ATA N.º 10/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 04.MAI.2022

Ata N.º 10/2022
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA
QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS: - --------------------------------------------Aos quatro dias do mês de maio 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 maio, a qual foi presidida pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Dr. António Manuel Ascenção Mestre Bota, encontrando-se
igualmente presentes a Senhora Vice-Presidente, Enf.ª Lucinda Jorge e os Senhores
Vereadores Sr. João Pereira, Dr.ª Ana Carmo e Sr. António Sebastião. -----------------------A reunião foi secretariada pela Assistente Técnica Carla Maria Moiteiro Lima e
coadjuvada pela Assistente Técnica Vanda Cristina das Dores Jacinto. -----------------------ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO: ------------------------------------------------------------------------Às dez horas e vinte e cinco minutos, o Senhor Presidente da Câmara Municipal declarou
aberta a reunião, com a seguinte Ordem do Dia, comunicada 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 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a prorrogaçao do prazo de conclusao do projeto
PDR2020 - 10.2.1.6 - FEADER – 058577 - Valorizaçao do Sítio Arqueologico das Mesas do
Castelinho – Reprogramaçao da Operaçao; ---------------------------------------------------------------1.2 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a desistencia da candidatura PDR2020 – 10214064376 - Dinamizaçao do Mercado Municipal e Promoçao do Consumo local; -------------------1.3 – Apreciaçao e deliberaçao sobre Proposta de Reprogramaçao Temporal, Física e
Financeira da Operaçao ALT20-08-2316-FEDER-000063 - “Plano de Açao de Mobilidade
Urbana Sustentavel - PAMUS - Requalificaçao Urbanística do Rosario, no Troço Envolvente da
EN2”; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a Minuta de Protocolo de Colaboraçao a celebrar entre
o Município de Almodovar e a Junta de Freguesia do Rosario, no ambito da Feira dos Enchidos
e Tradiçoes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a Minuta de Protocolo de Colaboraçao a celebrar entre
o Município de Almodovar e a AHBVA – Associaçao Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de
Almodovar para prestaçao de serviço de transporte adaptado; --------------------------------------1.6 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a alteraçao ao Contrato de Arrendamento de espaço
para armazenamento de material diverso da Camara Municipal, que se encontra no armazem
sito no Martir e Santo; ------------------------------------------------------------------------------------------1.7 - Apreciaçao e deliberaçao sobre o pedido de comparticipaçao financeira
extraordinaria, formulado pela Associaçao Desportiva, Recreativa e Cultural de Almodovar –
Almovimento, destinada a apoiar as despesas com os vestidos das Marchas Populares; --------1.8 - Apreciaçao e deliberaçao sobre o pedido de comparticipaçao financeira
extraordinario, formulado pelo Clube de Karate de Almodovar, com vista a apoiar a deslocaçao
de dois atletas ao Chipre; ---------------------------------------------------------------------------------------
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1.9 - Apreciaçao e deliberaçao sobre o pedido de comparticipaçao financeira, formulado
pelo Associaçao Patinagem Clube de Almodovar, destinada a apoiar as despesas com a
realizaçao do III Torneio de Patinagem “Vila Negra”; ----------------------------------------------------2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: -------------------------------------------------------------------2.1 – ADMINISTRAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------2.1.1 – Apreciaçao e deliberaçao sobre as atas n.º 07/2022, da reuniao ordinaria realizada
no dia 06 de abril de 2022, n.º 08/2022, da reuniao extraordinaria realizada no dia 12 de abril
de 2022 e n.º 09/2022, da reuniao ordinaria realizada no dia 20 de abril de 2022.
2.2 – FINANÇAS: --------------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 - Conhecimento da Situaçao Financeira da Autarquia. --------------------------------------3. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL: -------------------3.1 – Apreciaçao e deliberaçao sobre os Trabalhos Complementares da empreitada de
execuçao da ” Criaçao de Area de Serviço de Autocaravanismo (ASA)”; -----------------------------3.2 - Apreciaçao e deliberaçao sobre os Trabalhos a Menos da Empreitada de
Requalificaçao Urbanística da Corte Zorrinho; ------------------------------------------------------------3.3 - Apreciaçao e deliberaçao sobre a Contratualizaçao dos Trabalhos Complementares de
“Colocaçao de passeio em redor da Sala Polivalente do Rosario”; ------------------------------------3.4 - Apreciaçao e deliberaçao sobre os Trabalhos Complementarem de pluviais e de
alteraçoes na especialidade de eletricidade na “Sala Polivalente do Rosario". ---------------------4. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 - Apreciaçao e deliberaçao dos pedidos formalizados no ambito do Regulamento que
disciplina a realizaçao de obras em habitaçoes de indivíduos e agregados familiares mais
desfavorecidos; --------------------------------------------------------------------------------------------------4.2 – Apreciaçao e deliberaçao sobre os encargos inerentes a realizaçao da XIV Volta ao
Concelho de Almodovar, em ciclismo; ----------------------------------------------------------------------4.3 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a proposta de comparticipaçao financeira a atribuir
aos alunos finalistas, com vista a apoiar a sua Gala; -----------------------------------------------------4.4 - Apreciaçao e deliberaçao sobre as normas de funcionamento da XXV ediçao da
FACAL/2022; ----------------------------------------------------------------------------------------------------4.5 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a comparticipaçao financeira destinada ao pagamento
das despesas inerentes a prova de ciclismo “ Almodovar Cycling Challenge”; ----------------------4.6 – Apreciaçao e deliberaçao sobre a proposta de apoio a conceder no ambito do
Regulamento do Fundo de Emergencia Social. -----------------------------------------------------------5. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS. -------------------------------------------------------------------I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA -------------------------------------------------------INTERVENÇÃO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO: ------------------------------------------------Intervenção do Senhor Presidente da Câmara --------------------------------------------------Para conhecimento da Câmara Municipal, o Senhor Presidente prestou as seguintes
informações: -----------------------------------------------------------------------------------------------------I - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 1.ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
DE ALMODÔVAR - DESPACHO N.º 48/2022 – DESIGNAÇÃO DE EQUIPA TÉCNICA
MULTIDISCIPLINAR DE ACOMPANHAMENTO DO PROCEDIMENTO: -------------------------
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O Senhor Presidente submeteu para conhecimento do executivo, o seu Despacho n.º
48/2022, exarado em 01 de abril de 2022, através do qual designa os trabalhadores
municipais que constituirão a Equipa Técnica Multidisciplinar, no âmbito da 1.ª Revisão
do Plano Diretor Municipal de Almodôvar, para acompanhamento do procedimento, e
cujo teor se dá aqui como integralmente reproduzido para todos os efeitos. ----------------O Senhor Vereador António Sebastião referiu que podendo qualquer cidadão
apresentar sugestões ou pedir esclarecimentos sobre este processo do PDM, gostaria de saber
quem é o interlocutor para poder obter algumas explicitações e trocar algumas ideias sobre a
matéria. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Quis igualmente saber qual é o ponto da situação? Quais foram as decisões já tomadas e
quais foram os procedimentos que já foram feitos? Gostava de ver que alterações e diferenças
propostas relativamente ao documento que estamos a rever? ----------------------------------------O Senhor Presidente referiu que quando a Arq.ª Margarida Ramos se aposentou foi
substituída pelo Arq.º Pinho, que neste momento, é o interlocutor do processo, podendo
também falar com o Sr. Vereador João Pereira ou com a Sr.ª Vice-Presidente.---------------------Explicou que quem está a tratar desta matéria é uma empresa externa. Foi feito um
procedimento mediante consulta prévia, com consulta a 3 entidades. Foi adjudicada a uma das
empresas concorrentes, com um valor que ronda os 70 mil euros e já há trabalho feito. -------Receberam algumas sugestões, umas foram aceites, outras não, a proposta foi para análise
de outras entidades e colocada a participação pública, cujo prazo já terminou mas aceitam
sempre sugestões. -----------------------------------------------------------------------------------------------Aclarou, que do estudo levado a cabo na altura em que o Sr. Vereador era Presidente poucas
coisas foram utilizadas porque estava obsoleto. ---------------------------------------------------------Mais esclareceu que até final deste ano temos que apresentar a 1.ª versão. -------------------A Câmara Municipal tomou conhecimento. -----------------------------------------------II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO - DESPACHO N.º 57/2022 – QUALIFICAÇÃO
COMO ORGANISMO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA (OVM): --------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do seu Despacho n.º 57/2022,
exarado em 18 de abril de 2022, através do qual determina que o Instituto Português da
