autorizaça o de Utilizaça o n.º 17/2013 – Processo de Obras 
n.º 86/2009 – emitido pela Ca mara Municipal de Almodo var, no pre dio urbano descrito 
na Conservato ria do Registo Predial sob o n.º 300/19860422, inscrito na matriz predial 
urbana da Unia o de Freguesias de Almodo var e Graça de Padro es, Concelho de Almodo var, 
sob o artigo n.º 57, com a a rea u til de 38,00 m2, e que se destinará a alojar um 
estabelecimento de prestaça o de serviços – Sala o de Este tica e Massagens, agora 
instalado no Centro Comercial e de Transportes, propriedade de Isa Alexandra Parrinha 
Guerreiro, pelo tempo necessa rio a  execuça o das obras de substituiça o da cobertura do 
Centro Comercial e de Transportes. ------------------------------------------------------------------   

Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ---------------------------  
1.º - Aprovar o clausulado do Contrato de Arrendamento Urbano para fins não 

habitacionais a celebrar entre o Senhor Rodrigo Miguel Silva Ramos e o Município de 
Almodôvar, que terá por objeto o espaço comercial sito na Rua da Malpica, n.º 16, R/C 
Direito, na freguesia e concelho de Almodo var, com o Alvara  de Autorizaça o de Utilizaça o 
n.º 17/2013 – Processo de Obras n.º 86/2009 – emitido pela Ca mara Municipal de 
Almodo var, no pre dio urbano descrito na Conservato ria do Registo Predial sob o n.º 
300/19860422, inscrito na matriz predial urbana da Unia o de Freguesias de Almodo var 
e Graça de Padro es, Concelho de Almodo var, sob o artigo n.º 57, com a a rea u til de 38,00 
m2, e que se destinará a alojar um estabelecimento de prestaça o de serviços – Sala o de 
Este tica e Massagens, instalado no Centro Comercial e de Transportes, propriedade de Isa 
Alexandra Parrinha Guerreiro, pelo tempo necessa rio a  execuça o das obras de 
substituiça o da cobertura do Centro Comercial e de Transportes; -----------------------------  

2.º - Aprovar que a minuta do Contrato de Arrendamento Urbano para fins não 
habitacionais seja remetida ao Senhor Rodrigo Miguel Silva Ramos, para pronu ncia, em 
prazo razoa vel a fixar para o efeito; -------------------------------------------------------------------  

3.º - Aprovar os encargos decorrentes do pagamento da renda, no valor de €350,00 
mensais, durante três meses, perfazendo, assim, um valor global de €1.050,00; ------  

4.º – Conceder os poderes necessários ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
tendo em vista a outorga do Contrato de Arrendamento; ---------------------------------------  

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

1.6 - 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:  ----  

O Senhor Presidente apresentou a Informação n.º 3306, elaborada pela Secção de 
Recursos Humanos em 21 de junho de 2021, bem como a Informação n.º 3206, elaborada 
em 16 de junho de 2021 pelo Técnico Superior, Gabriel Ramos, afeto Gabinete de 
Proteção Civil e Ordenamento Florestal, relativas à atribuição de suplemento 
remuneratório de turno devido pelas ações de vigilância, primeira intervenção e apoio ao 
combate aos incêndios florestais efetuadas pelos Sapadores Florestais. O período crítico 
no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios vigorará de 01 de julho a 30 
de setembro de 2021, não obstante a possibilidade de prolongamento desse período, que, 
em caso, será devidamente publicado em Diário da República. ---------------------------------  

Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  ---------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de um suplemento remuneratório de turno devido 

pelas ações de vigilância, primeira intervenção e apoio ao combate aos incêndios 
florestais efetuadas pela Equipa de Sapadores Florestais, no período coincidente com o 
período crítico dos incêndios florestais; -------------------------------------------------------------  
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2.º - Aprovar o prolongamento do pagamento do referido subsídio de turno, 
caso haja prolongamento do período crítico de incêndios florestais, devidamente 
publicado no Diário da República; --------------------------------------------------------------------  

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 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, 
FORMULADA PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE 
ALMODÔVAR - ALMOVIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO:   -----------------  

O Senhor Presidente submeteu a  apreciaça o a Proposta n.º 89/2021, exarada em 22 
de junho de 2021, atrave s da qual propo e a atribuiça o de uma comparticipaça o financeira, 
no montante de €1.287,15 (mil, duzentos e oitenta e sete euros e quinze ce ntimos), a 
transferir para Associaça o Desportiva, Recreativa e Cultural de Almodo var – 
Almovimento, destinado a fazer face a s despesas com a aquisiça o de fardas para 6 
elementos do Grupo de Majoretes/Fanfarra.- -----------------------------------------------------------  

Apreciada a mate ria, a Ca mara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------- 
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, no montante 

de€1.287,15 (mil, duzentos e oitenta e sete euros e quinze cêntimos), a transferir para 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Almodôvar – Almovimento, destinado a 
fazer face às despesas com a aquisição de fardas para 6 elementos do Grupo de 
Majoretes/Fanfarra; ------------------------------------------------------------------------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 72413;------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.8 - 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”:  -------------------------------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado Associação SCAV, 
acompanhado da Proposta n.º 88/2021, exarada em 22 de junho de 2021, que faz parte 
integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida, através da 
qual propõe a atribuição de um subsídio, a título excecional, no montante de €4.000,00 
(quatro mil euros), para apoiar os atletas Almodovarenses que irão participar nos 
Campeonatos Nacionais e 38.ª Volta ao Alentejo. --------------------------------------------------   

