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ATA N.º 11/2022
----- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA NO DIA
DEZOITO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS: - -------------------------------------------Aos dezoito 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
segunda 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 secretãriãdã pelã Assistente Tecnicã, Cãrlã Mãriã Moiteiro Limã. -------ABERTURA OFICIAL DA REUNIÃO -------------------------------------------------------------------------Às dez horas e vinte minutos, o Senhor 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 - Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Protocolo de Colaboração a celebrar
entre o Município de Almodôvar e a União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes
Aires, no âmbito do IV Festival do Folclore e Artesanato; --------------------------------------1.2 - Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Contrato de Doação de bens móveis,
de interesse patrimonial e cultural, ao Município de Almodôvar; ----------------------------1.3 – Ratificação do Despacho do Senhor Presidente sobre o pedido de alteração de
titularidade referente à Operação ALT20-01-0853-FEDER-000091; -------------------------1.4 - Apreciação e deliberação sobre a resolução do Protocolo de Parceria celebrado
com a ADBAL e sobre a minuta de novo Protocolo de Parceria a celebrar com o
NERBE/AEBAL, no âmbito da Operação ALT20-01-0853-FEDER-000091; -----------------1.5 - Apreciação e deliberação sobre a proposta do Senhor Presidente sobre
prorrogação de prazo de duração da Posse Administrativa do Prédio Urbano sito na Rua
Principal, na aldeia do Rosário; ----------------------------------------------------------------------1.6 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de apoio financeiro extraordinário
formulado pelos Bombeiros Voluntários de Almodôvar destinado a apoiar as despesas
relacionadas com a reparação do Autotanque; ----------------------------------------------------1.7 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira
extraordinária, formulado pela Associação Crazy Motor Bikes, com vista a apoiar a prova
de BTT; ----------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira
extrãordináriã, formulãdã pelo Grupo Ciclodesportistãs de Almodôvãr “Tokã Rolãr”, com
vista a apoiar a travessia da EN2 – Chaves-Faro; -------------------------------------------------1.9 – Apreciação e deliberação sobre as comparticipações financeiras a atribuir a
entidades legalmente existentes no concelho. -----------------------------------------------------2 – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: ------------------------------------------------------------2.1 – ADMINISTRAÇÃO: --------------------------------------------------------------------------185
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2.1.1 - Aprovação da ata n.º 10/2022, da reunião ordinária realizada no dia 04 de
maio de 2022; -------------------------------------------------------------------------------------------2.1.2 - Apreciação e deliberação sobre as propostas do Senhor Presidente da Câmara
sobre a consolidação definitivas de mobilidade intercarreiras. -------------------------------2.2 – FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 - Conhecimento da Situação Financeira da Autarquia. -------------------------------3 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL -------------3.1 – Apreciação e deliberação sobre o destaque de prédio rústico, sito na Freguesia
de Santa Cruz; -------------------------------------------------------------------------------------------3.2 – Apreciação e deliberação sobre o destaque de prédio rústico sito no
“Mãldonãdo” Freguesiã de Almodôvar e Graça dos Padrões; -----------------------------------3.3 - Apreciação e deliberação sobre a Contratualização dos Trabalhos
Complementãres de “Colocãção de pãsseio em redor dã Sãlã Polivãlente, nã empreitãdã
de “Sãlã Polivãlente e de Apoio dã E.B.1 do Rosário”; -------------------------------------------3.4 - Apreciação e deliberação sobre a Contratualização dos Trabalhos
Complementãres de pluviãis nã empreitãdã de “Sãlã Polivãlente e de Apoio dã E.B.1 do
Rosário”; --------------------------------------------------------------------------------------------------3.5 – Apreciação e deliberação sobre a Minuta de Contrato de Empreitada de Obras
Públicas – Contrato de Trabalhos Complementares n.º 01 e 02 ao Contrato de Empreitada
– “Sãlã Polivãlente e de Apoio dã E.B.1 do Rosário”. ---------------------------------------------4 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------4.1 - Apreciação e deliberação sobre a Proposta para isenção do pagamento de 15
refeições na cantina escolar, no âmbito do Dia Mundial da Criança; -------------------------4.2 – Apreciação e deliberação da candidatura para atribuição do apoio ao Incentivo
à Natalidade e Apoio à família que não cumpre o Regulamento; ------------------------------4.3 – Apreciação e deliberação sobre a proposta de apoio a conceder no âmbito do
