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ATA N.º 05/2022   

 

----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA 
DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS: - -----------------------------------------------  

Aos dois dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, no edifício-sede do 
Município de Almodôvar, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal, nos termos do art.º 
40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, relativamente à 
primeira quinzena do mês de março, a qual foi presidida pela Senhora Vice-
Presidente da Câmara Municipal, Enf.ª Lucinda Jorge, encontrando-se igualmente 
presentes os Senhores Vereadores Sr. João Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. António 
Sebastião.  -------------------------------------------------------------------------------------------------  

FALTAS DO EXECUTIVO:  --------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente da Ca mara deu conhecimento que o Senhor Presidente 
Dr. Anto nio Manuel Ascença o Mestre Bota, faltou a  reunia o do executivo, por se encontrar 
em isolamento profila tico.  -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento e justificou a respetiva falta.  ------------  

A reunia o foi secretariada pela Assistente Te cnica Vanda Jacinto, coadjuvada pela 
Te cnica Superior, Laura Cristina Lopes Guerreiro.  ------------------------------------------------  

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

Às dez horas e quinze minutos, a Senhora Vice- Presidente da Câmara Municipal declarou 
aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia e respetivos Aditamentos, comunicados por 
correio eletrónico, nos termos da deliberação de 20.OUT.2021.  --------------------------------------  

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  ---------------------------------------------------------------  

II - ORDEM DO DIA:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA:  ---------------------------------------------  

1.1 – Ratificação do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal relativo à 
proposta de Reprogramação Temporal, Física e Financeira da Operação ALT20 – 08 – 
2316 – FEDER – 000061 – “Requalificação Urbanística da Estrada Municipal 515 – Aldeia 
dos Fernandes – Almodôvar – Reprogramação n.º 02”. ------------------------------------------  

1.2 – Ratificação do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal relativo à 
proposta de Reprogramação Temporal, Física e Financeira da Operação ALT20 – 07 – 
1406 – FEDER – 000049 – “Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) – 
Interfaces de Mobilidade Suave em Almodôvar – Reprogramação n.º 02”. -------------------  

1.3 - Ratificação do Despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal relativo à 
proposta de Reprogramação Temporal, Física e Financeira da Operação ALT20-08-2316-
FEDER-000079 - Requalificação do Bairro da Misericórdia. -------------------------------------  

1.4 – Ratificação do Despacho da Sr.ª Vice - Presidente relativo ao pedido formulado 
pelo Clube Desportivo de Almodôvar, para pagamento antecipado da segunda e terceira 
tranches, no âmbito das comparticipações financeiras a atribuir a entidades legalmente 
existentes no concelho.----------------------------------------------------------------------------------  

1.5 – Ratificação do Despacho da Sr.ª Vice - Presidente relativo ao pedido formulado 
pela Associação Escola de Ciclismo - SCAV, para pagamento antecipado da segunda 
tranche, no âmbito das comparticipações financeiras a atribuir a entidades legalmente 
existentes no concelho.----------------------------------------------------------------------------------  
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1.6 – Ratificação do Despacho do Sr. Presidente relativo à suspensão temporária de 
entrega de candidaturas ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Empreendedorismo. -------------------------------------------------------------------------------------  

1.7 – Apreciação e deliberação sobre a Proposta para denominação de rua na 
localidade Corte Zorrinho.  -----------------------------------------------------------------------------  

1.8 – Apreciação e deliberação sobre a Proposta de apoio a conceder no âmbito do 
Regulamento Municipal do Cartão “Almodôvar Solidário”. --------------------------------------  

1.9 – Apreciação e deliberação sobre a Proposta referente a obras de intervenção de 
Saneamento Básico do Município, em prédio de particular. -------------------------------------  

1.10 – Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira 
formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Clara-a-Nova para pintura exterior 
da Igreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 - GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS:  ----------------------------------------------------------  

2.1 – Apreciação e deliberação sobre a Proposta de apoio financeiro e técnico a atribuir 
à Freguesia do Rosário no âmbito de doação do Centro Cultural da A-do-Neves. -----------  

3 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL:  ---------------  

3.1 – Apreciação e deliberação sobre as candidaturas apresentadas, bem como das 
respetivas minutas de contrato a celebrar no âmbito do Apoio Municipal para 
Empreendedorismo. -------------------------------------------------------------------------------------  

3.2 – Apreciação e deliberação sobre o pedido de pagamento formulado pelo 
empresário José Rodrigues, no âmbito do PATECA.  ----------------------------------------------  

4 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: --------------------------------------------------------------------  

4.1 – ADMINISTRAÇÃO:  ----------------------------------------------------------------------------------  

4.1.1 - Aprovação da ata n.º 04/2022, da reunião ordinária realizada no dia 16 de fevereiro 
de 2022.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2 – FINANÇAS:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2.1 - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia;  ---------------------------------------  

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL  -------------------  

5.1 – Apreciação e deliberação sobre o início do Procedimento para decisão de 
contratar, peças do procedimento e júri, no âmbito da empreitada de execução 
“Remodelação da Rede de Esgotos, da Rede de Drenagem de Águas entre a Rotunda da 
Entrada Norte e a Azinhaga do Poço dos Passarinhos – FASE 2: Rotunda da Entrada Norte 
– Casa Mortuária”. ----------------------------------------------------------------------------------------  

5.2 – Apreciação e deliberação sobre os Trabalhos Complementares à empreitada de 
“Acesso Pedonal e Clicável ao Complexo Desportivo de Almodôvar”. -------------------------  

6. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 – Apreciação e deliberação sobre o pedido de isenção do pagamento de vinheta de 
passe escolar do aluno com processo 2022/650.10.100/5. ------------------------------------- 

6.2 – Apreciação e deliberação sobre a atribuição dos subsídios aos alunos do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do Concelho de Almodôvar – ano letivo 2021/2022. ----------------------- 

6.3 – Apreciação e deliberação da candidatura para atribuição do apoio ao Incentivo à 
Natalidade e Apoio à família que não cumpre o Regulamento. ---------------------------------- 

7. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS.  --------------------------------------------------------------------  
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ADITAMENTO À ORDEM DO DIA:  ---------------------------------------------------------------------  

1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: ---------------------------------------------  

1.11 – Apreciação e deliberação sobre a apresentação de candidatura ao Aviso n.º 
02/C03-i01/2021 no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, Investimento RE-
C03-i01 – Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais. --------------------------------  

1.12 – Apreciação e deliberação Apreciação e deliberação sobre o Relatório Final e a 
minuta de contrato no âmbito do procedimento de Consulta Prévia n.º 08/2022 – 
Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão Especial (BTE), para edifícios 
pertencentes ao Município de Almodôvar, incluída no Lote 2 – Baixa Tensão Especial 
(BTE) do Acordo Quadro Eletricidade – AQ 06/2020. --------------------------------------------  

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL  -------------------  

5.3 – Apreciação e deliberação sobre o Anteprojeto – “Creche Municipal de Almodôvar”. 