Qualidade, I.P. (IPQ), responsável pela atividade de controlo metrológico legal, seja
informado de que o Município de Almodôvar deixará de ser Organismo de Verificação
Metrológica (OVM) no que concerne à atividade de verificação metrológica em 2023 e
que seja requerido a esta entidade a suspensão imediata, desta qualificação, com efeitos
a 01/05/2022. -------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------Prosseguindo, o Senhor 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 Presidente informou o executivo que a Federação do PS do Baixo Alentejo,
solicitou a cedência do Fórum Cultural de Almodôvar para levar a cabo uma iniciativa,
integrada no programa “PS Presta Contas”, que levará os dirigentes do Partido Socialista,
por todo o país, a explicar as linhas gerais do Orçamento do Estado de 2022. ---------------Mais referiu o Senhor Presidente, que caso o executivo não veja nenhum
inconveniente autorizará a cedência da sala, para o dia 6 de maio, onde estará presente, o
Presidente do Grupo Parlamentar do PS, Dr. Eurico Brilhante Dias, que irá explicar as
linhas gerais do Orçamento do Estado 2022, aos militantes Socialistas do Distrito de Beja.
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Prosseguindo, o Senhor Presidente informou o executivo que decorridos 3 anos desde
o início do Plano de Pormenor da Área Industrial de Gomes Aires, ontem, o mesmo foi
publicado em Diário da República. Temos finalmente o Plano aprovado e os terrenos
classificados. --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou, igualmente, que o Eng.º Luís Marques, ao abrigo da
figura da mobilidade interna entre órgãos, passou a exercer as suas funções na Câmara
Municipal de Ourique. ----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião começou por referir-se à informação que o
Senhor Presidente prestou na Assembleia Municipal, relativa aos contentores do lixo
localizados junto as casas de banho públicas, na Rua de Beja, onde mencionou que os
contentores estão inoperacionais pelo facto do camião não conseguir passar na rua porque
toca nas varandas dos prédios. -------------------------------------------------------------------------------Esta explicação vem reforçar a sua opinião de que a requalificação da Rua de Beja e Dr. João
de Brito Camacho deveriam ser uma prioridade. --------------------------------------------------------A maioria tomou a decisão de colocar naquele local os contentores sem primeiro fazer um
estudo sobre a sua viabilidade, no entanto, e uma vez que temos lá o equipamento concluído e
já deveria estar a ser utilizado, deveriam agora ter como prioritária a requalificação destas
Ruas. A requalificação destas duas ruas e das ruas adjacentes, como por exemplo a Rua do
Relógio, deveriam ser agora uma prioridade da maioria. Seria ótimo a requalificação de todas
elas, no entanto se não for possível, pelo menos deveriam requalificar a Rua de Beja e a Rua Dr.
João de Brito Camacho. ----------------------------------------------------------------------------------------Para além da questão dos contentores, temos também a questão da rede de águas, rede de
esgotos e águas pluviais, que nestas ruas estão muito obsoletas e têm situações muito
complicadas, sendo mais uma razão para a sua célere requalificação.-------------------------------Não avançando muito na crítica pelo facto do camião não passar, lembra que deveria ter
sido um aspeto visto logo de início e para o qual chamou a atenção algumas vezes e cuja decisão
não considerou muito acertada. ------------------------------------------------------------------------------Uma outra questão que gostaria de deixar em nota, foi a posição que o Senhor Presidente
tomou, com um assunto tão sensível e que se estivesse no lugar do Senhor Presidente nunca
tomaria esta posição. Respeita a decisão dos almodovarenses que elegeram o Senhor
Presidente e esta maioria, respeita as decisões tomadas pela maioria e tenta contribuir para
que as coisas funcionem melhor, é o que tem feito até agora porque um bom funcionamento
democrático funciona assim. Respeita a maioria, mas sem que isso signifique qualquer
alteração nas suas ideias, que são também a de muitos almodovarenses, que se
consubstanciam numa postura e num projeto diferentes para Almodôvar. -----------------------Foi decidido em reunião de Câmara, prestar homenagem ao Filipe Venâncio, atribuindo o
seu nome ao Estádio Municipal. Esta aprovação teve duas ressalvas, a 1.ª era que se
conversasse com a família para saber se estariam de acordo, a 2.ª que se elaborasse uma
biografia bastante completa e os demais documentos necessários e quando o processo
estivesse todo concluído voltaria para aprovação e realização da homenagem. -------------------Constata agora que o Sr. Presidente publicou nas redes sociais esta matéria, não lhe
parecendo adequado, nem em função do que foi aprovado e nem tendo em conta que incluiu
este assunto numa comunicação onde também informa sobre o local onde vai realizar a FACAL.
O Senhor Presidente referiu que não entende. O Senhor Vereador está contra o facto de
ter publicado nas redes sociais uma decisão tomada em Câmara. É um facto, concordaram em
Câmara com esta homenagem, contactou a família que concordou, dai não ver qualquer
inconveniente nesta publicação. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião recordou que o aprovado foi que o processo
completo tornasse a vir à Câmara para se aprovar e, posteriormente seria correto proceder à
sua divulgação institucional. Referiu que a deliberação exarada na ata está correta faltando-lhe
apenas a palavra “Intenção”. -----------------------------------------------------------------------------------
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Espera que não haja aproveitamentos, pois parece-lhe que esta homenagem não tem outro
pressuposto que não seja o percurso do Filipe Venâncio. ----------------------------------------------Prosseguindo, referiu que aceita que uma boa gestão passe por saber utilizar bem as redes
sociais, que são importantes, mas há questões que se devem acautelar. A Câmara é o organismo
máximo do concelho, tem responsabilidades e não deve misturar sites pessoais com
publicações institucionais, não é bom nem para o Presidente nem para o concelho. ------------O Senhor Presidente referiu que estava aprovado e, apenas falou disso nas redes sociais
como resposta a algumas “mentes entupidas” que enviaram mensagem a referir que se tratava
de um aproveitamento político. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião referiu que o Presidente também deve ter em
conta o seu “entupimento”. Essa publicação traz-lhe responsabilidade enquanto Presidente, é
um assunto melindroso e temos que ter algum cuidado. -----------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que o Senhor Vereador deveria era ensinar ao deputado da
Assembleia Municipal qual é a diferença entre saldo de gerência negativo e resultado líquido
negativo, porque nem sequer sabem qual é a diferença. ------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião referiu que cada vez mais a contabilidade das
autarquias abandona o conceito público e se aproxima do privado. Sublinha que quando o
saldo de gerência passa muito elevado, na maior parte das vezes reflete falta de capacidade de
investimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente relativamente ao transporte de lamas referiu que na
sequência de várias queixas apresentadas e da questão levantada pelo Senhor Vereador em
reunião de Câmara, foi remetido um ofício à Direção Regional de Agricultura e Pescas do
Alentejo que informou a Câmara que não existe qualquer Plano de Gestão de Lamas ou
Declaração do Planeamento das Operações aprovado por esta Direção-Geral, conforme obriga
a legislação em vigor sobre valorização agrícola de lamas. ---------------------------------------------Mais informou, que neste âmbito, foi remetido um ofício para a GNR solicitando mais
esclarecimentos sobre a matéria em causa.----------------------------------------------------------------Prosseguindo, leu um ofício remetido pela Câmara Municipal à Segurança Social, que se
transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------------Assunto: Localização do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social | Relocalização das
instalações do Serviço Local de Atendimento de Almodôvar ----------------------------------------------------Exmo. Sr. Diretor do Centro Distrital da Segurança Social de Beja, Dr. Sérgio Fernandes -----------Relativamente ao assunto em epígrafe, como é do conhecimento de Vossa Excelência encontramonos num período de operacionalização da concretização da transferência de competências no
domínio da Ação Social. Na sequência de necessidade de determinação de fatores essenciais ao bom
exercício da competência, serve o presente para questionar Vossa Excelência sobre a possibilidade do
Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) se realizar nas instalações do Serviço Local
de Atendimento de Almodôvar da Segurança Social, num período, cuja previsão, é de 2 dias por
semanas, 2.º e 4.º feiras, em horário de manhã por forma a manter o serviço no mesmo espaço em que
é prestado atualmente. --------------------------------------------------------------------------------------------------Aproveitamos ainda para informar Vossa Excelência de que a Reabilitação da Cobertura do
Centro Comercial e de Transportes encontra-se em fase final, pelo que, entendemos, salvo melhor
opinião, de que, num futuro muito próximo, estarão totalmente reunidas as condições que viabilizam
a relocalização do Serviço Local de Atendimento de Almodôvar da Segurança Social para o Centro
Comercial e de Transportes, caso tal ainda seja do Vosso interesse.” -------------------------------------------

