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EDITAL N.º 170 / 2021  

 
 

DELIBERAÇÕES COM EFICÁCIA EXTERNA 
 
 
 
DR. ANTÓNIO MANUEL ASCENÇÃO MESTRE BOTA, Presidente da Câmara Municipal de 
Almodôvar, no uso da competência que lhe é cometida pela alínea t) o n.º 1 do artigo 35.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, TORNA PÚBLICO para os efeitos 
do n.º 1 no artigo 56º da mesma Lei, as deliberações de eficácia externa proferidas na 
reunião ordinária do Órgão Executivo, realizada no dia 16 de junho de 2021:  ---------------  

1.1 – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS DE 2020:  --------------  

Com base nos fundamentos apresentados e sob Proposta do Senhor Presidente, a Câmara 
deliberou, retirar da ordem de trabalhos a matéria em referência e solicitar ao órgão 
deliberativo que considere sem efeito a presente rubrica da sua ordem do dia. ----------------------  

1.2 – VERSÃO FINAL DO CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR COM A 
RESIALENTEJO - TRATAMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS, E.I.M.:  --------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar, nos termos do Artigo 36.º Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 3.º do Estatuto dos Eleitos Locais, 
aprovado pela Lei n.º 29/87, de 30 de junho, o conteúdo da versão final do Contrato de 
Gestão Delegada, remetido pela Resialentejo - Tratamento e Valorização de 
Resíduos, E.I.M;---------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Em caso de aprovação pela Assembleia Municipal, conceder poderes à Senhora Vice-
Presidente para a Outorga do Contrato de Gestão Delegada, em apreço; ------------------------  
3.º - Submeter à próxima sessão da Assembleia Municipal, sob a forma de Proposta, a 
versão final do Contrato de Gestão Delegada, para apreciação e deliberação;  ------------------  
4.º - 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 n.º 82/2021. ------------------------------------------------  

1.3 – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO PELO 
GRUPO CICLODESPORTISTAS DE ALMODÔVAR “TOKAROLAR”, COM VISTA A APOIAR 
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESPORTIVO:  --------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira no montante de 
€6.029,46 (seis mil, vinte e nove euros e quarenta e seis cêntimos), que correspondem ao 
valor total, a transferir para o Grupo Ciclodesportista “TOKAROLAR”, cujo objetivo é 
apoiar as despesas inerentes à aquisição de novos equipamento para a Equipa;  --------------  
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 72073. ---------------------------------------------------------------------------------  
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2.1 - MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS A CELEBRAR COM A FREGUESIA DE ALDEIA DOS FERNANDES NO 
ÂMBITO DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DA ALDEIA DOS 
FERNANDES:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar o teor e autorizar a celebração do Contrato Interadministrativo de 
Delegação de Competências entre o Município de Almodôvar e a Freguesia de Aldeia dos 
Fernandes o qual tem por objeto a delegação de competências de Gestão e Manutenção do 
Complexo Desportivo de Aldeia dos Fernandes; ------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar que, nos termos das disposições expostas na alínea k) n.º 1 do Artigo 25.º, 
na alínea m) do n.º 1 do Artigo 33.º e no Artigo 131.º, todos do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a presente Minuta do Contrato seja submetido à próxima sessão da 
Assembleia Municipal, para aprovação do seguinte: -----------------------------------------------  
- Aprovação do teor da Minuta do Contrato Interadministrativo de Delegação de 
Competências na Freguesia de Aldeia dos Fernandes, que aqui se dá como totalmente 
reproduzida; -------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Autorizar a repartição dos encargos plurianuais que lhe poderão estar inerentes, 
de harmonia com o artigo 6.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos 
Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA). ------------------------------------------------  