ADITAMENTO À ORDEM DO DIA - II: -----------------------------------------------------------------  

1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: ---------------------------------------------  

1.13 – Apreciação e deliberação Apreciação e deliberação sobre o Voto de Pesar pelas 
Vítimas da Guerra na Ucrânia. ------------------------------------------------------------------  

I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA  --------------------------------------------------------  

INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO:  -------------------------------------------------  

Intervenção do Senhor Presidente da Câmara  ---------------------------------------------------  

Para conhecimento da Câmara Municipal, a Senhora Vice-Presidente prestou as 
seguintes informações:  -----------------------------------------------------------------------------------------  

I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 4.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO (PERMUTIVA) E 
ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (MODIFICATIVA) DE 2022:  ----------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor da 4.ª Alteração Permutativa ao 
Orçamento e modificativa às Grandes Opções do Plano de 2022, aprovada por Despacho do Sr. 
Presidente da Câmara, datado de 16 de fevereiro de 2022, em que o montante total da presente 
modificação orçamental é de €5.000,00, de natureza corrente.  --------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.   ---------------------------------------------------------  

II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º27/2022 – TOLERÂNCIA DE PONTO 
– TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL:  ------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 27/2022, exarado 
em 23 de fevereiro de 2022, no qual determina a concessão de tolerância de ponto aos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Almodôvar, na terça-feira de Carnaval, dia 01 de 
março de 2022, ficando assegurados os serviços essenciais, designadamente, cemitério, 
recolha de lixo, abastecimento de água e estação elevatória de águas residuais, sendo 
concedido a estes trabalhadores um dia de descanso em data a acordar oportunamente com o 
respetivo responsável. ------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  ---------------------------------------------------------  

III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO DAS AVALIAÇÕES OBTIDAS NO FINAL DO 1.º 
PERÍODO, DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O CONSERVATÓRIO REGIONAL DO BAIXO 
ALENTEJO NO ANO LETIVO DE 2021/2022:  --------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento do aproveitamento escolar dos alunos do 
nosso concelho que frequentam o Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Secção de Castro 
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Verde e apresentou o mapa das classificações por eles obtidas no final do 1.º período do ano 
letivo 2021/2022, nas várias disciplinas que lhes foram lecionadas. ---------------------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  ---------------------------------------------------------  

IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – AGRADECIMENTO NO ÂMBITO DOS CENTROS DE 
VACINAÇÃO COVID-19: -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento sobre a informação recebida do Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, assinalando dois anos o dia 2 de março, desde que apareceu o 
primeiro caso de COVID-19, em Portugal. Portugal foi o primeiro país a nível mundial a atingir 
uma cobertura vacinal de 85%, o que é um motivo de orgulho e um exemplo internacional. 
Este sucesso é também, sem qualquer dúvida, das Autarquias, pelo seu incansável esforço de 
dar resposta às necessidades de saúde que surgiram no decorrer desta pandemia. --------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  ---------------------------------------------------------  

V - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO SOBRE O PROJETO ALMODÔVAR+INCLUSIVO:  ------  

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento sobre o balanço do projeto “Almodôvar + 
Inclusivo”, aprovado em reunião de Câmara de 06 novembro de 2019. Referiu que o projeto 
tem sido muito positivo, os trabalhadores afetos sentem-se apoiados, motivados e valorizados 
pelo seu trabalho e o feedback das famílias também é muito positivo. Num futuro próximo 
querem dar inicio a formações neste âmbito, inclusive em Língua Gestual Portuguesa. ----------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  ---------------------------------------------------------  

VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – AGRADECIMENTO VOLUNTARIADO:  ---------------  

A Senhora Vice-Presidente deu conhecimento sobre o espírito de voluntariado que se fez 
sentir em Almodôvar, nos últimos dias, no âmbito da recolha de bens de primeira necessidade 
a favor dos refugiados ucranianos e soldados que se encontram nas fronteiras da Polónia, 
tendo a Autarquia apoiado a logística de transporte dos donativos até Faro.   ----------------------  

A Câmara tomou o devido conhecimento.  ---------------------------------------------------------  

Prosseguindo, a Senhora Vice-Presidente questionou os membros do Executivo no 
sentido de saber se pretendiam tratar de assuntos de interesse municipal, relembrando os 
Senhores Vereadores que seria cumprido o tempo destinado para o “Período Antes da Ordem 
do dia”, de 60 minutos, que foi utilizado.  ----------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião começou por questionar sobre a Volta ao Algarve 
em Ciclismo. A Câmara tem vindo a patrocinar a partida de uma etapa desta prova na vila de 
Almodôvar com o pretexto de afinidade que a nossa população tem com esta modalidade e a 
divulgação e afirmação do nosso concelho e eventual retorno financeiro para a restauração e 
hotelaria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estas partidas têm um custo financeiro elevado, e no caso deste ano, esse custo foi ainda 
justificado pela reportagem televisiva que seria feita sobre o nosso concelho ou sobre a nossa 
vila. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O facto é que não houve qualquer reportagem televisiva que evidenciasse o concelho e suas 
potencialidades, sendo que por vezes até confundem Almodôvar como parte do Algarve, sendo 
já uma luta antiga do tempo do Rally de Portugal e que o retorno para a restauração e hotelaria, 
praticamente não existiu ou teve pouco impacto. ---------------------------------------------------------  

A única promoção mais visível foram algumas fotos publicadas nas redes sociais 
envolvendo o Presidente da Câmara com atletas do nosso concelho e isso parece-me muito 
pouco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Face a estas situações penso que devem ser repensadas estas decisões e apostar mais na 
promoção da modalidade, internamente, com apoios estruturais que incentivassem a prática 
da modalidade, especialmente nos mais novos. -----------------------------------------------------------  

O senhor Vereador referiu também outra situação que lhe pareceu surreal que foi o facto 
de o Presidente da Câmara ter "repreendido" uma munícipe, utilizando o Facebook da Câmara, 
por esta ter comentado criticamente todo o aparato que envolveu esta partida da Volta ao 
Algarve e que provoca algum transtorno na vida das pessoas. -----------------------------------------  

É certo que a munícipe é trabalhadora do município e por essa situação ainda devia ter 
havido mais cuidado no tratamento destas questões, não devendo ser feita publicamente e 
muito menos em redes sociais. --------------------------------------------------------------------------------  

 Fez tudo o que não deveria ter feito enquanto Presidente da Câmara. --------------------------  
 Salientou, ainda, que não tem qualquer procuração para representar a colaboradora em 

causa, mas não lhe pareceu correto a situação sendo que há uma imagem de autoritarismo, 
prepotência e convencimento preocupantes. --------------------------------------------------------------  

Outra questão pertinente que gostava de ver esclarecida e que foi falado na última sessão 
de Assembleia, diz respeito à previsão de alguns eventos, nomeadamente à FACAL. Sendo, que 
as obras no Campo das Eiras, para o qual foi feito um procedimento ajuste direto, para que 
andasse mais depressa, iniciaram a um bom ritmo, passou o período das eleições e noto que a 
obra não está a decorrer nos parâmetros normais, noto algum abrandamento. Não sei se tem 
tido trabalhos complementares? Penso que a câmara deve ter outro tipo de informação, mas 
não tem. Não sendo possível terminar a tempo da FACAL, onde irá ser feita? ----------------------  

A Senhora Vice-Presidente responde que em relação à Volta ao Algarve não fez essa 
auscultação junta da hotelaria nem restauração, mas com o número de pessoas que se viu nas 
ruas da vila, pode -se constatar que só a simples saída á rua da população já deu um excelente 
contributo para a melhoria da sua saúde mental. Obrigou que saíssem da sua zona de conforto. 
Em relação à TV temos que reforçar que o nosso concelho pertence ao Baixo Alentejo, e não ao 
Algarve como muitas vezes é referenciado. -----------------------------------------------------------------  

Em relação à questão da munícipe não poderei responder sobre essa matéria, julgo na 
próxima reunião o Sr. Presidente poderá clarear esta questão. ----------------------------------------  