O Senhor Vereador António Sebastião relativamente à transferência de competência da
Saúde para a nossa Autarquia, quis saber como está a decorrer. Qual a nossa responsabilidade
em relação aos médicos? O que podemos fazer para termos médicos?-------------------------------
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O Senhor Presidente explicou que em matéria de recursos humanos e centros de saúde a
competência é da ULSBA. A transferência foi apenas em termos de património que veio a
“zeros”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------II - ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: --------------------------------------------1.1 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PROJETO PDR2020 - 10.2.1.6 FEADER – 058577 - VALORIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DAS MESAS DO
CASTELINHO – REPROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO: -------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Informação n.º 2953,
elaborada pela Técnica Superior, Jamília Machado, que faz parte integrante do livro anexo
as atas e da-se aqui como totalmente reproduzida e explicou que se trata da apresentaçao
de um pedido de Reprogramação Temporal da operação n.º PDR2020 - 10.2.1.6 - FEADER
– 058577 - Valorização do Sítio Arqueológico das Mesas do Castelinho, com o objetivo de
prorrogar o prazo de execução do projeto por um período de 6 meses, até 14 de
novembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara por unanimidade, deliberou: ---------------------------1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada
pelos serviços, a apresentação do pedido de Reprogramação temporal da Operação –
PDR2020 - 10.2.1.6 - FEADER – 058577 - Valorização do Sítio Arqueológico das Mesas do
Castelinho, com vista à alteração do prazo de execução da operação por um período
de 6 meses, até 14 de novembro de 2022; ---------------------------------------------------------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 – DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA - PDR2020 – 10214- 064376 - DINAMIZAÇÃO
DO MERCADO MUNICIPAL E PROMOÇÃO DO CONSUMO LOCAL: --------------------------------O Senhor Presidente introduziu a materia e apresentou a informaçao n.º 2879,
exarada em 28 de abril de 2022, pela Técnica Superior, Jamília Machado, que se
transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------------------

