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EDITAL N.º 179 / 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 extraordinária do Órgão Executivo, 

realizada no dia 23 de junho de 2021:  ---------------------------------------------------------------------------  

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”:  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar as peças do procedimento, nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do 

Código do Procedimento Administrativo, das quais se destacam: --------------------------------------------  

- Programa de Procedimento; ----------------------------------------------------------------------------------------  

- Caderno de Encargos e, ----------------------------------------------------------------------------------------------  

- Minuta do Anúncio; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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: ------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não previstas 

referentes à Relocação de guardas de segurança na EN2", na Empreitada de "Acesso Pedonal e 

Clicável ao Complexo Desportivo de Almodôvar”, nos termos e com os fundamentos aduzidos na 

informação n.º 3054 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 €8.870,00, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 5 dias, nos termos e com os fundamentos aduzidos 

na informação dos serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara 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 
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e Ciclável ao Complexo Desportivo de Almodôvar”, 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 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 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 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 – Designar para Gestor do Contrato, o Técnico Superior, Eng. Luís Godinho, 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. -----------------------------------------------------------  

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: --------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 circunstâncias não previstas, nos 

termos e com os fundamentos aduzidos na informação n.º 3137 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 €16.007,07, 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 15 dias, nos termos e com os fundamentos aduzidos 

na informação dos serviços. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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: ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara 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; -------------------------------------------------------------  
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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 800,35€ (oitocentos euros e trinta e cinco 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. ------------  

1.4 - CANDIDATURAS APRESENTADAS, BEM COMO DAS RESPETIVAS MINUTAS DE CONTRATO 

A CELEBRAR NO ÂMBITO DO APOIO MUNICIPAL PARA O EMPREENDEDORISMO:  -----------------  

A Câmara 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 

arrendamento 
COMPROMISSO 

Paula Dionísia Ribeiro dos Santos Mariano €3.000,00 ---- ---- Cabimento n.º 32493 

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

Maria Fernanda António €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 adoção dos legais procedimentos e atos 

administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 

recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  
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1.5 - MINUTA DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO URBANO, PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS, A CELEBRAR ENTRE RODRIGO MIGUEL SILVA RAMOS E O MUNICÍPIO DE 

ALMODÔVAR: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara 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 

Almodôvar, com o Alvará de Autorização de Utilização n.º 17/2013 – Processo de Obras n.º 

86/2009 – emitido pela Câmara Municipal de Almodôvar, no prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 300/19860422, inscrito na matriz predial urbana da 

União de Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões, Concelho de Almodôvar, sob o artigo n.º 57, 

com a área útil de 38,00 m2, e que se destinará a alojar um estabelecimento de prestação de 

serviços – Salão de Estética e Massagens, instalado no Centro Comercial e de Transportes, 

propriedade de Isa Alexandra Parrinha Guerreiro, pelo tempo necessário à execução das obras de 

substituição 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 pronúncia, em prazo razoável 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. -------------------------------------------------------------------------  

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:  ------------------------------------------------------  

A Câmara 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; ------  

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

1.7 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADA PELA 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE ALMODÔVAR - ALMOVIMENTO, 

PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO:   --------------------------------------------------------------------------  

A Câmara 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.  
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GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

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”:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no montante de 

€4.000,00 (quatro mil euros), a transferir para Associação SCAV, cujo objetivo consiste em apoiar as 

despesas inerentes à sua participação nos Campeonatos Nacionais e Volta ao Alentejo;-------------------------  

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 72412.  

1.9 – MONTANTE A SUPORTAR PELO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, NO ÂMBITO DA “VOLTA 

AO ALENTEJO EM BICICLETA” APRESENTADA PELA CIMBAL:  -------------------------------------------  

A Câmara 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 atribuição da presente comparticipação sejam suportados através da 

rubrica orçamental, com a classificação económica: 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;  ---------------  

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 recaiu 

sobre a proposta n.º 90/2021.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 30 de junho de 2021 

 

 

 

 

  

O Presidente da Câmara Municipal, 
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