Em relação à FACAL, todos sabemos que a obra não está adiantada, e que não permitirá 
receber a FACAL. No entanto, é opinião do executivo em funções que a FACAL poderá se 
realizar noutro local. Na próxima reunião de camara o Sr. Presidente acrescentará a 
informação necessária sobre o desenvolvimento da obra. ----------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo explicou que em relação à obra do Campo das Eiras 
temos estado a ver as condições a nível de edifício para fazer melhorias, o que atrasa um pouco 
a obra. Quisemos ampliar o número de camarins e temos estado a tentar encontrar soluções 
para dar resposta. É visível que quebrou um pouco o ritmo nos últimos dois meses, 
manifestado também pela falta de Recursos Humanos. Realçou que a seu tempo, esta 
reorganização de espaços virá a reunião de câmara para ser partilhado para todos. Em relação 
ao Mercado Medieval, como é uma data mais próxima, ainda temos um número de casos 
elevados, e vem muitas pessoas de fora, incluídos estrangeiros, decidimos não avançar. Em 
relação ao 25 de Abril, temos então tudo preparado para se avançar com espetáculo de 
pirotecnia. Aos poucos e com cautela vamos conseguindo, ainda não estamos em tempo de 
aberturas súbitas. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião referiu, ainda, uma questão sobre a área da saúde, 
sendo uma Delegação de Competências com efeitos a 1 de abril, estive a ler os documentos e 
verifiquei que há obrigações e potenciais investimentos que preveem a intervenção da 
autarquia, como por exemplo o Conselho Municipal de Saúde.  ----------------------------------------  

Sobre a matéria a Senhora Vice-Presidente respondeu que já foi mencionada que 
haveria necessidade de brevemente iniciar os trabalhos para se desenvolver um conselho 
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municipal de saúde. Acrescenta que somos parceiros da Rede Portuguesa de Municípios 
Saudáveis e que estamos em conjunto com outros concelhos a desenvolver o projeto o atlas da 
saúde da rede. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vereadora Ana Carmo informou que, no fim-de-semana passado, 26 e 27 de 
fevereiro, o atleta Miguel Custódio alcançou os pódios em primeiro lugar em corta-mato no 
escalão infantil, no 24.º Campeonato do Alentejo de Corta-Mato, em Cuba e no 45.º Cross 
Internacional das Amendoeiras em Flor. Não podendo deixar de realçar aqui uma nota de 
parabéns e de orgulho por esta representação do concelho a nível nacional. -----------------------  

II - ORDEM DO DIA:  ----------------------------------------------------------------------------------------  

1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA:  ---------------------------------------------  

1.1 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
RELATIVO À PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL, FÍSICA E FINANCEIRA 
DA OPERAÇÃO ALT20 – 08 – 2316 – FEDER – 000061 – “REQUALIFICAÇÃO 
URBANÍSTICA DA ESTRADA MUNICIPAL 515 – ALDEIA DOS FERNANDES – 
ALMODÔVAR – REPROGRAMAÇÃO N.º 02”: ------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Informação n.º 
983/2022, elaborada pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria e explicou que se trata da 
apresentação de uma Reprogramação Temporal (Prorrogação do prazo de execução da 
operação, mantendo-se o respetivo início em 28 de março de 2017,e passando o seu 
término a ser em 05 de julho de 2021), Física e Financeira (o valor elegível aprovado 
passou a ser de 154 786,77€) da operação ALT20-08-2316-FEDER-000061, 
“Requalificação Urbanística da Estrada Municipal 515- Aldeia dos Fernandes – 
Almodôvar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Submetido o assunto à votação, a Câmara por unanimidade, ratificou o Despacho 
do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou: --------------------------------------------------  

1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada 
pelos serviços, a apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal, Física e 
Financeira da operação - ALT20-08-2316-FEDER-000061, “Requalificação Urbanística 
da Estrada Municipal 515- Aldeia dos Fernandes – Almodôvar”; -------------------------------  

2.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.  ------------------------------------  

1.2 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
RELATIVO À PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL, FÍSICA E FINANCEIRA 
DA OPERAÇÃO ALT20 – 07 – 1406 – FEDER – 000049 – “PLANO DE AÇÃO DE 
MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL (PAMUS) – INTERFACES DE MOBILIDADE 
SUAVE EM ALMODÔVAR – REPROGRAMAÇÃO N.º 02”: ---------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou a informação n.º 976/2022, elaborada pelo 
Gabinete Jurídico e de Auditoria e explicou que se trata da apresentação de uma 
Reprogramação Temporal (Prorrogação do prazo de execução da operação, passando o 
seu término a ser em 30 de junho de 2022), Física e Financeira (o valor elegível aprovado 
passou a ser de 1 498 846,99€) da operação ALT20-07-1406-FEDER-000049, “Plano de 
Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) – Interfaces de Mobilidade Suave em 
Almodôvar”.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Submetido o assunto à votação, a Câmara por unanimidade, ratificou o Despacho 
do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou: --------------------------------------------------  

1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada 
pelos serviços, a apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal, Física e 
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Financeira da operação - ALT20-07-1406-FEDER-000049, “Plano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável (PAMUS) – Interfaces de Mobilidade Suave em Almodôvar”; ----------  

2.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.  ------------------------------------  

1.3 - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
RELATIVO À PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL, FÍSICA E FINANCEIRA 
DA OPERAÇÃO ALT20-08-2316-FEDER-000079 - REQUALIFICAÇÃO DO BAIRRO DA 
MISERICÓRDIA: -----------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou a informação n.º 987/2022, elaborada pelo 
Gabinete Jurídico e de Auditoria e explicou que se trata da apresentação de uma 
Reprogramação Temporal (Prorrogação do prazo de execução da operação, mantendo-
se o respetivo início em 05 de julho de 2019, e passando o seu término a ser em 04 de 
agosto de 2021), Física e Financeira (o valor elegível aprovado passou a ser de 
196 494,01€) da operação ALT20-08-2316-FEDER-000079, “Requalificação do Bairro da 
Misericórdia - Almodôvar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Submetido o assunto à votação, a Câmara por unanimidade, ratificou o Despacho 
do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou: --------------------------------------------------  

1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada 
pelos serviços, a apresentação de um pedido de Reprogramação Temporal, Física e 
Financeira da operação - ALT20-08-2316-FEDER-000079, “Requalificação do Bairro da 
Misericórdia – Almodôvar”; ----------------------------------------------------------------------------  

2.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.  ------------------------------------  

1.4 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SR.ª VICE - PRESIDENTE RELATIVO AO 
PEDIDO FORMULADO PELO CLUBE DESPORTIVO DE ALMODÔVAR, PARA 
PAGAMENTO ANTECIPADO DA SEGUNDA E TERCEIRA TRANCHES, NO ÂMBITO DAS 
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES NO CONCELHO: -------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou o pedido formulado pelo Clube Desportivo de 
Almodôvar, para pagamento antecipado da segunda e terceira tranches atribuídas no âmbito 
das comparticipações financeiras para colmatar as despesas do Clube, nos termos e com os 
fundamentos da informação apresentada pelos serviços.  ---------------------------------------------- 

Submetido o assunto à votação, a Câmara por unanimidade, ratificou o Despacho 
da Senhora Vice-Presidente e, desta forma, deliberou: ------------------------------------------  

1.º - Aprovar o pedido formulado pelo Clube Desportivo de Almodôvar, para 
pagamento antecipado da segunda e terceira tranches, no âmbito das comparticipações 
financeiras a atribuir a entidades legalmente existentes no concelho;  -----------------------   

2.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.  ------------------------------------  

1.5 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DA SR.ª VICE - PRESIDENTE RELATIVO AO 
PEDIDO FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE CICLISMO - SCAV, PARA 
PAGAMENTO ANTECIPADO DA SEGUNDA TRANCHE, NO ÂMBITO DAS 
COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES LEGALMENTE 
EXISTENTES NO CONCELHO: -------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação um pedido formulado pela 
Associação Escola de Ciclismo - SCAV, para pagamento antecipado da segunda tranche 
atribuída no âmbito das comparticipações financeiras para colmatar as despesas  da 
Associação, nos termos e com os fundamentos da informação apresentada pelos serviços. ----- 
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Submetido o assunto à votação, a Câmara por unanimidade, ratificou o Despacho 
da Senhora Vice-Presidente e, desta forma, deliberou: ------------------------------------------  