3.1 – CANDIDATURAS APRESENTADAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE APOIO AO 
TECIDO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ALMODÔVAR - (PATECA II): --------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar as candidaturas de Laura Filipa Costa Guerreiro, Paulo Alexandre Silva 
Daniel e Táxis M Rodrigues Ld.ª, tendo em conta que as mesmas se encontram instruídas 
nos termos do estatuído nas Normas do Programa de Apoio ao Tecido Empresarial do 
Concelho de Almodôvar; -----------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Homologar a decisão da Comissão de análise relativa à reanálise da candidatura 
apresentada pelo CEVRM, isto é, aprovar que o apoio seja de 10%, mantendo o mesmo 
número de trabalhadores; ---------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes dos apoios em causa, nos termos e 
com os fundamentos constantes nas fichas de apreciação técnica das respetivas 
candidaturas; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Tomou conhecimento do pedido anulação da candidatura formulado pelo 
empresário em nome individual, António Francisco Mendes Ramos;  ----------------------------  
5.º - Tomou conhecimento da listagem com os 7 empresários que entregaram as 
candidaturas com falta de documentos, aguardando-se a entrega dos mesmos para que se 
possa proceder à sua análise; -----------------------------------------------------------------------------   
6.º - Homologar a decisão da Comissão de análise que propõe o indeferimento das 
seguintes candidatura: Gustavo Azevedo Unipessoal Ld.ª e Distifresco Unipessoal, Ld.ª, nos 
termos e com os fundamentos constantes nos relatórios da Comissão de análise das 
candidaturas; ------------------------------------------------------------------------------------------------  
7.º - Aprovar o apoio da candidatura da empresa de Sérgio Delgado Unipessoal, Ld.ª, 
com base no consenso da Câmara e na lógica do Programa, independentemente do 
PAFICLA que nesta segunda fase não se irá implementar; ------------------------------------------  
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8.º - Aprovar que a candidatura de Eduardo Manuel Dores Pinto, seja considerada para 
análise, devendo o empresário fundamentar as razões que o levaram a entregar a 
candidatura fora de prazo; --------------------------------------------------------------------------------  
9.º - Aprovar que sejam considerados os 4 (quatro) trabalhadores apresentados na 
candidatura de Moveis Vone. -----------------------------------------------------------------------------  

4.1.2 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA COM VISTA À ABERTURA 
DE UM PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO 
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA 
PROVIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL, ATIVIDADE DE COVEIRO:  -----------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.ª - Autorizar a abertura de um procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, sendo constituída reserva de recrutamento interna, nos termos 
do n.º 3 do art.º 30 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para: ----------------------------  
 2 (dois) posto de trabalho de Assistente Operacional – Coveiro, previsto no mapa de 
pessoal, com afetação à Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT);  
2.º - Autorizar, tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia, eficiência e 
economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa e o relevante interesse 
publico no recrutamento, que o referido recrutamento seja único e se destine a ser 
preenchidos, em 1.º lugar pelos candidatos colocados na situação de valorização 
profissional, seguidos pelos candidatos aprovados, detentores de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do art.º 30.º 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e somente no final, caso aqueles candidatos 
não sejam suficientes para preencher os postos de trabalho necessários, pelos candidatos 
aprovados com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, 
ao abrigo do disposto no n.º 8 do art.º 30.º da LTFP, atualizada; ----------------------------------  
3.º - Aprovar o prazo de 10 dias úteis para apresentação de candidaturas ao 
procedimento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Aprovar, nos termos do artigo 36.º da LTFP e artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril, a aplicação dos seguintes métodos de seleção no presente procedimento 
concursal: Prova de Conhecimentos (PC); Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS);  ----------------------------------------------------------------------------  
Os candidatos que reunirem as condições referidas no citado n.º 2 do artigo 36º, caso não 
tenham exercido a opção pelos métodos anteriores de acordo com a primeira parte do 
mesmo normativo e constante do formulário de candidatura, realizarão os seguintes 
métodos de seleção previstos na Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril: Avaliação 
Curricular (AC); Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Entrevista Profissional 
de Seleção (EPS); --------------------------------------------------------------------------------------------  
5.º - Aprovar que sejam designados para constituição do respetivo júri, os seguintes 
trabalhadores:  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Presidente: Mário José Soares da Silva, Encarregado Operacional. -------------------------------  
Vogais efetivos: Pedro Miguel Diogo Pereira, Encarregado Operacional e Laura Cristina 
Lopes Guerreiro, Técnica Superior.  ---------------------------------------------------------------------  
Vogais suplentes: Pedro Miguel Curinha Samarra, Chefe da Divisão de Obras, Serviços 
Urbanos e Gestão Territorial e Manuel da Silva Campos, Técnico Superior. ---------------------  
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1.º vogal efetivo.   
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6.º - Aprovar a caraterização do respetivo posto de trabalho, constante do anexo que faz 
parte integrante da proposta n.º 77/2021. -------------------------------------------------------------  