Informação -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. A operação PDR2020-1 0214-0643 76 - Dinamização do Mercado Municipal de Almodôvar e
Promoção do Consumo Local, efetuada no âmbito do Anúncio de abertura do PDR2O2O n.º
004/ESDIME/10214/2020 - Mercados Locais, foi objeto de decisão de aprovação, tendo sido assinado
o Termo de Aceitação a 11-05-2021. ---------------------------------------------------------------------------------2. O projeto em questão foi concebido em contexto de confinamento motivado pela Pandemia
COVID-19, que entretanto se alterou substancialmente. ---------------------------------------------------------3. Com o intuito de dar inicio a execução das atividades do projeto, a equipa de técnicos do
Município efetuou contactos com os comerciantes/produtores no sentido de confirmar o seu interesse
em aderir às ações de dinamização do Mercado Municipal previstas na candidatura, nomeadamente
o serviço de encomendas online. ---------------------------------------------------------------------------------------4. No seguimento dos contactos efetuados, verificou-se que nem todos os comerciantes/produtores
se mostraram interessados em aderir ao projeto e os que pretendem aderir levantaram algumas
questões que dificultam a sua implementação da forma como foi projetado. -------------------------------5. Tendo em conta que, na candidatura submetida e posteriormente aprovada, o Município de
Almodôvar, enquanto promotor do projeto, assumiu o compromisso de apresentar determinados
resultados, nomeadamente em termos de número de aderentes ao projeto e encomendas efetuadas
online, a adesão parcial dos comerciantes/produtores, não permite alcançar o número previsto,
aumentando o risco de não se conseguir cumprir com os resultados contratados. -------------------------6. Na sequência do Despacho do Sr. Presidente da Camara de 26/04/2022 (MyDoc), no sentido de
se considerar a possibilidade de cancelamento do projeto motivado pelos aspetos acima mencionados,
a equipa do projeto reuniu informação relativa ao procedimento formal definido nos regulamentos
do PDR2O2O que se adeque a esta situação. -------------------------------------------------------------------------
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7. No Manual do Beneficiário do PDR2O2O, concretamente no ponto 8.3.2. esta prevista “a
possibilidade dos beneficiários desistirem das operações de investimento em qualquer fase de
execução do mesmo, mediante informação dirigida à Autoridade de Gestão, de acordo com
orientações específicas por esta emanadas e que podem ser consultadas nos sites dos respetivos
Programas”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Mais se informa, que tendo em conta que não foi realizada qualquer despesa/pedido de
pagamento no âmbito da operação em questão, a desistência do beneficiário não implicará devolução
de verbas relativas a pedidos de pagamentos liquidados. --------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se que se comunique ao PDR2O2O, através do Balcão do Beneficiário, a
intenção de desistir da candidatura PDR2O2O-1iJ214-064376 - Dinamização do Mercado Municipal
de Almodôvar e Promoção do Consumo Local, apresentando justificação enquadrada pelos factos aqui
elencados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À consideração superior.”--------------------------------------------------------------------------------------------

A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------------1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada pelos
serviços, que se comunique ao PDR2020, através do Balcão do Beneficiário, a intenção de
desistir da candidatura PDR2020 – 10214- 064376 - Dinamização do Mercado Municipal
e Promoção do Consumo Local, apresentando justificação enquadrada pelos factos
elencados na informação 2879; ----------------------------------------------------------------------2.º - Dar igualmente conhecimento desta desistência ao Gabinete de Planeamento e
Gestão Financeira do Município; --------------------------------------------------------------------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.-----------------------------------------------1.3 – PROPOSTA DE REPROGRAMAÇÃO TEMPORAL, FÍSICA E FINANCEIRA DA
OPERAÇÃO ALT20-08-2316-FEDER-000063 - “PLANO DE AÇÃO DE MOBILIDADE
URBANA SUSTENTÁVEL - PAMUS - REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ROSÁRIO, NO
TROÇO ENVOLVENTE DA EN2”: ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente introduziu a materia e apresentou a informaçao n.º 3313,
exarada em 03de maio de 2022 pelo Gabinete Jurídico e de Auditoria, que faz parte
integrante do livro anexo as atas e da -se aqui como totalmente reproduzida e explicou
que se trata da apresentaçao de um pedido de Reprogramaçao Temporal, Física e
Financeira da operação ALT20--08-2316-FEDER-000063 - Plano de Ação de Mobilidade
Urbana Sustentável - PAMUS - Requalificação Urbanística do Rosário, no Troço
Envolvente da EN2, para contemplar as alteraçoes no projeto de financiamento nos
seguintes termos: ---------------------------------------------------------------------------------------- Reprogramação Física - inclusão de uma nova subcomponente dentro da
componente “Construções Diversas”, relativa à execução da Empreitada de Obras
Públicas – Ampliação dos passeios pedonais e colocação de murantes entre o Pk 0+900 e
o Pk 1+180 da EN2 - Rosário, Almodôvar; ---------------------------------------------------------- Reprogramação Financeira – o valor elegível aprovado passa a ser de 568
991,99€, de acordo com a seguinte proposta de afetação de valores: -----------------------COMPONENTES
Construções Diversas
Componentes
Estudos, Pareceres,
Projetos e Consultoria