1.º - Aprovar, o pedido formulado pela Associação Escola de Ciclismo - SCAV, para 
pagamento antecipado da segunda tranche, no âmbito das comparticipações financeiras 
a atribuir a entidades legalmente existentes no concelho; ---------------------------------------  

2.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 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. PRESIDENTE RELATIVO À SUSPENSÃO 
TEMPORÁRIA DE ENTREGA DE CANDIDATURAS AO ABRIGO DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO: --------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a matéria e apresentou o 
Despacho N.º 26/2022, exarado a 17 de fevereiro de 2022, que aqui se dá como 
totalmente reproduzido e fica arquivado em pasta anexa ao presente livro de atas, 
o qual suspende a submissão de candidaturas ao abrigo do programa de apoio previsto 
no Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, com efeitos a partir do dia 
17 de fevereiro (inclusive). -----------------------------------------------------------------------------    

O senhor Vereador António Sebastião referiu que para sustentar uma revisão ao 
regulamento, e torná-lo numa política de apoio ao mundo empresarial mais justa, mais 
rigorosa e com mais músculo financeiro, é importante perceber o que falhou e qual o montante 
despendido pela Câmara nestes apoios nomeadamente desde a última alteração. ---------------- 

Deve ser realizada uma auditoria por entidade externa a toda a aplicação do regulamento, 
de uma forma exaustiva, que nos traga a informação do impacto que estas políticas de apoio 
tiveram junto dos beneficiados, nomeadamente no aumento dos seus negócios e dos postos de 
trabalho criados. Perceber se houve da parte das candidaturas apresentadas e aprovadas o 
cumprimento de todas as cláusulas regulamentares.----------------------------------------------------- 

Submetido o assunto à votação, a Câmara por unanimidade, Ratificou o Despacho 
do Senhor Presidente e, desta forma, deliberou: --------------------------------------------------  

1.º - Aprovar, a suspensão de submissão de candidaturas formalizadas ao abrigo 
do programa de apoio previsto no Regulamento Municipal de apoio ao 
Empreendedorismo, por tempo indeterminado; ------------------------------------------------  

2.º - Aprovar que esta medida entre em vigor no dia 17 de fevereiro de 2022, 
ficando, contudo, assegurada a análise e tramitação das candidaturas submetidas até esta 
data, inclusive, mediante os critérios atualmente previstos no citado Regulamento;  ------  

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 – PROPOSTA PARA DENOMINAÇÃO DE RUA NA LOCALIDADE CORTE 
ZORRINHO.  -----------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a matéria e apresentou a 
Proposta N.º 24/2022, exarada a 28 de fevereiro de 2022, que aqui se dá como 
totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas.  

O Vereador João Pereira referiu que foram efetuados todos os procedimentos 
previstos na legislação, tendo-se obtido o parecer favorável da Junta de Freguesia em 
relação à sugestão apresentada. Salientou, ainda, que esta sugestão vem na sequência da 
concretização e conclusão da empreitada de requalificação urbanística da Corte Zorrinho 
e no facto de esta ser a terra Natal do ciclista em questão. --------------------------------------- 

O senhor Vereador António Sebastião acha completamente extemporâneo que se avance 
nesta proposta sem ter um enquadramento diferente. Trata-se de uma pessoa que estimo e 
aprecio pessoalmente, mas considero extemporânea esta proposta que não assenta em bases 
de aplicação justa. É preciso termos em consideração que tivemos e temos outros atletas que 
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se notabilizaram no seu percurso desportivo, na modalidade de ciclismo e noutras 
modalidades sendo que temos bons atletas no concelho de Almodôvar em pé de igualdade com 
o Henrique Casimiro, começando pelo Armindo Barradas e o Manuel Caetanita, e vamos 
equacionar o próprio atleta Diogo Gonçalves e muitos outros mais. Há um conjunto de 
munícipes Almodovarenses que se tem notabilizado em algumas modalidades e que para 
avançar teríamos que ter um instrumento base no sentido de procurar uma justiça e equidade. 

O Vereador João Pereira salientou, ainda, que em questão de toponímia em Almodôvar 
estão a considerar dar o nome a ruas que se designam ainda como Rua A, Rua B, tendo 
em consideração outros nomes de atletas, políticos, etc.. ---------------------------------------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 
António Sebastião, deliberou:  ------------------------------------------------------------------------  

1.º - Aprovar a designação da artéria principal da aldeia da Corte Zorrinho, onde 
transita a EM515, como Avenida Henrique Casimiro; --------------------------------------------  

2.º - Notificar as instâncias locais de Conservatória de Registo Predial, da 
Autoridade Tributária Aduaneira, dos Correios de Portugal, S.A., da Guarda 
Nacional Republicana e os Bombeiros Voluntários de Almodôvar, sobre a designação 
toponímica da rua em questão; ------------------------------------------------------------------------   

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

DECLARAÇÃO DE VOTO: --------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Vereador António Sebastião produziu a seguinte declaração de voto: 
“Independentemente do meu voto de abstenção, é uma pessoa que naturalmente 

considero e estimo, nada tem a ver com situações a nível pessoal, tem apenas a ver com o 
tratamento justo com outros setores de atividade que também tenham prestigiado a vila de 
Almodôvar e que podem ser devidamente homenageados, mas com base em critérios 
devidamente elaborados e de uma forma mais global. Na modalidade de ciclismo temos 
Armindo Barradas, prestação brilhante na Volta a Portugal em bicicleta, Manuel Caetanita, 
campeão nacional de Ciclo Cross e vencedor de etapas na volta a Portugal, Daniel Mestre, 
muitos outros André Alves no Judo, o Diogo Gonçalves no Futebol, e muitos outros na 
Patinagem Artística e noutras modalidades. -------------------------------------------------------------  

  Deste modo, penso que a atitude, a postura mais correta e de melhor responsabilidade 
deverá ter por base uma avaliação ou norma que possibilita-se esta homenagem mais 
coletiva a todos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.8 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO 
MUNICIPAL DO CARTÃO “ALMODÔVAR SOLIDÁRIO”. ----------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a matéria e apresentou a 
Proposta N.º 22/2022, exarada a 25 de fevereiro de 2022, que aqui se dá como 
totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas. 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------  
1.º - Aprovar a comparticipação do valor pago pela titular do cartão Almodôvar 

Solidário n.º1011, a título de medicação prescrita por profissional de saúde, no valor de 
€ 48,65, nos termos e fundamentos previstos na informação n.º 683/2022, de 8 de 
fevereiro; --------------------------------------------------------------------------------------------------   

2.º - Sejam encetadas as diligências necessárias junto dos serviços municipais com 
vista a serem iniciados os trabalhos preparatórios de procedimento de alteração do 
Regulamento Municipal do Cartão “Almodôvar Solidário”; --------------------------------------  

3.º - 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 recair sobre a presente proposta;  -------------------------------------------------  



 

 

ATA N.º 05/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 02 MARÇO 2022 

 

87 

 

4.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.  ------------------------------------  

1.9 – PROPOSTA REFERENTE A OBRAS DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO 
BÁSICO DO MUNICÍPIO, EM PRÉDIO DE PARTICULAR: ---------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação a matéria e apresentou a 
Proposta N.º24/2022, exarada a 28 de fevereiro de 2022, que aqui se dá como 
totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas.  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------  
1.º - Aprovar a realização de obras de intervenção necessárias ao 

estabelecimento das ligações interiores ao coletor de esgoto principal do prédio, 
que atualmente se encontra ligado ao coletor público, no prédio sito na Rua do Afonso n.º 
8, na vila de Almodôvar bem como a assunção de despesa no valor de 2.300.00€, 
acrescido de IVA, nos termos e com os fundamentos constantes na citada proposta n.º 
23/2022, que se anexa;  ---------------------------------------------------------------------------------  