4.1.3 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA COM VISTA À ABERTURA 
DE UM PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO 
JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA 
PROVIMENTO DE UM POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE 
TÉCNICO SUPERIOR (GADES):  -------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Autorizar a abertura de um procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, sendo constituídas reservas de recrutamento internas, nos 
termos do n.º 3 do art.º 30 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para:  ------------------  
- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, previsto no mapa de 
pessoal, com afetação ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social 
(GADES); ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Autorizar, tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia, eficiência e 
economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa e o relevante interesse 
público no recrutamento, que o referido recrutamento seja único e se destine a ser 
preenchido, em 1.º lugar pelos candidatos colocados na situação de valorização 
profissional, seguidos pelos candidatos aprovados, detentores de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do art.º 30º 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e somente no final, caso aqueles candidatos 
não sejam suficientes para preencher os postos de trabalho necessários, pelos candidatos 
aprovados com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, 
ao abrigo do disposto no n.º 8 do art.º 30º da LTFP, atualizada; -----------------------------------  
3.º - Aprovar o prazo de 10 dias úteis para apresentação de candidaturas ao 
procedimento; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Aprovar, nos termos do artigo 36.º da LTFP e artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril, a aplicação dos seguintes métodos de seleção no presente procedimento 
concursal: Prova de Conhecimentos (PC); Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS); ----------------------------------------------------------------------------  
Os candidatos que reunirem as condições referidas no citado n.º 2 do artigo 36.º, caso não 
tenham exercido a opção pelos métodos anteriores de acordo com a primeira parte do 
mesmo normativo e constante do formulário de candidatura, realizarão os seguintes 
métodos de seleção previstos na Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril: Avaliação 
Curricular (AC); Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Entrevista Profissional 
de Seleção (EPS); --------------------------------------------------------------------------------------------  
5.º - Aprovar que sejam designados para constituição do respetivo júri, conforme 
Despacho n.º 120/2021, os seguintes trabalhadores:  -----------------------------------------------  
Presidente: Manuel da Silva Campos, Técnico Superior.  -------------------------------------------  
Vogais efetivos: Laura Cristina Lopes Guerreiro e Ana Isabel Freira Barrenho, Técnicas 
Superiores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vogais suplentes: José Eduardo Palma Guerreiro da Lança, Técnico Superior e Helena 
Camacho Gonçalves Guerreiro, Chefe de Divisão.  ----------------------------------------------------  
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo. -  
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6.º - Aprovar a caraterização do respetivo posto de trabalho, bem como os requisitos 
habilitacionais exigidos, constantes do anexo que faz parte integrante da proposta n.º 
78/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.4 - PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA COM VISTA À ABERTURA DE UM 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA CONSTITUIÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA 
DE EMPREGO PÚBLICO POR TEMPO INDETERMINADO, PARA PROVIMENTO DE UM 
POSTO DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA DE TÉCNICO SUPERIOR (GIP):  ----  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Autorizar a abertura de um procedimento concursal comum para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, sendo constituídas reservas de recrutamento internas, nos 
termos do n.º 3 do art.º 30 da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, para:  ------------------  
- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, previsto no mapa de 
pessoal, com afetação ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico e Social 
(GADES), para o desempenho de funções e atividades de natureza técnica e administrativa 
no Gabinete de Inserção Profissional; -------------------------------------------------------------------  
2.º - Autorizar, tendo em conta os princípios de racionalização, eficácia, eficiência e 
economia de custos, que devem presidir à atividade administrativa e o relevante interesse 
público no recrutamento, que o referido recrutamento seja único e se destine a ser 
preenchido, em 1.º lugar pelos candidatos colocados na situação de valorização 
profissional, seguidos pelos candidatos aprovados, detentores de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado, em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do art.º 30º 
da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas e somente no final, caso aqueles candidatos 
não sejam suficientes para preencher os postos de trabalho necessários, pelos candidatos 
aprovados com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, 
ao abrigo do disposto no n.º 8 do art.º 30º da LTFP, atualizada; -----------------------------------  
3.º - Aprovar o prazo de 10 dias úteis para apresentação de candidaturas ao 
procedimento;  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Aprovar, nos termos do artigo 36.º da LTFP e artigo 5.º da Portaria n.º 125-A/2019, 
de 30 de abril, a aplicação dos seguintes métodos de seleção no presente procedimento 
concursal: Prova de Conhecimentos (PC); Avaliação Psicológica (AP) e Entrevista 
Profissional de Seleção (EPS); ----------------------------------------------------------------------------  
Os candidatos que reunirem as condições referidas no citado n.º 2 do artigo 36.º, caso não 
tenham exercido a opção pelos métodos anteriores de acordo com a primeira parte do 
mesmo normativo e constante do formulário de candidatura, realizarão os seguintes 
métodos de seleção previstos na Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril: Avaliação 
Curricular (AC); Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) e Entrevista Profissional 
de Seleção (EPS); --------------------------------------------------------------------------------------------  
5.º - Aprovar que sejam designados para constituição do respetivo júri, conforme 
Despacho n.º 120/2021, os seguintes trabalhadores:  -----------------------------------------------  
Presidente: Sylvie Diamantine Ramos Rosa, Técnica Superior.  -----------------------------------  
Vogais efetivos: Ana Isabel Freira Barrenho e Ricardo Emanuel Geraldo Jacob, Técnicos 
Superiores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vogais suplentes: Laura Cristina Lopes Guerreiro e Gilberto da Silva Guerreiro, Técnicos 
Superiores.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º vogal efetivo.   
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6.º - Aprovar a caraterização do respetivo posto de trabalho, bem como os requisitos 
habilitacionais exigidos, constantes do anexo que faz parte integrante da proposta n.º 
84/2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.1.5 – PROPOSTA DE CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE MOBILIDADE 
INTERCARREIRAS: -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador José 
Anastácio Candeias Raimundo, com efeitos a 30 de junho de 2021, para a carreira e 
categoria de Assistente Técnico, na 6.ª posição remuneratória, nível 11, para o exercício de 
funções integrado no Serviço Administrativo de Águas e Saneamento (DAF). ------------------  

