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EDITAL N.º 182 / 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 07 de julho de 2021:  ----------------------------------------------------------------------------  

1.1 – MARCAÇÃO DE UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL: ---  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar a Proposta do Senhor Presidente, e desta forma, solicitar a realização de uma sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal, destinada à aprovação do assunto descrito no Edital n.º 
96/2021.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2 – PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL, FÍSICA E FINANCEIRA DA OPERAÇÃO 
ALT20-08-2316-FEDER-000063 (CCDR-A) – “REQUALIFICAÇÃO DE PERCURSOS PEDONAIS NA 
ALDEIA DE SANTA CLARA-A-NOVA”:  ----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada pelos serviços, 
a Reprogramação Temporal e Financeira da Operação ALT20-08-2316-FEDER-000063 – 
“Requalificação de Percursos Pedonais na Aldeia de Santa Clara-A-Nova”; ---------------------------------  
2.º - Que seja elaborada para o efeito a respetiva Nota Justificativa e submetida ao Balcão 2020. -  

1.3 – PEDIDO DE REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL - TURISMO DE PORTUGAL – VALORIZAÇÃO 
TURÍSTICA DO INTERIOR - PROJETO P063618 ”CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE 
INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCARAVANISMO DO ALENTEJO E RIBATEJO – CRIAÇÃO DE 
ÁREAS DE SERVIÇO (ASA) ”:  ---------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar a apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal da Operação/Alteração da 
calendarização do Projeto P063618 - Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o 
Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Área de Serviço (ASA), até 31de dezembro de 
2021, o qual tem como justificação os condicionalismos e prazos referidos na informação n.º 3549.  --  

1.4 – MINUTA DE CONTRATO DE COMODATO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE 
ALMODÔVAR E A SOCIEDADE POPULAR E RECREATIVA DOS PORTEIRINHOS: ----------------------   

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar as cláusulas constantes na Minuta de Contrato de Comodato a celebrar entre o 
Município de Almodôvar e a Sociedade Popular e Recreativa dos Porteirinhos, que tem por objeto a 
cedência das instalações do Centro Cultural dos Porteirinhos para que o Município de Almodôvar; --  
2.º - Aprovar a celebração do Contrato de Comodato com a Sociedade Popular e Recreativa dos 
Porteirinhos, nos termos da Minuta presente em reunião de Câmara; --------------------------------------  
3.º - Conferir os poderes necessários ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, tendo em vista a 
outorga do Contrato de Comodato a celebrar com a Sociedade Popular e Recreativa dos 
Porteirinhos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 99/2021. ------------------------------------------------------------------------------  
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1.5 – MINUTA DE CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO CTT "COMÉRCIO LOCAL", A 
CELEBRAR ENTRE MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E CTT - EXPRESSO - SERVIÇOS POSTAIS E 
LOGÍSTICA, S.A.:  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a minuta do Contrato de Utilização da Solução “CTT Comércio Local” a celebrar entre 
o Município de Almodôvar e os CTT – Expresso – Serviços Postais e Logística, S.A., no âmbito do 
serviço designado “ CTT Comércio Local”; -------------------------------------------------------------------------   
2.º - Aprovar as cláusulas da minuta e a celebração do Contrato para utilização do serviço “ CTT 
Comércio Local”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Conceder poderes ao Senhor Presidente, para outorgar o Contrato em nome do Município 
de Almodôvar;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4.º - Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e 
atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a matéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.6 – PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS 
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS, HUMANITÁRIAS E DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DO CONCELHO DE ALMODÔVAR:  ----------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar a versão final do Projeto de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Apoio às 
Associações Culturais, Artísticas, Recreativas, Humanitárias e de Solidariedade Social do Concelho 