Regulamento do Fundo de Emergência Social. ----------------------------------------------------5. - CONHECIMENTO DOS ATOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO E
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS: --------------------------------------------------------------III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO, nos termos
e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 91/2021, de 17 de dezembro, o acesso do
público à sala irá ser limitado parcialmente, de modo a assegurar o respeito pelas regras
de distanciamento social e demais orientações da DGS em vigor. Esta participação será,
por questões de segurança e bem-estar de todos, limitada a 5 pessoas, evitando
aglomerados e seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde. Desta forma, as
inscrições poderão ser efetuadas para o email actas.eleicoes@cm-almodovar.pt, até às
14:30 horas do dia 16 de maio de 2022, através do preenchimento do formulário próprio
para o efeito, disponível na página eletrónica do município em www.cm-almodovar.pt e
no Serviço de Secretariado, Atas e Eleições desta Câmara Municipal. ------------------------ADITAMENTO À ORDEM DO DIA: -------------------------------------------------------------1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: --------------------------------------------1.10 - Apreciação e deliberação sobre o pedido de comparticipação financeira
extraordinária, formulado por atleta individual de Almodôvar, com vista a apoiar
participação nas provas do Campeonato Nacional de Culturismo. ----------------------------186
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3 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL: -------------3.6 - Apreciação e deliberação sobre o início do Procedimento para decisão de
contratar, peças do procedimento e júri, no âmbito da empreitada de execução
“Alãrgãmento dã Trãvessã do Pãdre Mestre”. -----------------------------------------------------Previamente ao início da reunião, o Senhor Presidente agradeceu o facto de todos os
senhores Vereadores terem unanime e excecionalmente aceitado o aditamento deste
ponto, passando o mesmo a integrar o aditamento enviado dia 16 de maio de 2022. --------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 – ASSOCIAÇÃO SALVADOR – ACESSIBILIDADES:
O Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do email remetido pela Associação
Salvador, do qual se transcreve o seguinte extrato: ------------------------------------------------------“Bom dia a todos, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venho em meu nome e em nome de toda a Associação Salvador, agradecer a profunda disponibilidade e
amabilidade com que nos receberam e, ainda, reconhecem o imenso fair play com que participaram na ação
de sensibilização de Grande Impacto, percorrendo as ruas de Almodôvar em cadeiras de roda, andarilhos e
canadianas – sabemos bem a prova de obstáculos que todas as pessoas com deficiência se propõem nas suas
rotinas diárias e não gostaríamos de deixar de elogiar o vosso empenho ao se colocarem no nosso lugar na
excelente manhã de trabalho de ontem. ----------------------------------------------------------------------------------------Esperamos que tenha, de alguma forma, causado o intencionado impacto e que seja mais uma
ferramenta nas decisões futuras para uma comunidade que se deseja cada vez mais saudável, plural e
inclusiva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(…)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Continuando, explicou que este agradecimento vem na sequência de uma ação de
sensibilização sobre acessibilidades, promovida no âmbito da parceria que temos vindo a
desenvolver com a Associação em causa e que muito contribuiu para nos alertar e até
fundamentar melhor uma futura candidatura no âmbito das acessibilidades.---------------------A Senhora Vice-Presidente explicou que foi uma ação da Área da Ação Social, na qual
participaram, nomeadamente, elementos do Executivo e Chefe da DOSUGT. Foi uma ação
profícua através da qual foi possível aperceberem-se das necessidades em termos de
acessibilidades das pessoas com dificuldades motoras quer elas sejam permanentes ou
temporárias, como por exemplo o caminhar com canadianas. ---------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento. ------------------------------ --------------------II - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – ESTRATÉGIA PARA ESTIMULAR A MUDANÇA
DE COMPORTAMENTOS, SENSIBILIZAR PARA O CONSUMO EFICIENTE E EVITAR O
DESPERDÍCIO DE ENERGIA: --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do teor do seu Despãcho n.º
65/2022, o quãl visã ã ãdoção de estratégias para estimular a mudança de
comportamentos, sensibilizar para o consumo eficiente e evitar o desperdício de
energia nas instalações municipais, num ano marcado por uma crise profunda e um
aumento de consumo sem precedentes, onde a necessidade de poupar energia elétrica