4.2.2 – ATUALIZAÇÃO DA VIDA ÚTIL DOS EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES NA 
TRANSIÇÃO PARA O SNC-AP:  ---------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a atualização da vida útil dos edifícios e outras construções e, 
consequentemente, a atualização do Inventário dos Bens constantes do Património 
Municipal do Município, por força do novo sistema de normalização contabilística (SNC-
AP); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Submeter, por força do disposto na alínea l) n.º 2 do Artigo 25.º do Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a presente matéria à próxima sessão da Assembleia Municipal, para 
conhecimento e apreciação. -------------------------------------------------------------------------------  

4.2.3 – 2.ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO PARA O 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2021:  --------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Subscrever e aprovar ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro a 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano 
de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, para aprovação a 2.ª Revisão ao 
Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2021. -----------------------------------------------------  

4.2.4 - 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 STUC – 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LD.ª, RELATIVA À EMPREITADA DE “REMODELAÇÃO 
DE ESPAÇO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO”. -----------  

A Câmara 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 “Remodelação de Espaço para implementação do 
Balcão Único de Atendimento”, devidos ao Adjudicatário STUC – Engenharia e Construção, 
Ld.ª; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.1 – MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS – CONTRATO DE 
TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 01 AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 
52/2020 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA CORTE ZORRINHO; TRABALHOS 
COMPLEMENTARES POR CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS: ---------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º – Aprovar a Minuta de Contrato de Empreitada de Obras Públicas – Contrato de 
Trabalhos Complementares n.º 01 ao Contrato de Empreitada n.º 52/2020 - 
“Requalificação Urbanística da Corte Zorrinho” - Trabalhos Complementares por 
circunstâncias não previstas; -----------------------------------------------------------------------------  
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 dois 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 cinco 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 de correio eletrónico, 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 314,94€ (trezentos e catorze euros e noventa e quatro 
cêntimos) 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. -  