de Almodôvar; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2º - Submeter o supracitado Projeto de Alteração ao Regulamento, a consulta pública, pelo 
período de 30 dias úteis, nos termos do disposto no Artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro; ----------------------------------  
3º - Que sejam iniciados os procedimentos tendo em vista a publicação, na 2.ª Série do Diário da 
República, do referido Projeto de Alteração ao Regulamento;- ----------------------------------------------  
4º - Que após a publicação do Projeto de Alteração ao Regulamento de Atribuição de Apoio às 
Associações Culturais, Artísticas, Recreativas, Humanitárias e de Solidariedade Social do Concelho 
de Almodôvar, na 2.ª Série do Diário da República, que o mesmo seja publicitado por Edital, nos 
locais de estilo, e publicado na página eletrónica do Município de Almodôvar, no separador 
“Regulamentos Municipais – Em Consulta Pública”.- ------------------------------------------------------------  

1.7 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO 
TREQUELAREQUE DESTINADO A APOIAR AS ATIVIDADES DE VERÃO: --------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título excecional, no montante 
de 1.000,00€ (mil euros), a transferir para a Associação “Trequelareque”, com vista a apoiar a 
dinamização das atividades lúdico/educativas promovidas pela Associação durante o verão; ---------  
2.° - Aprovar 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 72600. --------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8 – NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS GAVETÕES DE INUMAÇÕES DO CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE ALMODÔVAR:  -------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar as Normas de Funcionamento dos Gavetões de Inumação implementados no 
Cemitério Municipal de Almodôvar; --------------------------------------------------------------------------------  
2.º Aprovar que seja determinado aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e 
atos administrativos e materiais inerentes a cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  
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1.9 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADA PELA 
ASSOCIAÇÃO SCAV – SPORT CICLISMO DE ALMODÔVAR, DESTINADA A APOIAR AS DESPESAS 
INERENTES À PARTICIPAÇÃO NA VOLTA A PORTUGAL DO FUTURO 2021: ---------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título extraordinário, no 
montante de €2.000,00 (dois mil euros), a transferir para a Associação SCAV – Sport Ciclismo, 
destinada a apoiar os atletas Almodovarenses que irão participar na Volta a Portugal “Futuro 
2021”;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 72603. -  

1.10 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADA PELO 
NÚCLEO DO SPORTING CP DE ALMODÔVAR, PARA APOIO DOS TREINOS DE TÉCNICA 
INDIVIDUAL: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título extraordinário, no 
montante de €1.000,00 (mil euros), a transferir para o Núcleo Sportinguista “Os Leões de 
Almodôvar”, destinado a apoiar as despesas inerentes à realização de Treinos de Técnica 
Individual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 72602. -  

2.1 – MINUTA DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS A 
CELEBRAR COM A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CLARA-A-NOVA E GOMES AIRES NO 
ÂMBITO DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DESPORTIVO DE SANTA CLARA-A-
NOVA:  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e 
Gomes Aires, o qual tem por objeto a delegação de competências de Gestão e Manutenção do 
Complexo Desportivo de Santa Clara-a-Nova; --------------------------------------------------------------------  
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 
União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires, 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 - Homologar a decisão da Comissão de análise e, desta forma, aprovar as candidaturas que 
infra se transcrevem, 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: ----  

PESSOA COLETIVA/TRABALHADOR INDEPENDENTE/ EMPRESÁRIO % APOIO VALOR A ATRIBUIR 

Móveis Vone 
10% 

2.926,00€                            
70% 
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Eduardo Manuel Dores Pinto 70% 931,00€ 

Felisbela Maria Silva Guerreiro 10% 133.00€ 

Sérgio Delgado Unipessoal, Ld.ª, 10% 2.394,00€ 

Patrícia Isabel Caetanita Barão 70% 931,00€ 

2.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; ----------------  
3.º - Tomou conhecimento do pedido anulação da candidatura formulado pelo representante legal 
da empresa “Create Hapiness Ld.ª”. ---------------------------------------------------------------------------------  

3.2 – CANDIDATURAS APRESENTADAS, BEM COMO DAS RESPETIVAS MINUTAS DE 
CONTRATO A CELEBRAR NO ÂMBITO DO APOIO MUNICIPAL PARA 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 