O Senhor Presidente explicou que esta equipa de ciclismo tem feito um bom trabalho 
mas tiveram problemas na classificação da Volta ao Alentejo.  ---------------------------------  

Aclarou que a prova de classificação tem alguns requisitos e se não ficarem nos 
primeiros três lugares não são patrocinados. Para participarem na prova têm de pagar 
apenas as inscrições, no entanto, a equipa tem de pagar as suas despesas com 
alimentação, dormidas, etc. e sem patrocínios é difícil. -------------------------------------------  

Deste modo, ficariam fora da prova se não fosse a Câmara a pressionar, não ficava bem 
para nós que tendo uma boa equipa, esta não participassem numa Volta que tem uma 
partida em Almodôvar. ----------------------------------------------------------------------------------  

Como não ficaram classificados e não têm patrocínios para poderem participar na 
Volta e sendo difícil aferir os custos, supondo que deve rondar os 4 mil euros, propõe que 
se comparticipe com os 4 mil euros para que eles se patrocinem a eles próprios e levem 
o nome de Almodôvar por onde passarem. ---------------------------------------------------------  

Apreciada a mate ria, a Ca mara, por unanimidade, deliberou:  ----------------------------------  
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1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordina ria, no 
montante de €4.000,00 (quatro mil euros), a transferir para Associaça o SCAV, cujo objetivo 
consiste em apoiar as despesas inerentes a  sua participaça o nos Campeonatos Nacionais e 
Volta ao Alentejo; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuiça o da presente comparticipaça o sejam 
suportados atrave s da rubrica orçamental, com a classificaça o econo mica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 72412; ------------------------------------------------------------------------------  

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

1.9 – MONTANTE A SUPORTAR PELO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO 
DA “VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA” APRESENTADA PELA CIMBAL:  -------------  

O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 90/2021, exarada em 23 
de junho de 2021, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------  

 “Proposta n.º 90/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------  
38.ª VOLTA AO ALENTEJO - ALMODÔVAR - PARTIDA DA 2.ª ETAPA --------------------------------------  
Considerando: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Que no próximo dia 24 de junho de 2020, Almodôvar irá receber, a partida da 2.ª etapa da 38.ª 

Volta ao Alentejo em Bicicleta, que se realiza entre os dias 23 e 27 de junho, numa organização entre 
a Federação Portuguesa de Ciclismo; ----------------------------------------------------------------------------------  

- A trajetória, que levará os atletas a percorrer 195,5 quilómetros entre Almodôvar e Sines, 
representa uma excelente oportunidade para a promoção da Vila e do Concelho de Almodôvar, com 
impacto muito positivo na dinâmica que irá gerar, sempre cumprindo as normas instituídas pela DGS; 

- O desporto, juventude e turismo são três das áreas de grande aposta do Executivo. Como tal, o 
início, em Almodôvar, da 2.ª etapa, com um percurso dentro do Concelho, representa um dos 
momentos mais importantes da Volta; --------------------------------------------------------------------------------  

 - O logotipo do Município irá estar patente em todos os meios disponíveis no evento, 
representando assim uma excelente oportunidade de promoção do Concelho; ------------------------------  

- Que é da competência da Camara Municipal deliberar sobre a atribuição de apoios às atividades 
de interesse municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra, de acordo com o 
disposto na alínea u) do n.º 1do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------  

Proponho que a Câmara Municipal delibere: ---------------------------------------------------------------  
- Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, à Podium Events, no montante de 

€5.500,00+IVA, com vista a apoiar a realização da 38.ª Edição da Volta ao Alentejo em Bicicleta; -----  
- Que a Câmara Municipal delibere aprovar o apoio logístico essencial à realização da referida 

prova, nomeadamente a colaboração de um eletricista, gestão de estacionamento, assegurar a 
limpeza do local;  

- Seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camararia que 
recair sobre a presente proposta;  --------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do Artigo 57.º n.º 3 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a deliberação que recair sobre a presente Proposta seja aprovada em 
minuta.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a mate ria, a Ca mara, por unanimidade, deliberou:  ----------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, no montante de 

€5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, a 
transferir para a Podium Events, com vista a apoiar a partida da 2.ª etapa da 38.ª Volta 
ao Alentejo em Bicicleta, que se realiza no dia 23 de junho em Almodôvar; ------------------  

2.° - Que os encargos emergentes da atribuiça o da presente comparticipaça o sejam 
suportados atrave s da rubrica orçamental, com a classificaça o econo mica: 04.07.01 e 
compromisso n.º 72242; ----------------------------------------------------------------------------------------  

3.° - Aprovar o apoio logístico essencial à realização da referida prova, nomeadamente 
a colaboração de um eletricista, gestão de estacionamento, assegurar a limpeza do local; 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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4.° - Que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e 
atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação 
camararia que recair sobre a presente proposta; ---------------------------------------------------------  

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

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

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a ordem 
de trabalhos pelas onze 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 redaça o, se lavrou a presente ata da reunia o, 
que depois de aprovada, vai ser assinada, distribuí das fotoco pias pelos serviços 
municipais e inserida na pa gina eletro nica do Municí pio.  ---------------------------------------  

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

 
 
 
 
 
 
 

 