2019

2020

2021

2022

TOTAL

58 506,98 €

357 084,39 €

73 739,40 €

67 935,77 €

556 906,54 €

2015

2016

2017

-----

Total

4 229,91 €

6 647,00 €

1 208,54 €

-----

12 085,45 €

TOTAL

568 991,99€

Reprogramação Temporal – Prorrogação do prazo de execução da operação, passando
o seu término a ser em 30 de junho de 2022. ----------------------------------------------------A Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou:-----------------------------------------
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1.º - Aprovar, nos termos e com os fundamentos constantes na informação prestada pelos
serviços, a Reprogramação Temporal, Física e Financeira da Operação ALT20-07-1406FEDER-000053 – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável – PAMUS -“Requalificação
Urbanística do Rosário, no Troço Envolvente da EN2”; ------------------------------------------------2.º- Que seja elaborada para o efeito a respetiva Nota Justificativa a submeter no Balcão
2020; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.º - Dar igualmente conhecimento desta reprogramação financeira ao Gabinete de
Planeamento e Gestão Financeira do Município; -------------------------------------------------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.-----------------------------------------------1.4 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO
DE ALMODÔVAR E A JUNTA DE FREGUESIA DO ROSÁRIO, NO ÂMBITO DA FEIRA DOS
ENCHIDOS E TRADIÇÕES: -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 44/2022, bem como a Minuta do
Protocolo a celebrar, entre o Município de Almodôvar e a Freguesia do Rosário, que tem
como objeto promover a II Feira de Enchidos e Tradições que terá lugar nos dias 04 e
05 de junho de 2022 no Rosário, integrado no programa de promoção dos produtos da
região enquanto meios de promoção e desenvolvimento regional. ---------------------------A Proposta e a Minuta do Protocolo em apreço fazem parte integrante do presente
livro de atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidas.-------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, nos termos das alíneas u) e ff), do n.º 1, do art.º 33.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, por unanimidade,
deliberou: -----------------------------------------------------------------------------------------------1.º – Aprovar as cláusulas constantes da Minuta de Protocolo; -------------------------2.º – Aprovar a celebração do Protocolo entre o Município de Almodôvar e a
Freguesia do Rosário, nos termos da Minuta presente em reunião de Câmara; ------------3.º - Conceder poderes à Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, para
outorgar, em nome do Município de Almodôvar, o Protocolo em referência; -------------4.º - Aprovar todos os encargos inerentes à concretização do objeto do Protocolo
aqui em apreço, até ao limite de €5.000,00, suportados através da rubrica orçamental,
com classificação económica 04050102 e compromisso n.º 78429; ------------------------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 matéria; --------------------------------------------------------------6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.5 – MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO
DE ALMODÔVAR E A AHBVA – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ALMODÔVAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
ADAPTADO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 49/2022, bem como a Minuta do
Protocolo a celebrar, entre o Município de Almodôvar e a AHBVA- Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, que tem como objeto regular o
serviço de transporte adaptado de aluno, com Necessidade Educativas Especiais, a
frequentar o Agrupamento de Escolas de Almodôvar. -------------------------------------------A Proposta e a Minuta do Protocolo em apreço fazem parte integrante do presente
livro de atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidas.--------------------------------------
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Analisado o assunto, a Câmara, no uso da competência constante do Artigo 33.º n.º 1
alínea gg) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, conjugada com o Artigo 36.º da
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, na sua redação, por unanimidade, deliberou:
1.º – Aprovar as cláusulas constantes da Minuta de Protocolo; -------------------------2.º – Aprovar a celebração do Protocolo entre o Município de Almodôvar e AHBVAAssociação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almodôvar, nos termos da Minuta
presente em reunião de Câmara e que tem como objeto regular o serviço de transporte
adaptado de aluno, com Necessidade Educativas Especiais, a frequentar o Agrupamento
de Escolas de Almodôvar; -----------------------------------------------------------------------------3.º - Conceder poderes à Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Ana Carmo,
para outorgar, em nome do Município de Almodôvar, o Protocolo em referência; ------4.º - Aprovar todos os encargos inerentes à concretização do objeto do Protocolo
aqui em apreço, até ao limite de €874,80 (oitocentos e setenta e quatro euros e oitenta
cêntimos), sendo os mesmos suportados através da rubrica orçamental, com classificação
económica 040701 e compromisso n.º78430; --------------------------------------------------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 matéria; --------------------------------------------------------------6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.6 – ALTERAÇÃO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE ESPAÇO PARA
ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DIVERSO DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE SE
ENCONTRA NO ARMAZÉM SITO NO MÁRTIR E SANTO: --------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Minuta de Adenda ao Contrato de
Arrendamento, acompanhado da informação n.º 3302, de 03 de maio de 2022, e
explicou que no seguimento da deliberação da Câmara Municipal, na sua reunião de 17
de novembro de 2021, foi celebrado no dia 24 de novembro de 2022 entre o Sr. Carlos
Manuel do Carmo Saleiro e o Município de Almodôvar um Contrato de Arrendamento
Urbano para fins não habitacionais, pelo prazo de 6 meses, não renovável, que tinha por
objeto o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00054,
inscrito na matriz predial urbana da União de Freguesias de Almodôvar e Graça de
Padrões, Concelho de Almodôvar, sob o artigo n.º 1571, com a área útil de 352,0000 m2,
o qual se destinava ao acondicionamento temporário dos materiais que se encontram no
armazém municipal sito no Mártir e Santo, que irá ser demolido, no âmbito das obras de
urbanização da operação de loteamento municipal do Mártir e Santo, até que seja
preparado um novo local para o armazenamento desses materiais. --------------------------Mais explicou o Senhor Presidente que atendendo ao facto de não se ter ainda
encontrado local adequado para o armazenamento dos referidos materiais, foi elaborada
uma adenda ao contrato vigente, no sentido de possibilitar a prorrogação do prazo de
duração por mais seis meses. ------------------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar o clausulado da Minuta da Adenda ao Contrato de Arrendamento
Urbano para fins não habitacionais a celebrar entre o Senhor Carlos Manuel do Carmo
Saleiro e o Município de Almodôvar, que terá por objeto o prédio urbano descrito na
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 00054, inscrito na matriz predial urbana da
União de Freguesias de Almodôvar e Graça de Padrões, Concelho de Almodôvar, sob o
artigo n.º 1571, com a área útil de 352,0000 m2, e que se destinará ao acondicionamento
temporário dos materiais que se encontram no armazém municipal sito no Mártir e
Santo, que irá ser demolido, no âmbito das obras de urbanização da operação de
loteamento municipal do Mártir e Santo, até que seja preparado um novo local para o
armazenamento desses materiais; --------------------------------------------------------------------
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2.º - Aprovar que a minuta da adenda ao Contrato de Arrendamento Urbano para fins
não habitacionais seja remetida ao Senhor Carlos Manuel do Carmo Saleiro, para