nos serviços municipais se mostra um imperativo. ----------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento. --------------------------------------------------187

ATA N.º 11/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.MAI.2022

III - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO DO DESPACHO N.º 66/2022 – DESIGNAÇÃO DE
RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS CORRETIVAS/PREVENTIVAS
PROPOSTA PELA INTERPREV E RESPETIVOS RISCOS – EDIFICIO FRONTEIRO AOS PAÇOS
DO CONCELHO: ------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do seu Despacho n.º 66/2022,
exarado em 06 de maio de 2022, elaborado na sequência da visita efetuada pela Técnica
da empresa INTERPREV – Segurança e Saúde no Trabalho, S.A. no passado dia 23 de
fevereiro de 2022, que realizou uma auditoria às instalações do Edifício Fronteiro aos
Paços do Concelho, pretendendo-se, desta forma, diagnosticar os eventuais perigos para
as pessoas e bens e identificar as situações anómalas/fatores de risco e propostas de
medidas corretivas e/ou preventivas conforme os requisitos legais. -------------------------Com vista a garantir o cumprimento do plano apresentado, nomeou como
responsável pela implementação das medidas corretivas/preventivas propostas e
respetivos riscos, no que se refere ao edifício fronteiro aos Paços do Concelho, a Técnica
Superior Inês Barradas. -----------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. --------- --------------------IV - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – DESPACHO N.º 63/2022 – USO DE MASCARAS
DE ACORDO COM LEGISLAÇAO VIGOR’: -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu também conhecimento do teor do Despacho n.º 63/2022,
exarado em 03 de maio de 2022, no qual determina que o uso obrigatório de máscara nos
serviços municipais seja determinado em função do atual regime legal em vigor podendo
o mesmo sofrer alterações. Nesse sentido, continuará a ser obrigatório o uso de máscaras
nos seguintes serviços municipais: ------------------------------------------------------------------- Serviço de apoio domiciliário para populações vulneráveis ou pessoas idosas; ------- Serviço de transportes coletivos de passageiros --------------------------------------------Assim, foi recomendado a utilização da máscara nos serviços municipais sempre que
se verifiquem situações de risco aumentado de exposição, especialmente em contexto de
atendimento presencial e/ou zonas de ambiente fechados ou por qualquer pessoa mais
vulnerável detentora de doença crónica ou estados de imunossupressão com risco
acrescido para COVID-19 grave;----------------------------------------------------------------------De forma a garantir a segurança no exercício das suas funções, só nos casos em que
exista obrigatoriedade legal do uso da máscara, é que será assegurado o fornecimento da
mesma aos trabalhadores; ----------------------------------------------------------------------------O presente despacho produz efeitos retroativos à data de entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 30-E/2022 (22de abril de 2022) e vigorará enquanto perdurarem os
pressupostos legais que determinam a sua elaboração, sendo que as medidas tomadas
estão sujeitas a constante avaliação. ----------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. --------- --------------------V - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO DO DESPACHO N.º 71/2022 - ADOÇÃO DO
REGIME DE HORÁRIO DE TRABALHO, NA MODALIDADE DE JORNADA CONTÍNUA A
OBSERVAR PELOS COLABORADORES EXTERNOS: -----------------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor do Despacho n.º 71/2022, exarado
em 12 de maio de 2022, que determina a adoção do horário de trabalho na modalidade
de jornada contínua a observar pelos colaboradores que exercem as respetivas funções
nos serviços exteriores, no período de 16 de maio e até 16 de setembro de 2022, exceto
para os motoristas afetos aos transportes escolares, cujo início verificar-se-á a partir do
primeiro dia útil seguinte ao término do ano letivo 2021/2022. -----------------------------A Câmara tomou o devido conhecimento e nada objetou. --------- --------------------188
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VI - CONHECIMENTO AO EXECUTIVO – 8.ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO (PERMUTIVA)
E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (MODIFICATIVA) DE 2022: ------------------------------------O Senhor Presidente deu conhecimento do teor da 8.ª Alteração Permutativa ao
Orçamento e modificativa às Grandes Opções do Plano de 2022, que aprovou por seu Despacho
de 05 de maio de 2022, em que o montante total da presente modificação orçamental é de
€295.925,00, dos quais €108.850,00 são de natureza corrente e €187.075,00 são de
natureza capital. -------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou o devido 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. ------------------------------------------------------------------------------Intervenções do executivo: ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador António Sebastião referiu que a ação realizada com a Associação