2.º - Aprovar a isenção do pagamento das taxas devidas, ao Munícipe, pela ligação do 
Ramal de esgotos ao Coletor Público; ----------------------------------------------------------------   

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

1.10 – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA FORMULADO PELA FÁBRICA 
DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTA CLARA-A-NOVA PARA PINTURA EXTERIOR DA 
IGREJA: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal, sob a Proposta da Senhora Vice-Presidente deliberou, Retirar da 
Ordem de trabalhos a matéria em referência, tendo em consideração que a mesma não se 
conseguiu concluir em tempo útil para ser submetida em reunião de Câmara. --------------------- 

1.11 – APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA AO AVISO N.º 02/C03-I01/2021 NO 
ÂMBITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA, INVESTIMENTO RE-C03-I01 
– NOVA GERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RESPOSTAS SOCIAIS: ----------------------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou a informação n.º 135/2022, elaborada pela 
Técnica Superior Jamília Machado e explicou que se trata de uma apresentação de uma 
candidatura a formalizar no âmbito do Aviso n.º 02/C03-i01/2021 - Plano de 
Recuperação e Resiliência, Investimento RE-C03-i01- Nova Geração de Equipamentos e 
Respostas Sociais, nos termos e com os fundamentos constantes na informação que se 
anexa prestada pelos serviços. ------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------  
1.º - Aprovar a apresentação de uma candidatura a formalizar no âmbito Aviso 

n.º02/C03-i01/2021 - Plano de Recuperação e Resiliência, Investimento RE-C03-i01- 
Nova Geração de equipamentos e Respostas Sociais;  --------------------------------------------  

2.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.  ------------------------------------  

1.12 – RELATÓRIO FINAL E A MINUTA DE CONTRATO NO ÂMBITO DO 
PROCEDIMENTO DE CONSULTA PRÉVIA N.º 08/2022 – FORNECIMENTO DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), PARA EDIFÍCIOS 
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, INCLUÍDA NO LOTE 2 – BAIXA 
TENSÃO ESPECIAL (BTE) DO ACORDO QUADRO ELETRICIDADE – AQ 06/2020. ------ 

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação o Relatório Final, exarado em 23 
de fevereiro de 2022, pelo Júri do procedimento, que se transcreve: - ------------------------  

“Aquisição de Bens -------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Consulta Prévia n.º 08/2022 ------------------------------------------------------------------------------------  
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, reuniu o Júri da Consulta 

Prévia n.º 08/2022, constituído pelo Eng.º Eletrotécnico Cláudio Espírito Santo e pelos Técnicos 
Superiores Gilberto Guerreiro e Ana Rita Alexandre, dos quais o primeiro é o Presidente, a fim de 
procederem à elaboração do presente Relatório Final, nos termos do artigo 124.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, no 
âmbito do processo de aquisição de bens - Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão 
especial (BTE), para edifícios pertencentes ao Município de Almodôvar, incluída no Lote 2 – 
Baixa Tensão Especial (BTE) do Acordo Quadro Eletricidade – AQ 06/2020, pelo prazo máximo 
de 12 meses.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos procedeu-se à Audiência Prévia dos 
interessados, tendo-lhes sido remetido a intenção de adjudicação nos termos do Relatório Preliminar 
no dia 15 de fevereiro de 2022, através da Plataforma Eletrónica utilizada pelo Município de 
Almodôvar (www.vortal.biz), aos concorrentes Rolear-Automatizações, Estudos E 
Representações, S.A., Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda., Endesa Energia, SA – 
Sucursal Portugal, Galp Power S.A., EDP COMERCIAL, Comercialização de Energia, S.A., no qual 
eram informados que conforme estipulado no n.º 1 do Artigo 123.º do citado diploma legal, dispunham 
de cinco dias para efeitos de pronúncia por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. Decorrido 
o referido prazo, verifica-se que não foi apresentada qualquer alegação por parte dos concorrentes. - 

Neste Sentido, o Júri deliberou:  --------------------------------------------------------------------------------  
1. Manter a ordenação das propostas constantes no Relatório Preliminar:  ------------------------  

 
2. Propor que o procedimento inerente à aquisição de bens em referência seja adjudicado à 

empresa Endesa Energia, SA – Sucursal Portugal, pelo valor global de € €135.668,52 
(Cento e trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito euros e cinquenta e dois 
cêntimos) acrescidos do IVA; ----------------------------------------------------------------------------  

3. Que após a adjudicação, se proceda à notificação da decisão de adjudicação, em 
simultâneo, a todos os concorrentes, através da Plataforma Eletrónica utilizada pelo 
Município de Almodôvar (www.vortal.biz), que será acompanhada do presente Relatório 
Final, nos termos do Artigo 77.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos; -----------------------  

4. Que o Adjudicatário seja ainda notificado, nos termos do Artigo 77.º n.º 2 do Código dos 
Contratos Públicos, para:  -----------------------------------------------------------------------------------  

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no 
Artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos; ---------------------------------------------  

b) Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reproduzido por 
escrito. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Submeter o presente Relatório Final ao Órgão competente para a decisão de contratar.----  
As deliberações foram todas tomadas por unanimidade e por votação nominal.  ---------------------  
Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente Relatório que contém três páginas, todas elas 

numeradas, o qual vai ser assinado pelos membros do júri.  -----------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------  
1.º - Aprovar o Relatório Final no âmbito do procedimento de Consulta Prévia n.º 

08/2022 Fornecimento de energia elétrica em baixa tensão especial (BTE), para edifícios 
pertencentes ao Município de Almodôvar, incluída no Lote 2 – Baixa Tensão Especial 
(BTE) do Acordo Quadro Eletricidade – AQ 06/2020, pelo prazo máximo de 12 meses, 
produzido pelo Júri do Procedimento; ---------------------------------------------------------------  

Ordenação Nome do Concorrente Valor da proposta 

1º Endesa Energia, SA – Sucursal Portugal €135.668,52 

2.º EDP COMERCIAL, Comercialização de Energia, S.A. €148.983,28 

3.º Iberdrola Clientes Portugal, Unipessoal, Lda. €149.521,52 

4.º Galp Power S.A. €244.694,53 

5.º Rolear  - Automatizações, Estudos E Representações, S.A. €288.459,00 

http://www.vortal./
http://www.vortal.biz/
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2.º - Aprovar a adjudicação da proposta apresentada pela empresa Endesa 
Energia, SA – Sucursal Portugal pelo valor global de € €135.668,52 (Cento e trinta e 
cinco mil, seiscentos e sessenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos) acrescidos do 
IVA; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.º - Enviar, nos termos do n.º 1 do art.º 77 do CCP, a notificação de adjudicação, em 
simultâneo, a todos os concorrentes, através da Plataforma Eletrónica utilizada pelo 
Município de Almodôvar (www.vortal.biz), que será acompanhada do presente Relatório 
Final; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.º - Que, nos termos do n.º 2 do art.º 77 do CCP, o adjudicatário seja igualmente 
notificado a: --------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Apresentar os documentos de habilitação exigidos nos termos do disposto no 
Artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos; --------------------------------------------- 

b) Se pronunciar sobre a minuta de contrato, quando este for reproduzido por 
escrito.  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS - FORNECIMENTO DE ENERGIA 
ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE), PARA EDIFÍCIOS PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR, INCLUÍDA NO LOTE 2 – BAIXA TENSÃO ESPECIAL 
(BTE) DO ACORDO QUADRO ELETRICIDADE – AQ 06/2020, PELO PRAZO DE 12 
MESES  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente introduziu a matéria e apresentou a informação 
elaborada pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria que faz parte integrante do livro anexo 
às atas e se dá aqui como totalmente reproduzida, bem como a minuta do Contrato de 
Aquisição de Bens - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão Especial (BTE), 
para edifícios pertencentes ao Município de Almodôvar, incluída no Lote 02 - Baixa 
Tensão Especial (BTE) do Acordo Quadro de Eletricidade – AQ 06/2020, pelo prazo 
máximo de 12 meses. ------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: ------------------------------- 
1.º – Aprovar a minuta do Contrato de Aquisição de Bens - Fornecimento de Energia 