pronúncia, em prazo razoável a fixar para o efeito; ----------------------------------------------3.º - Aprovar os encargos decorrentes do pagamento da renda; -----------------------4.º – Conceder os poderes necessários ao Senhor Presidente da Câmara Municipal,
tendo em vista a outorga da Adenda ao Contrato de Arrendamento; -----------------------5.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.7 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO
PELA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE ALMODÔVAR –
ALMOVIMENTO, DESTINADA A APOIAR AS DESPESAS COM OS VESTIDOS DAS MARCHAS
POPULARES:-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado pelo Almovimento,
acompanhado da Proposta n.º 45/2022, exarada em 02 de maio, que faz parte integrante
do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida, através da qual propõe
a atribuição de uma comparticipação financeira, a título excecional, no montante de
€800,00, a transferir para Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de AlmodôvarAlmovimento, destinada a fazer face a algumas despesas inerentes à modificação dos
fatos e vestidos para as Marchas Populares. -----------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------1º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira, a título extraordinário,
no montante de €800,00 (oitocentos euros), a transferir para Associação Desportiva,
Recreativa e Cultural de Almodôvar - Almovimento, destinada a fazer face a algumas
despesas inerentes à modificação dos fatos e vestidos para as Marchas Populares. -------2º - 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 78500; -------------------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.8 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIO, FORMULADO
PELO CLUBE DE KARATÉ DE ALMODÔVAR, COM VISTA A APOIAR A DESLOCAÇÃO DE
DOIS ATLETAS AO CHIPRE: ---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado pelo Clube de
Karaté de Almodôvar, acompanhado da Proposta n.º 47/2022, exarada em 02 de maio,
que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida,
através da qual propõe a atribuição de uma comparticipação financeira, a título
excecional, no montante de €1.500,00, a transferir para Clube de Karaté de Almodôvar,
destinada a fazer face a algumas despesas inerentes à deslocação de dois atletas e um
treinador ao Chipre, no âmbito da “Karaté Youth League Cyprus 2022”. -----------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------1º - Aprovar, a atribuição de uma comparticipação financeira, a título extraordinário
no montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), a transferir para Clube de Karaté de
Almodôvar, destinada a fazer face às despesas inerentes à deslocação de dois atletas e um
treinador ao Chipre, no âmbito da “Karaté Youth League Cyprus 2022”. ---------------------2º - 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 78501; -------------------------------------------------------------------------------------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. ------------------------------------
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1.9 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, FORMULADO PELO ASSOCIAÇÃO
PATINAGEM CLUBE DE ALMODÔVAR, DESTINADA A APOIAR AS DESPESAS COM A
REALIZAÇÃO DO III TORNEIO DE PATINAGEM “VILA NEGRA”: -----------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação um pedido exarado pelo Associação
Patinagem Clube de Almodôvar, acompanhado da Proposta n.º 46/2022, exarada em 02
de maio, que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente
reproduzida, através da qual propõe a atribuição de uma comparticipação financeira, a
título excecional, no montante de €2.609,15, a transferir para Associação Patinagem
Clube de Almodôvar, destinada a fazer face a algumas despesas inerentes à organização
do III Torneio da Patinagem da “Vila Negra”. ----------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------1º - Aprovar, a atribuição de uma comparticipação financeira, a título extraordinário
no montante de €2.609,15 (dois mil seiscentos e nove euros e quinze cêntimos), a transferir
para a Associação Patinagem Clube de Almodôvar, destinada a fazer face a algumas
despesas inerentes à organização do III Torneio da Patinagem da “Vila Negra”. -----------2º - 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 78502; -------------------------------------------------------------------------------------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 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: -------------------------------------------------------------------2.1 – ADMINISTRAÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------------2.1.1 – APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE AS ATAS N.º 07/2022, DA REUNIÃO
ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, N.º 08/2022, DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL DE 2022 E N.º 09/2022, DA
REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022: -----------------------------APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ATA N.º 07/2022, DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 06 DE ABRIL 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 07/2022, de
06 de abril, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do Executivo,
sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. ----------------------------------------APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ATA N.º 08/2022, DA REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 12 DE ABRIL 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 08/2022, de
12 de abril, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do Executivo,
sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. ----------------------------------------APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ATA N.º 09/2022, DA REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2022: -------------------------------------------------------------
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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 09/2022, de
20 de abril, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do Executivo,
sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. ----------------------------------------2.2 – FINANÇAS: --------------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: ---------------------A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia três de maio
de dois mil e vinte e dois, que apresentava, nas Operações Orçamentais um saldo a favor
do Município, na importância de €1.675.950,60 (um milhão, seiscentos e setenta e cinco mil,
novecentos e cinquenta euros e sessenta cêntimos) e ainda das Operações não Orçamentais,
que, àquela data, apresentava o saldo de €579.617,75 (quinhentos e setenta e nove mil,
seiscentos e dezassete euros e setenta e cinco cêntimos) perfazendo, assim, um total de
disponibilidades no valor de €2.255.568,35 (dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil,
quinhentos e sessenta e oito euros e trinta e cinco cêntimos). ----------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------3. – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL: -------------------3.1 – TRABALHOS COMPLEMENTARES DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA ” CRIAÇÃO
DE ÁREA DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANISMO (ASA) ”: -------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a
Informação n.º 3276, elaborada a 03 de maio de 2022, pelo Técnico Superior, Eng.º Micael
Bagulho, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa
ao livro de atas, referente aos Trabalhos Complementares de natureza não prevista da
Empreitada de Execução da ” Criação e Área de Serviço de Autocaravanismo (ASA) ”: --Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: --------------------------1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não
previstas, na Empreitada da “Criação de Área de Serviço de Autocaravanismo (Asa) ”, nos
termos e com os fundamentos aduzidos na informação n.º 3276, prestada pelos serviços;
2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos Trabalhos