Ana Teixeira Guerreiro Unipessoal Ld.ª €3. 000,00 ---- ---- Cabimento n.º 32572 

Marlene Silva Palma €6.050,00 ---- ---- Cabimento n.º 32588 

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, das empreendedoras Ana Teixeira Guerreiro 
Unipessoal Ld.ª e Marlene Silva Palma; ----------------------------------------------------------------------------  
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. ------------------------------------------------------------------------------------  

4.1 – INÍCIO DO PROCEDIMENTO PRÉ-CONTRATUAL PARA ADJUDICAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS NO ÂMBITO DA REPROGRAMAÇÃO DO PROVERE – ATIVIDADES DE 
ANIMAÇÃO E COORDENAÇÃO DA REDE:  -----------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar o início dos procedimentos pré contratuais tidos por convenientes, tendo em vista 
a aquisição de serviços especializados que assegurem as tarefas definidas na informação n.º 2813, 
de 26 de maio e, conforme as especificações técnicas anexas à informação; -------------------------------   
2.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM VISTA A APOIAR OS FINALISTAS DE 
2019/2020 E 2020/2021: ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 120,00€, a cada jovem finalista, 
num total de 40 e de acordo com a listagem do Agrupamento de Escolas, que faz parte integrante do 
livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida; -----------------------------------------------  
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2.º - Aprovar que o valor seja atribuído a cada um dos alunos, mediante apresentação de IBAN. 
No caso dos alunos menores de idade será pago mediante a apresentação de IBAN do 
Encarregado de Educação; -----------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

6.2 – PEDIDO FORMULADO PELA CERCICOA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS INGRESSOS 
NAS PISCINAS MUNICIPAIS:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar a isenção do pagamento dos ingressos nas Piscinas Municipais, dos clientes da 
CERCICOA, nos termos solicitados.----------------------------------------------------------------------------------  

6.3 – PEDIDO EXTEMPORÂNEO, FORMULADO NO ÂMBITO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 
INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA: ------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aprovar que seja atribuído o subsídio de Incentivo à Natalidade, nos termos do Regulamento 
de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família à requerente com o Processo 2021/650.10.300/18. -----  

6.4 – PEDIDOS DE CANDIDATURA EXTEMPORÂNEO, FORMULADOS NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA OCUPACIONAL MUNICIPAL TEMPORÁRIA DE JOVENS – 2.ª FASE:  ----------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Deferir as 11 inscrições extemporâneas efetuadas no âmbito do Programa Municipal de 
Ocupação Temporária de Jovens, para frequência da 2.ª fase do Programa, entregues fora do prazo de 
candidatura; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

6.5 – PROPOSTA DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO ATL/2021 – ALDEIA DOS 
FERNANDES:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar as Normas que se destinam a regular o funcionamento do espaço ATL – 2021 em Aldeia 
dos Fernandes, promovido pela Câmara Municipal de Almodôvar; ---------------------------------------------------   
2º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes da realização desta iniciativa.  -----------------------------  
3.º - Aprovar que sejam publicitadas por edital a entrada em vigor das normas de funcionamento do 
espaço ATL – 2021 em Aldeia dos Fernandes, e publicadas na página eletrónica do município.  -----------  

6.6 – PROPOSTA DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO ATL/2021 – SANTA CLARA-
A-NOVA:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar as Normas que se destinam a regular o funcionamento do espaço ATL – 2021 em Santa 
Clara-a-Nova, promovido pela Câmara Municipal de Almodôvar; -----------------------------------------------------   
2º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes da realização desta iniciativa.  -----------------------------  
3.º - Aprovar que sejam publicitadas por edital a entrada em vigor das normas de funcionamento do 
espaço ATL – 2021 em Santa Clara-a-Nova, e publicadas na página eletrónica do município.  --------------  