Salvador com vista a melhorar as acessibilidades é uma iniciativa com interesse e a questão
que se coloca agora é perceber se terá consequências práticas no futuro. Perante esta
sensibilização, resta agora perceber se as políticas da Câmara têm carater prático e realmente
irão contribuir para melhorar as acessibilidades para todos. ------------------------------------------Prosseguindo, referiu que recebeu, como Presidente da Comissão Concelhia do PSD, no
âmbito do Estatuto do Direito da Oposição, um Relatório das Atividades Municipais, que ainda
não teve oportunidade de ler. Nesse âmbito quis saber se é um relatório genérico ou se nele
está incluído o estado em que se encontram as obras que estão a ser realizadas no concelho. Caso este relatório das obras não conste da Atividade Municipal que foi enviada, solicita
que o Senhor Presidente lhe envie um relatório com todas as obras e o seu estado até a
presente data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita, igualmente, que lhe sejam enviados os documentos relativos aos Fundos
Permanentes, referente a 2021, nomeadamente, do Senhor Presidente e Vereadores. ----------Continuando, referiu que não tem tido muita atenção com as redes sociais, nomeadamente
o Facebook da Câmara, mas teve conhecimento que o Sr. Presidente mandou apagar os
comentários do Faceboock. -----------------------------------------------------------------------------------De certa forma, até consegue perceber o que se passa, também viveu algumas dessas
experiências e também mandou retirar alguns tipos de comentários que são abusivos e só
servem para denegrir o trabalho da Câmara.--------------------------------------------------------------Porém, as pessoas têm direito a dar a sua opinião desde que seja feito de forma respeitosa
e educada. A informação chega até às pessoas e quem tem a gestão política tem de deixar as
pessoas exprimirem as suas opiniões desde que sejam coerentes. O Senhor Presidente tomou
a decisão de mandar cortar tudo e, em sua opinião, considera uma decisão errada e cerceadora
das liberdades individuais de cada um. ---------------------------------------------------------------------Também quer referir a troca de emails com a Almovimento sobre as instalações
prometidas. A forma de proceder do Senhor Presidente devia ser revista, sabemos que não é
fácil lidar com alguns munícipes, mas quando se olha para o teor dos emails, tem de se
concordar que passados 4 anos ainda nada foi feito. Quando o Senhor Presidente se
compromete com alguma coisa tem de ter cuidado porque já passaram 4 anos e assim, a
Associação Almovimento passa a ter razão quando evoca essa situação. Passaram 4 anos e
nada foi resolvido acabando por deitar por terra tudo o que possa dizer. --------------------------A Senhora Vereadora Ana Carmo informou que decorreu uma cerimónia no
Agrupamento Escolas, para a qual foram convidados os pais e encarregados de educação, no
âmbito do Projeto + Sucesso Educativo do Baixo Alentejo, onde foram tornados públicos os
resultados do campeonato de hypatiamat que é um projeto implementado já há dois anos, e
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trata-se de uma candidatura formalizada pela CIMBAL, também com o apoio da autarquia,
com o objetivo de desenvolver competências no âmbito do cálculo mental. ----------------------Deu-se conta das pontuações no ranking nacional, onde obtivemos boas pontuações, e
entregou-se os prémios aos alunos. O nosso melhor aluno foi Carlos Balbina. O Projeto já está
implementado há dois anos e esta cerimónia visou essencialmente motivar os alunos para o
próximo campeonato a realizar em junho. ----------------------------------------------------------------O Projeto + Sucesso Educativo do Baixo Alentejo, visa aumentar a taxa de sucesso nas
disciplinas de Português e Matemática, implementando novas estratégias e metodologias
de intervenção na sala de aula. -----------------------------------------------------------------------Em Almodôvar o coordenador do hypatiamat é o Professor João Fernandes e no CIIL
-Português, a Professora Conceição Torres coordena com professores afetos. ------------Mais informou que foi contratada uma empresa para gravar a cerimónia e recolher os
testemunhos dos pais e alunos. ------------------------------------------------------------------------------Informou, também, que amanhã irá participar no II Encontro Nacional de Municípios
Amigos da Juventude, organizado pela FNAJ – Federação Nacional de Associações Juvenis,
em parceria com o Município de Matosinhos, no qual o Município de Almodôvar irá
receber o Selo de Município Amigo da Juventude. ------------------------------------------------A Senhora Vice-Presidente explicou que em relação à ação promovida com a Associação
Salvador, estiveram presentes, entre outros, o chefe da DOSUGT que tomou algumas notas com
a intenção de executar algumas alterações a curto prazo. Coisas de simples execução, como a
sinalética não existente ou rebaixamento de alguns degraus que fazem toda a diferença.