Complementares descritos na informaçao n.º 3276, no valor estimado de €30.870,01,
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor, e o prazo de 45 dias, nos termos e com os fundamentos
aduzidos na informaçao n.º 3276; ---------------------------------------------------------------------------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. - ----------------------------------3.2 - TRABALHOS A MENOS DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA
CORTE ZORRINHO: --------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a informaçao n.º 2805, exarada em 27 de abril de 2022
pelo Diretor de Fiscalizaçao da empreitada em apreço, Eng.º Luís Marques, cujo teor se
transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------“ASSUNTO: Requalificação Urbana da Corte Zorrinho / Proposta de Trabalhos a Menos -----------Após conclusão da Empreitada de Requalificação Urbana da Corte Zorrinho e efetuada a
correspondente medição final dos trabalhos executados, verificou-se terem sido realizadas algumas
quantidades de trabalho inferiores às previstas no projeto patenteado a concurso, bem como alguns
trabalhos não necessários para a conclusão da Empreitada. Como tal, propõe-se que sejam
considerados como trabalhos a menos, de acordo com o artigo 379.º do CCP. ------------------------------
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Apresenta-se em anexo a lista de trabalhos a menos proposta, cujo valor global a menos é de
13.070,00€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Submete-se assim à consideração do órgão competente para a decisão de contratar, a aprovação
da decisão de não realização dos trabalhos a menos propostos, e sua correspondente notificação ao
Empreiteiro.” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apreciada a materia, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------------1.º - Aprovar a lista de Trabalhos a Menos proposta, nos termos e com os
fundamentos constantes na informaçao n.º 2805; ------------------------------------------------2.º - Aprovar a não realização dos Trabalhos a Menos, no valor de €13.070,00
(treze mil e setenta euros), bem como a sua notificação ao empreiteiro, nos termos e
com os fundamentos propostos na informação n.º 2805 dos serviços; -----------------------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;- -------------------------------------------------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. - ---------------------------------- 3.3 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE COLOCAÇÃO DE
PASSEIO EM REDOR DA “SALA POLIVALENTE DO ROSÁRIO”: ------------------------------------A Câmara Municipal, sob a Proposta do Senhor 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.--------------------3.4 - TRABALHOS COMPLEMENTAREM DE PLUVIAIS E DE ALTERAÇÕES NA
ESPECIALIDADE DE ELETRICIDADE NA “SALA POLIVALENTE DO ROSÁRIO". ---------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a
Informação n.º 3300, elaborada a 03 de maio de 2022, pela Técnica Superior, Eng.ª
Nadine Caldeira, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta
anexa ao livro de atas, relativa aos Trabalhos Complementares de pluviais e de alterações na
especialidade de eletricidade na empreitada de “Sala Polivalente do Rosário”. -------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: --------------------------1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não
previstas, na Empreitada de “Sala Polivalente do Rosário”, no valor estimado de
€2.322,50, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 30 dias, nos termos e
com os fundamentos aduzidos na referida informação n.º 3300; -----------------------------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. – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE: -----------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 - PEDIDOS FORMALIZADOS NO ÂMBITO DO REGULAMENTO QUE DISCIPLINA A
REALIZAÇÃO DE OBRAS EM HABITAÇÕES DE INDIVÍDUOS E AGREGADOS FAMILIARES
MAIS DESFAVORECIDOS: ------------------------------------------------------------------------------------Foram presentes os seguintes processos de candidatura: ----------------------------------- Processo n.º 2022/650.10.103/19, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o
qual refere os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condições de
habitabilidade e salubridade da habitação. --------------------------------------------------------Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessarios a
realizaçao das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €6.491,25. ----------------Da aplicaçao da formula, aprovada em reuniao de 13.AGO.2003, a requerente recebera a
comparticipaçao municipal no valor de €2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta euros). -----
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- Processo n.º 2022/650.10.103/37, acompanhado do respetivo auto de vistoria, o
qual refere os trabalhos a desenvolver, de forma a melhorar as condições de
habitabilidade e salubridade da habitação. -------------------------------------------------------------Em anexo ao auto de vistoria, os peritos anexam o mapa de trabalhos necessarios a
realizaçao das obras, bem como o respetivo orçamento, no valor de €3.042,50. ----------------Da aplicaçao da formula, aprovada em reuniao de 13.AGO.2003, a requerente recebera a
comparticipaçao municipal no valor de €2.147,85 (dois mil, cento e quarenta e sete euros e
oitenta e cinco centimos).--------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------1º Aprovar a comparticipação dos encargos resultantes da execução das obras nos
imóveis dos requerentes com processo n.º 2022/650.10.103/19 e n.º
2022/650.10.103/37; ----------------------------------------------------------------------------------2.° - Que os encargos decorrentes da presente atribuição sejam suportados através da
rubrica orçamental, com classificação económica: 080802 e compromissos n.º 78462 e
n.º 78458, respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------4.2 – ENCARGOS INERENTES À REALIZAÇÃO DA XIV VOLTA AO CONCELHO DE
ALMODÔVAR, EM CICLISMO: -------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação uma informação n.º 996, exarada pelo
Gabinete de Desporto, em 23 de fevereiro de 2022, através da qual informa que a
Autarquia pretende organizar a XIV Volta de Ciclismo ao Concelho de Almodôvar, que
terá lugar nos próximos dias 28 e 29 de maio. Mais informa, que a prova será composta
por 3 etapas, sendo a 1.ª etapa - com início na Praça da República e término na Santinha;
a 2.ª etapa - com início em Santa Cruz e término na variante do Poço de Ourique e a 3.ª
etapa - Circuito pela Variante e Santo Amaro. -----------------------------------------------------Nestes termos, o Senhor Presidente propôs que se aprove a realização da XIV Volta
em Ciclismo ao Concelho de Almodôvar, promovida pela Autarquia, e se convide a Casa
do Benfica em Almodôvar para colaborar com o Município, bem como a satisfação dos
encargos financeiros e apoio logístico, inerentes à realização do evento em apreço, nos
termos e com os fundamentos constantes na informação n.º 996 dos serviços, 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 a realização da XIV Volta em Ciclismo ao Concelho de Almodôvar,
promovida pela Autarquia, com a colaboração da Casa do Benfica em Almodôvar e Moto
Clube de Almodôvar; -----------------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar a satisfação dos encargos financeiros e apoio logístico, inerentes à
realização do evento em apreço, nos termos e com os fundamentos constantes na
informação n.º 996, dos serviços. -------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar a transferência de um valor estimado de €1.800,00, para a Associação
de Ciclismo do Algarve, destinada a satisfazer os encargos correspondentes a sete
comissários; ----------------------------------------------------------------------------------------------4.º - Aprovar o pagamento de €7.687,50, (IVA incluído), à Empresa
CLASSIFICAÇÕES.NET, devido pelos serviços de cronometragem, pórtico de meta +
pórtico de partida, barreiras de partida e meta, decoração de pórtico e pódio, pódio VIP,