6.7 – PROPOSTA DAS NORMAS DE FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO ATL/2021 – ROSÁRIO: -------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º - Aprovar as Normas que se destinam a regular o funcionamento do espaço ATL – 2021 no Rosário, 
promovido pela Câmara Municipal de Almodôvar; -----------------------------------------------------------------------   
2º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes da realização desta iniciativa.  -----------------------------  
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3.º - Aprovar que sejam publicitadas por edital a entrada em vigor das normas de funcionamento do 
espaço ATL – 2021 no Rosário, e publicadas na página eletrónica do município.  ------------------------------  

6.8 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE 
INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA - EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO DE ALMODÔVAR E 
OURIQUE:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Com base nos fundamentos apresentados e sob Proposta do Senhor Presidente, a Câmara deliberou, por 
unanimidade, retirar da ordem de trabalhos a matéria em referência. ---------------------------------------  

6.9 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO PRÉ -CONTRATUAL PARA AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE 
ATIVIDADES PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DO CONCELHO DE 
ALMODÔVAR:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a abertura de procedimento pré-contratual para aquisição de Cadernos de Atividades 
para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Almodôvar, até ao valor de €7.000,00, 
acrescido do IVA à taxa legal, nos termos e com os fundamentos constantes nas informações constantes 
do processo que ficam arquivadas em pasta anexa ao presente ata. --------------------------------------------------  
2.º - Aprovar que o período de candidaturas para beneficiar do presente apoio tenha lugar entre os 
dias 19 de julho a 13 de agosto de 2021; ------------------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes dos apoios em causa, nos termos e com os 
fundamentos constantes nas informações dos serviços; --------------------------------------------------------  
4.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

6.10 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONTRATUAL PARA AQUISIÇÃO DE VIOLAS 
CAMPANIÇAS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES (AECS):  -----------------------  

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.º - Aprovar a aquisição de 2 (duas) violas campaniças para utilização na AEC de Expressão Musical 
do próximo ano letivo, com estojo incluído e “pickup” já colocada, no valor de 1.260,00€, acrescido do 
IVA à taxa legal em vigor, nos termos e com os fundamentos constantes nas informações constantes do 
processo que ficam arquivadas em pasta anexa ao presente ata; ------------------------------------------------------  
2.º - Aprovar que a aquisição dos instrumentos em apreço seja feita a José Cardoso e Paulo Cardoso, 
com morada em Trindade e concelho de Beja; -----------------------------------------------------------------------------  
3.º - Aprovar os encargos financeiros, decorrentes da aquisição em causa, nos termos e com os 
fundamentos constantes nas informações dos serviços; --------------------------------------------------------  
4.º - Determinar aos competentes Serviços, a adoção dos legais procedimentos e atos 
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que 
recaiu sobre a presente matéria. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
1º Aprovar a comparticipação dos encargos resultantes da execução das obras no imóvel do 
requerente com processo n.º 2021/650.10.103/71; ------------------------------------------------------------  
2.° - Que os encargos decorrentes da presente atribuição sejam suportados através da rubrica 
orçamental, com classificação económica: 080802 e compromisso n.º 72601. --------------------------  

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

A Câmara deliberou:  -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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GRL_ASSINATURA_1 Assinatura 
 
 

1º Aprovar as comparticipações financeiras, resultantes dos encargos com as candidaturas, n.º 
2021/650.10.103/65, NIF 119 146 185, n.º 2021/650.10.103/73, NIF 203 094 905 e n.º 
2021/650.10.103/77, NIF 113 533 390, apresentadas no âmbito do Regulamento do Fundo de 
Emergência Social e, nos termos da Proposta n.º 95/2021; ------------------------------------------------------------  
2º Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipação sejam suportados através da 
rubrica orçamental, com a classificação económica: 04080202 e compromissos n.ºs 4685,4686 e 
4687, respetivamente;  ------------------------------------------------------------------------------------------------  
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. ----------------------------------------------  

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 16 de julho de 2021 

 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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