Elétrica em Baixa Tensão Especial (BTE), para edifícios pertencentes ao Município de 
Almodôvar, incluída no Lote 02 - Baixa Tensão Especial (BTE) do Acordo Quadro de 
Eletricidade – AQ 06/2020, pelo prazo máximo de 12 meses; ----------------------------------  

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 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 - 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;  --------------------------------------------------------------------------------------  

6.º - Notificar a firma adjudicatária de que a apresentação de documentos falsos de 
habilitação ou a não apresentação pelo adjudicatário, no prazo fixado para o efeito, de 
quaisquer documentos de habilitação exigidos pelo Código dos Contratos Públicos ou 

http://www.vortal.biz/
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pelo órgão competente para a decisão de contratar constitui uma Contraordenação Muito 
Grave, nos termos do Artigo 456.º alíneas b) e d) do Código dos Contratos Públicos, 
punível com coima de 2.000,00 € a 3.700,00 € ou de 7.500,00 € a 44.800,00 €, consoante 
seja aplicada a pessoa singular ou a pessoa coletiva, impendendo sobre o Município de 
Almodôvar, enquanto entidade adjudicante, o dever de participar ao Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. os referidos factos, nos termos 
do Artigo 461.º n.º 2 do Código dos Contratos Públicos e que O incumprimento das 
obrigações declarativas previstas no Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário 
Efetivo, aprovado pela Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, proíbe a celebração do contrato 
decorrente do procedimento aqui em apreço, nos termos do Artigo 37.º n.º 1 alínea b) da 
Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto, constituindo causa de caducidade da adjudicação, por 
força do disposto no Artigo 87.º-A 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 Engenheiro Eletrotécnico Claúdio 
Espírito Santo, 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;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 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 redação, a presente deliberação em minuta. ----------------------------------------  

1.13 – VOTO DE PESAR PELAS VÍTIMAS DA GUERRA NA UCRÂNIA: -----------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou o Voto de Pesar pelas Vítimas da Guerra 
na Ucrânia, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------ 

“A Madrugada de 24 de fevereiro marcou um período triste e de medo na história da Europa. O 
território Ucraniano foi invadido colocando civis em risco, assim como todo o país e até a segurança 
da Europa como um todo! Todos nós, e falamos especificamente em nome do concelho de Almodôvar, 
sabendo que o sentimento é geral, repudiamos este comportamento da parte da Rússia e lamentamos 
profundamente por aquilo que está a passar o Povo Ucraniano, fazendo com que famílias inteiras 
estejam em sofrimento, deslocando-se para países estrangeiros, perdendo os seus bens pessoais e 
testemunhando o seu país a ser destruído. Por isso, sabemos que temos que reafirmar os valores pelos 
quais nos pautamos, e, de forma inequívoca, tornar público a nossa defesa pela paz, pela segurança e 
pelo respeito aos Direitos Internacionais, à Democracia e à Liberdade dos povos. Nessa base, a 
agressão do regime russo é reconhecida pela nossa Câmara Municipal e pela nossa Assembleia 
Municipal, como um condenável e inqualificável atentado a estes valores.  ---------------------------------  

É Nestes momentos que precisamos de estar unidos, de mostrar força e de dar coragem aos cerca 
de 40 000 cidadãos Ucranianos que vivem em Portugal, incluindo os 10 Ucranianos residentes no 
concelho de Almodôvar. Temos que erguer a nossa indignação perante este ato, para que as duas 
crianças descendentes de Ucranianos que frequentam o ensino no nosso concelho, saibam que a 
Democracia não é somente um conceito. É um modo de vida. Um orgulho de todos nós! E que não será 
pela obsessão de um governante, que os restantes cruzam os braços perante tamanha atrocidade! 
Esta agressão territorial, imperialista, que está a provocar vítimas inocentes, não podia passar ao 
lado dos nossos valores.” -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:  -------------------------- 
1.º - Aprovar o Voto de Pesar pelas Vítimas da Guerra na Ucrânia; ------------------ 
2.º - Que seja remetido à embaixada da Ucrânia em Portugal, expressando, desta 

forma, o mais sentido pesar;  -------------------------------------------------------------------------- 
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. ------------------------------------ 

2 - GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS:  ----------------------------------------------------------  

2.1 – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO A ATRIBUIR À FREGUESIA 
DO ROSÁRIO NO ÂMBITO DE DOAÇÃO DO CENTRO CULTURAL DA A-DO-NEVES. ----  
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A Senhora Vice-Presidente fez uma súmula da matéria e apresentou ao Executivo a 
Proposta n.º 25/2022, exarada em 28 de fevereiro de 2022, que aqui se dá como 
totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas, no 
âmbito de um apoio financeiro e técnico à Freguesia do Rosário, tendo como objeto a 
doação do Centro Cultural da A-do-Neves.  ---------------------------------------------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:---------------------------  
1.º - Aprovar a atribuição de um apoio financeiro e técnico à Freguesia do Rosário no 

âmbito de doação de Centro Cultural da A-do-Neves;  --------------------------------------------  
2.º -Aprovar, que nos termos de uso de competência, expostas na alínea ccc) do n.º 1 

do Artigo 33.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 Proposta seja submetida à 
próxima sessão da Assembleia Municipal para apreciação e deliberação; --------------------  

 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 proposta; -------------------------------------------------  

4.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. ----------------------------------------  

3 - GABINETE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL:  ---------------  

3.1 – CANDIDATURAS APRESENTADAS, BEM COMO DAS RESPETIVAS MINUTAS 
DE CONTRATO A CELEBRAR NO ÂMBITO DO APOIO MUNICIPAL PARA 
EMPREENDEDORISMO: -------------------------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou os pedidos de apoio formulados no âmbito do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, pelos promotores que infra se 
especificam, acompanhados das fichas de apreciação técnica que confirmam que as 
candidaturas estão instruídas de acordo com o estabelecido nos artigos 12.º e 13.º do referido 
Regulamento e o relatório do Júri que aqui se dá como totalmente reproduzido e fica 
arquivado em pasta anexa ao livro de atas.  ------------------------------------------------------------  

Foi apresentada pelo júri, as seguintes candidaturas:  -----------------------------------------------  

Empreendedor 

J.H. Martins e Construção Lda. 

Dinis Manuel Cruz Balbina 

Gonçalo Filipe Tomé Marciano 

Tânia Sofia Cristina Botelho 

Bart Reza Surja Jacques Van Melle 

Van Melle, Unipessoal Lda. 

Joana Isabel Guerreiro Palma 

Matilde Maria Colaço Pereira 

Nuno, Miguel e Agostinho Lda. 