5.2 – TRABALHOS A MENOS DA EMPREITADA DE “CONCLUSÃO DA EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA EM515 – PERCURSO PEDONAL ENTRE O NORTE DA ALDEIA 
DOS FERNANDES E O CEMITÉRIO”: -------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar os trabalhos a menos, no valor de €8.275,22€, a que acresce o IVA à taxa 
legalmente aplicável, nos termos e com os fundamentos propostos na informação dos 
serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.3 – TRABALHOS A MENOS DA EMPREITADA DE “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA 
DO ROSÁRIO, ENVOLVENTE À EN2”: ------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar os trabalhos a menos, no valor de €11.447,51, nos termos e com os 
fundamentos propostos na informação dos serviços. ------------------------------------------------  
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6.1 – ATA DE DECISÃO DO JÚRI, RELATIVA À SELEÇÃO DE CANDIDATURAS, 
RESPEITANTE À 2.ª FASE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA OCUPACIONAL MUNICIPAL 
TEMPORÁRIA DE JOVENS, COM VISTA AO PREENCHIMENTO DAS VAGAS: -----------------   

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Homologar a lista de classificação definitiva, apresentada pelo Júri do 
Procedimento de ordenação de candidaturas; --------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar a admissão dos onze candidatos ao Programa de Ocupação Municipal 
Temporária de Jovens 2021 – 2.ª fase, com duração de seis meses e uma bolsa de 
participação de €250,00. ----------------------------------------------------------------------------------  

6.2 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A ISENÇÃO DO 
PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INGRESSO NAS PISCINAS MUNICIPAIS 
RELATIVAS A METADE DO MÊS DE JUNHO, DEVIDO À ABERTURA DA PISCINA 
EXTERIOR: ---------------------------------------------------------------------------------------------------   

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: -----------  
1.º - Aprovar a isenção do pagamento dos ingressos dos utentes, nas Piscina 
Municipal Interior, relativo a metade do mês de junho, nos termos do Regulamento de 
Liquidação e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais, em vigor, fundamentando-
se esta decisão no facto de ser necessário garantir todas as condições de segurança aos 
utilizadores das piscinas municipais; -------------------------------------------------------------------  
2.º - 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 matéria em apreço. ----------------------------------------------------  

6.3 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE A ISENÇÃO DO 
VALOR DOS INGRESSOS NA SESSÃO DE CINEMA EM FAMÍLIA, NO ÂMBITO DO DIA DA 
CRIANÇA: -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara ratificou o Despacho do Senhor Presidente, e desta forma, deliberou: -----------  
Aprovar a isenção do valor dos ingressos a todas as crianças, residentes no concelho, 
que não frequentem qualquer estabelecimento de ensino, sendo as mesmas 
acompanhadas pelos seus encarregados de educação, nas Sessões de Cinema promovidas 
no âmbito do Dia da Criança, respeitando-se todas as normas de segurança e higiene 
emanadas pela DGS e plano de contingências e que o limite de entradas respeite a lotação 
máxima da sala, em tempo de pandemia. ---------------------------------------------------------------  

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

A Câmara deliberou: ---------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a comparticipação financeira, resultante dos encargos com a candidatura 
n.º 2021/650.10.103/74, NIF 212563327, apresentada no âmbito do Regulamento do 
Fundo de Emergência Social, nos termos da Proposta n.º 83/2021; ------------------------------  
2.° - 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.ºs 72277; -------------------------------------------------------------------------------  
3.º Aprovar que os beneficiários apresentem os documentos comprovativos das despesas, 
no Gabinete de Ação Social e Psicologia, no prazo de 10 dias úteis. -------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a Câmara por unanimidade, deliberou aprovar todas as deliberações 
presentes, em minuta. ------------------------------------------------------------------------------------   

Para que não se alegue desconhecimento, mandei passar este e outros de igual teor que 
vão ser afixados nos lugares públicos do costume.  ---------------------------------------------------  

 
Paços do Município de Almodôvar 23 de junho de 2021 

 
 
 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 
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