serviço de Rádio Volta, gerador para a 2.ª etapa, deslocações; ---------------------------------5.º - Aprovar os encargos inerentes ao policiamento da prova, realizado pela
GNR/ Brigada de Trânsito, cujo valor estimado é de €3.500,00;- -----------------------------6.º - Aprovar os encargos inerentes ao Seguro de prova, que inclua danos nas motas
de apoio (Moto Clube de Almodôvar), cujo valor estimado é de €150,00; -------------------
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7.º - Aprovar a transferência de €2.000,00, para a Casa do Benfica destinada a
satisfazer os encargos correspondentes aos prémios, camisolas e Speaker; ----------------8.º - Aprovar a transferência de um valor estimado de €2.500,00, para os
Bombeiros Voluntários de Almodôvar, destinado ao acompanhamento da prova que
inclui 4 bombeiros, 2 ambulâncias, 1 médico e 1 socorrista; -----------------------------------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. -----------------------------------4.3 – PROPOSTA DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA A ATRIBUIR AOS ALUNOS
FINALISTAS, COM VISTA A APOIAR A SUA GALA: -----------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu a apreciaçao a Informaçao n.º 2321, exarada em 24 de
fevereiro de 2022, que faz parte integrante do livro anexo as atas e da-se aqui como totalmente
reproduzida, atraves da qual propoe que seja atribuído um apoio financeiro no valor de 50,00€,
a cada jovem finalista do ano letivo 2021/2022, num total de 39, tendo em vista a tradiçao de
comemoraçao desta etapa e na perspetiva de congratular e incentivar os jovens deste concelho
a prosseguir os seus estudos e elevar a sua formaçao academica. ------------------------------------Mais explicou o Senhor Presidente, que tendo em conta que 8 (oito) alunos solicitaram e
beneficiaram de transporte gratuito do município para usufruir da sua viagem de finalistas a
Benidorm, com um valor estimado em 20,00€/cada, propoe que seja aprovada a atribuiçao de
20,00€ a cada um dos 12 (doze) alunos que foram a Marina D’Or no sentido de haver equidade
por parte da autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a materia, a Camara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 50,00€, a cada
jovem finalista, num total de 39 e de acordo com a listagem apresentada pela GASPSI,
que faz parte integrante do livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida;
2.º - Aprovar a atribuição de um apoio financeiro no valor de 20,00€, a cada
jovem finalista, num total de 12, que foram a Marina D’Or, que faz parte integrante do
livro anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida; -------------------------------3.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; ---------------------------------------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; --------------------------------------------------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. -----------------------------------4.4 - NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA XXV EDIÇÃO DA FACAL/2022: -----------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação as Normas de Funcionamento da
FEIRA DE ARTES E CULTURA DE ALMODÔVAR - FACAL /2022 que estabelece as
normas que enquadram a organização e o funcionamento da XXV edição da FACAL – Feira
de Artes e Cultura de Almodôvar, promovida pela Câmara Municipal de Almodôvar, e que
terá lugar nos dias 08, 09 e 10 de julho de 2022, sendo, por isso, a sua vigência
circunscrita ao espaço temporal que decorre entre o momento da respetiva aprovação
pelo órgão competente (Câmara Municipal) e o dia 11 de julho de 2022 (inclui a
desmontagem dos Stands e limpeza do espaço).- -------------------------------------------------As Normas de Funcionamento em apreço fazem parte integrante do livro anexo às
atas e dão-se aqui como totalmente reproduzidas. ----------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou: ------------------
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1.º - Aprovar as Normas de Funcionamento da Feira de Artes e Cultura de
Almodôvar - FACAL 2022, evento que terá lugar nos próximos dias 08, 09 e 10 de julho
de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------2º - Aprovar os encargos financeiros decorrentes da realizaçao do evento; ---------------3.º - Aprovar que sejam publicitadas por edital a entrada em vigor das respetivas normas
de funcionamento, e publicadas na página eletrónica do município; ----------------------------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 redaçao, a presente deliberação em minuta. ----------------------------------------------4.5 – COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS
INERENTES À PROVA DE CICLISMO “ ALMODÔVAR CYCLING CHALLENGE”:------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a informação n.º 3277,
exarada em 03 de maio de 2022, pelo Técnico Superior, Ricardo Jacob, através da qual
informa que a Associação SCV – Sport Ciclismo Almodôvar, solicitou ao Município apoio
financeiro e logístico com vista à realização do 5.º Almodôvar Cycling Challenge, cuja
realização terá lugar dia 15 de maio de 2022. -----------------------------------------------------Analisada a matéria, o Executivo, por unanimidade deliberou: ------------------------1.º - Aprovar a colaboração do Município de Almodôvar na realização da prova
denominada “5.º Almodôvar Cycling Challenger”, promovida pela Associação SCAV que
terá lugar no dia 15 de maio de 2022; --------------------------------------------------------------2.º - Aprovar a transferência de um valor estimado em €1.000,00 para os
Bombeiros Voluntários de Almodôvar, referentes às ambulâncias e respetiva tripulação
(cabimento n.º 35774); -----------------------------------------------------------------------------3.º - Aprovar os encargos inerentes ao policiamento da prova, realizado pela GNR
e Brigada de Trânsito, com um valor estimado de €3.000,00 (cabimento n.º 35860);
4.º - Aprovar os encargos inerentes à aquisição de 350 medalhas, com um valor
estimado de €1.250,00; -------------------------------------------------------------------------------5.º - Aprovar a satisfação dos demais encargos financeiros e apoio logístico,
inerentes à realização do evento em apreço, nos termos e com os fundamentos constantes
na informação n.º 3277 apresentada pelos serviços, que faz parte integrante do livro
anexo às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida. ---------------------------------------6.º - Aprovar, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------4.6 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO FUNDO
DE EMERGÊNCIA SOCIAL: -----------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 50/2022, exarada em 04
de maio de 2022, e propôs que a Câmara Municipal deliberasse aprovar a seguinte
candidatura: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Açao Social e Psicologia, sobre o pedido
de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º 2021/650.10.103/54,
para despesa de aquisiçao de proteçao de banheira, no valor total de €450,00 (quatrocentos e
cinquenta euros); ------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: --------------------------1º Aprovar a comparticipação financeira, resultante dos encargos com a candidatura n.º
2021/650.10.103/54, apresentada no ambito do Regulamento do Fundo de Emergencia Social
e, nos termos da Proposta n.º 50/2022; --------------------------------------------------------------------2º Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipação sejam
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04080202 e
compromissos n.º 78465; ------------------------------------------------------------------------------
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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; --------------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. -----------------------------------5. - 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 onze horas e cinquenta e cinco minutos. --------------------------------------Para constar, e em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 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, Carla Maria Moiteiro Lima, Assistente Técnica, a redigi e subscrevo. --------------
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