Continuando, o Executivo analisou as candidaturas uma a uma, destacando-se, 
nomeadamente, as candidaturas de Tânia Sofia Cristina Botelho, Bart Reza Surja Jacques 
Van Melle, Van Melle, Unipessoal Lda., Joana Isabel Guerreiro Palma, Matilde Maria Colaço 
Pereira, Nuno, Miguel e Agostinho Lda..  -------------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente referiu que a informação do júri da comissão de apoio ao 
empreendedorismo, alega que as candidaturas não se encontram instruídas de acordo com o 
estabelecido no Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo em vigor, mais 
concretamente, de acordo com os critérios de seleção, não obtiveram as pontuações suficientes 
para as aprovações das candidaturas, sendo que o júri pede o seu indeferimento.  ---------------  
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 No entender do Executivo, deverá ser efetuada uma reanálise para as referidas 
candidaturas, tendo em conta a avaliação, ambiental e de inovação das atividades em causa, 
pedindo esclarecimentos aos empreendedores. -----------------------------------------------------------  

 Apreciada a matéria, a Câmara, 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 

arrendamento 

Compromisso/ 

Cabimento 

 J.H. Martins – Materiais e 
Construção Lda. 3.000,00 € --------- ……………….. Cabimento n.º35156 

Dinis Manuel Cruz Balbina 3.000,00€ ……… ……………… Cabimento n.º35227 

Gonçalo Filipe Tomé Marciano 6.600.00€ ……… …………….. Cabimento n.º35174 

 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 dos Contratos de Concessão de Apoio, no âmbito do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo, dos empreendedores J.H. Martins – 
Materiais e Construção Lda., Dinis Manuel Cruz Balbina, Gonçalo Filipe Tomé Marciano;   

 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 - Retirar da Ordem de trabalhos as candidaturas, apresentadas pelos promotores 
Tânia Sofia Cristina Botelho, Bart Reza Surja Jacques Van Melle, Van Melle, 
Unipessoal Lda., Joana Isabel Guerreiro Palma, Matilde Maria Colaço Pereira, e de 
Nuno, Miguel e Agostinho Lda., para que seja solicitado aos empreendedores uma nota 
explicativa relativa ao investimento;  ------------------------------------------------------------------------  

6.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;  -----------------------------------------------------------------------------  

7.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.------------------------------------------------  

3.2 – PEDIDO DE PAGAMENTO FORMULADO PELO EMPRESÁRIO JOSÉ 
RODRIGUES, NO ÂMBITO DO PATECA.  -----------------------------------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu a apreciação o Processo em apreço, referindo que 
na sequência da consonância unanime, da análise da Comissão PATECA e Chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, o pedido de apoio formulado no âmbito do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Programa PATECA, encontra-se irregular, nos termos e com os 
fundamentos da informação n.º 458/2022, apresentada pelos serviços, que aqui se dá como 
totalmente reproduzido e fica arquivada em pasta anexa ao livro de atas. ------------------  

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:---------------------------  
1.º - Aprovar o indeferimento do pedido de pagamento, formulado pelo promotor 

José Reis Rodrigues, no âmbito do programa PATECA;  ------------------------------------------  
2.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. ----------------------------------------  

4 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: --------------------------------------------------------------------  
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4.1 – ADMINISTRAÇÃO:  ----------------------------------------------------------------------------------  

4.1.1 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 04/2022, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO 
DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2022.  ---------------------------------------------------------------------------  

      Nos termos da deliberação de 20.OUT.2021, foi remetida, em anexo à ordem do dia, 
fotocópia da ata da reunião anterior, a qual foi, previamente, lida pelos membros e, para 
os fins previstos no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, foi submetida a apreciação e votação.  ---------------------------------------------  

Seguidamente, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ata n.º 04/2022, de 
16 de fevereiro, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do 
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou.  --------------------  

4.2 – FINANÇAS:  --------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA;  --------------------  

A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia vinte oito de 
fevereiro de dois mil e vinte e dois, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo 
a favor do Município, na importância de €2.016.193,75 (dois milhões, dezasseis mil, cento e 
noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos) e ainda das Operações não Orçamentais, 
que, àquela data, apresentava o saldo de €573.745,30 (quinhentos e setenta e três mil, 
setecentos e quarenta e cinco euros e trinta cêntimos) perfazendo, assim, um total de 
disponibilidades no valor de €2.589.939,05 (dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, 
novecentos e trinta e nove euros e cinco cêntimos). ------------------------------------------------------  

A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------------- 

5. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL  -------------------  

5.1 – INÍCIO DO PROCEDIMENTO PARA DECISÃO DE CONTRATAR, PEÇAS DO 
PROCEDIMENTO E JÚRI, NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO 
“REMODELAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS, DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS ENTRE 
A ROTUNDA DA ENTRADA NORTE E A AZINHAGA DO POÇO DOS PASSARINHOS – 
FASE 2: ROTUNDA DA ENTRADA NORTE – CASA MORTUÁRIA”:  --------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a 
Informação n.º 1070/2022, elaborada a 25 de fevereiro, pelo Engenheiro Luís Marques, 
cujo teor se transcreve:  ---------------------------------------------------------------------------------  

“Informação do início do procedimento -----------------------------------------------------------------------  
Em sequência da aprovação do projeto de Remodelação da Rede de Esgotos, da Rede de Drenagem 

de Águas Pluviais e da Rede da Distribuição de Águas entre a Rotunda da Entrada Norte e a Azinhaga 
do Poço dos Passarinhos – FASE 2: Rotunda da Entrada Norte – Casa Mortuária, em sede de Reunião 
de Câmara Ordinária de 19/01/2021, foi solicitado pelo chefe da DOSUGT, a elaboração de 
informação técnica de início do procedimento de contratação de Empreitada de Obra Pública.  ------  

Em termos de escolha do tipo de procedimento para a formação de contrato de Empreitada, 
(prevista no artigo 19º do Código de Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 
de aneiro, na sua redação atual), propõe-se que o procedimento a adotar seja o Concurso Público, 
com um preço base de 90.000,00€, e que o prazo de execução seja de 180 dias. -----------------------  

Para efeitos de prévia cabimentação da despesa inerente ao contrato a celebrar, o respetivo preço 
contratual não deverá exceder os 90.000,00€, com regime de IVA em autoliquidação, a satisfazer 
pela rubrica 07030305 – Parques e Jardins, projeto 2016/242-6-“Requalificação da Entrada 
Norte – Fase II” com a dotação orçamental para o ano económico de 2022, tendo sido cabimentado 
o valor de 90.000,00€, com o número sequencial 35194.-----------------------------------------------------  

Os trabalhos constantes deste projeto enquadram-se na 6ª subcategoria da 2ª categoria, 
devendo a entidade executante a contratar ser possuidora de alvará dessa subcategoria com classe 
que cubra o valor global da proposta e na 9.ª subcategoria da 4.ª categoria (ou subcategoria K)), 
com classe que cubra o valor respetivo dos trabalhos a executar. Enquadram-se ainda no código CPV 
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45232400-6, Obras de Construção de Esgotos e na Formula de Revisão de Preço: F21 – Redes de 
abastecimento de água e de águas residuais. ------------------------------------------------------------------  

Tomando como referência as propostas acima descritas do tipo de procedimento, preço base e 
prazo, elaboraram-se as peças de procedimento, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
Com base nas indicações do Chefe da DOSUGT, propõe-se também aprovar, de acordo com o art.º 

67.º do Código dos Contratos Públicos, a designação do seguinte júri para a condução do 
procedimento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.º Membro efetivo – Luís Godinho. Eng.º Civil; que preside ------------------------------------------------  
2.º Membro efetivo – Nadine Caldeira – Eng.ª Civil; ----------------------------------------------------------  
3.º Membro Efetivo – Luís Marques – Eng.º Civil, --------------------------------------------------------------  
1.º Membro Suplente – Micael Bagulho - Eng.º Civil ----------------------------------------------------------  
2.º Membro Suplente - Pedro Samarra – Eng.º Civil; ---------------------------------------------------------  

      Nas faltas e impedimentos o presidente do júri seja substituído pelo 2.º membro efetivo. ------------  
Submete-se assim à consideração superior a decisão de contratar a Empreitada da Remodelação 

de Esgotos, da Rede de Drenagem de Águas Pluviais e da Rede de Distribuição de Água entre a Rotunda 
da Entrada Norte e a Azinhaga do Poço dos Passarinhos - Fase 2: Rotunda da Entrada Norte – Casa 
Mortuária com um preço base de 90.000,00€, (noventa mil euros) e um prazo de 180 dias, bem como 
a aprovação das peças do procedimento e a designação do júri para a condução do respetivo 
procedimento de contratação. ----------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vereador António Sebastião salientou que, não obstante aprovar os trabalhos, 
considera que poderemos estar perante um caso de fracionamento de despesa, atendendo à 
anterior empreitada concretizada. --------------------------------------------------------------------------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:--------------------------- 

1.º - Aprovar a decisão de contratar a “Empreitada da Remodelação de Esgotos, da 
Rede de Drenagem de Águas Pluviais e da Rede de Distribuição de Água entre a Rotunda da 
Entrada Norte e a Azinhaga do Poço dos Passarinhos - Fase 2: Rotunda da Entrada Norte – 
Casa Mortuária”;  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.º - Aprovar a adoção de concurso público, nos termos da alínea b) do art.º 19.º do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, para a execução da 
“Empreitada da Remodelação de Esgotos, da Rede de Drenagem de Águas Pluviais e da 
Rede de Distribuição de Água entre a Rotunda da Entrada Norte e a Azinhaga do Poço dos 
Passarinhos - Fase 2: Rotunda da Entrada Norte – Casa Mortuária”; -------------------------- 

3.º - Aprovar o preço base de € 90.000,00, (noventa mil euros);  ------------------------- 
4.º - Aprovar o prazo máximo de execução de 180 (cento e oitenta) dias; -------------- 
5.º - Aprovar as peças do procedimento, nos termos do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º do 

Código do Procedimento Administrativo, das quais se destacam: ------------------------------ 
     - Programa de Procedimento e,  --------------------------------------------------------------- 

     - Caderno de Encargos; ------------------------------------------------------------------------------ 
6.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 prestada pelos serviços; ------------------------------------------------- 

 7.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:  --------------------------------------- 

5.2 – TRABALHOS COMPLEMENTARES À EMPREITADA DE “ACESSO PEDONAL E 
CLICÁVEL AO COMPLEXO DESPORTIVO DE ALMODÔVAR”:  --------------------------------  

A Senhora Vice-Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a 
Informação n.º 1103/2022, elaborada a 01 de março, pela Técnica Superior Nadine 
Caldeira, que aqui se dá como totalmente reproduzido e fica arquivada em pasta anexa 
ao livro de atas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------- 
1.º - Aprovar os trabalhos complementares resultantes de circunstâncias não 

previstas, na Empreitada de “Acesso Pedonal e Clicável ao Complexo Desportivo de 
Almodôvar”, nos termos e com os fundamentos aduzidos na informação datada de 01 de 
março 2022, apresentada 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 € 6.600,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 46 dias, nos 
termos e com os fundamentos aduzidos na referida informação;  ----------------------------- 

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

5.3 – ANTEPROJETO – “CRECHE MUNICIPAL DE ALMODÔVAR”. -----------------------  

A Senhora Vice-Presidente apresentou ao executivo o Anteprojeto que servirá de 
base à realização do projeto da empreitada de “Creche Municipal de Almodôvar”, bem 
como uma informação exarada pela Arq.ª Helena Passos, que aqui se dá como totalmente 
reproduzida e fica arquivada em pasta anexa ao presente livro de atas. ---------------------- 

Analisado o assunto a Câmara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------- 
1.º - Aprovar o Anteprojeto que servirá de base à realização do projeto da empreitada 

de “Creche Municipal de Almodôvar”, nos termos e com os fundamentos na informação 
prestada pelos serviços; -------------------------------------------------------------------------------- 

2.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. ----------------------------------------  

6. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
JUVENTUDE:  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.1 – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE VINHETA DE PASSE ESCOLAR DO 
ALUNO COM PROCESSO 2022/650.10.100/5.--------------------------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente apresentou os documentos que suportam o presente 
pedido, acompanhado da informação do Gabinete de Ação Social através da qual é 
proposto a isenção do pagamento de vinheta de passe escolar de um aluno com o 
processo 2022/650.10.100/5, nos termos e com os fundamentos na informação 
apresentada pelos serviços.  --------------------------------------------------------------------------- 

Analisado o assunto a Câmara, por unanimidade, deliberou:  --------------------------- 
1.º - Aprovar a isenção do pagamento de vinheta de passe escolar de um aluno 

com o processo 2022/650.10.100/5, nos termos e com os fundamentos na informação 
apresentada pelos serviços;  --------------------------------------------------------------------------- 

2.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. ---------------------------------------- 

6.2 – ATRIBUIÇÃO DOS SUBSÍDIOS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
DO CONCELHO DE ALMODÔVAR – ANO LETIVO 2021/2022. ------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente colocou à apreciação uma informação do Gabinete de 
Ação Social através da qual é proposto a atribuição de subsídios aos alunos carenciados 
das Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho. ------------------------------------------- 

Mais referiu, que este subsídio aos alunos do escalão A e B é calculado com base no 
preço médio dos cadernos de atividades escolares e outro material. -------------------------- 

Salientou, também, que os alunos posicionados no escalão A estão isentos do 
pagamento da refeição e os alunos do escalão B pagam 50% do valor da refeição. --------- 

Assim, propõe-se atribuir os seguintes auxílios económicos para o presente ano letivo: 
- Alunos incluídos no escalão A ………….…… 16 alunos x 85.00€ = 1.360.00€  ----------- 
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 -Alunos incluídos no escalão B ……….……….. 24 alunos x 70.00€ = 1.680.00€  ---------- 
Total ………………………………………………...………………...……………………3.040.00€  ---------- 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou: ------------ 
1º Aprovar a atribuição dos subsídios aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico do 

Concelho de Almodôvar – ano letivo 2021/2022, no valor global de €3.040,00, nos termos 
e com os fundamentos constantes na informação exarada pelo competente serviço;  ----- 

2.° Que os encargos decorrentes da atribuição da presente comparticipação sejam 
suportados através da rubrica orçamental, com classificação económica: 04.08.02.02 e 
cabimento n.º 35330; ------------------------------------------------------------------------------------  

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

6.3 – ATRIBUIÇÃO DO APOIO AO INCENTIVO À NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA 
E APOIO À FAMÍLIA QUE NÃO CUMPRE O REGULAMENTO. ---------------------------------- 

A Senhora Vice-Presidente apresentou os processos n.º 2022/650.10.300/2 e n.º 
2022/650.10.300/5, bem como os restantes documentos que suportam os processos e, 
explicou, que os requerentes não cumprem os requisitos exigidos no Regulamento de 
Incentivo à Natalidade e Apoio à Família. ----------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, e tendo em apreço a factualidade dada a conhecer pelos requerentes 
nos requerimentos apresentados e nos termos e com os fundamentos prestados pelos 
serviços propõe-se que o executivo delibere aprovar que sejam atribuídos os subsídios 
de Incentivo à Natalidade, nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Incentivo à 
Natalidade e Apoio à Família. -------------------------------------------------------------------------- 

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou:--------------------------- 
1.º - Aprovar as candidatura e, desta forma, que seja atribuído o subsídio de Incentivo 

à Natalidade, nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio 
à Família aos requerentes com o processo n.º 2022/650.10.300/2 e n.º 
2022/650.10.300/5, nos termos e com os fundamentos prestados pelos serviços; -------- 

2.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.  --------------------------------------- 

7. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA 
DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------  

 Na sequência da deliberação da Câmara Municipal, de 20.OUT.2021, que aprovou a 
delegação de competências no Senhor Presidente e do despacho de delegação e de 
subdelegação de competências na Senhora Vice-Presidente, Lucinda Jorge, datado de 
19.OUT.2021, foi dado conhecimento dos atos praticados neste âmbito.---------------- 

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

Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a 
reunião pelas treze horas e dez 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 redação, se lavrou a presente ata da reunião, 
que depois de aprovada, vai ser assinada, distribuídas fotocópias pelos serviços 
municipais e inserida na página eletrónica do Município.  ---------------------------------------  

E eu, Vanda Cristina Dores Jacinto, Assistente Técnica, a redigi e subscrevo.  