Chamou-se por exemplo a atenção para o multibanco que nem mesmo uma pessoa grande,
com braços compridos consegue aceder à máquina. Também se falou do formato da calçada
que prende as cadeiras de roda e é difícil circular. -------------------------------------------------------A ação veio sensibilizar para o facto de alguns centímetros fazerem toda a diferença e pode
fazer-se de imediato. -------------------------------------------------------------------------------------------Continuando, informou que os refugiados oriundos da Ucrânia, que estavam em
Almodôvar, alguns já foram embora. -----------------------------------------------------------------------Ficaram cá a esposa de um senhor que já cá trabalhava, um casal de indianos em que ambos
já trabalham e têm o respetivo contrato, ele na pizaria e ela na lavandaria. ------------------------Temos também um rapaz a trabalhar na padaria. ---------------------------------------------------No que se refere às casas para os dois casais, aguardamos resposta do Governo
relãtivãmente ão progrãmã “Portã de Entrãdã” pãrã poder celebrãr contrãtos de
arrendamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------Neste âmbito, a Câmara mantem uma estreita ligação com os parceiros locais,
nomeadamente, o IEFP. ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente referiu que em sua opinião a página do Faceboock da Câmara não é
para fazerem chacina política. A câmara é um órgão de respeito e o Facebook é para ser um
meio informativo, não um campo de batalha política pois a Câmara é de todos e para todos e
não para a oposição usar para dizer que estão contra tudo e contra todos. Se reparar bem, nos
posts da Câmara há sempre 20 ou 30 comentários que são “bota abaixo” contra o presidente,
e vem principalmente de pessoas que dão a cara para cartazes políticos no PSD. Se é para fazer
“peixeirãdã” partilhem do espaço público da Câmara e usem o Faceboock do PSD, ou os seus
Feceboocks particulares mas não façam politiquice de baixo nível no Facebook da Câmara que
é institucional. Por isso foram eliminados as possibilidades de comentários. ---------------------Agradece a preocupação do Senhor Vereador mas para chicana política usem o Facebook
do PS e não o da Câmara que é para informação e, enquanto for responsável não deixa que isso
aconteça. Admitiu, que não tem password do site pois não conseguiria resistir quando fazem
críticas injustas e, assim, é melhor não ter acesso. -------------------------------------------------------Quanto ao Almovimento, foi há dois anos que foi falado a possibilidade de cedência do
espaço e até podem ter razão pois não tem sido célere. Aclarou, que teve uma reunião com o
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Senhor Manuel Martins e foi-lhe transmitido que estavam à espera de um parecer da Direção
Geral da Cultura para que se pudesse avançar com a obra e, dias depois manda um email como
se não tivessem falado e explicado as coisas. Daí a utilização da expressão “estou ã pregãr pãrã
os peixinhos”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Mais esclareceu, que telefonou para o Senhor Diretor da Segurança Social e este garantiu
que a Associação se pode manter no espaço o tempo que for necessário, portanto, pode
eventualmente concluir que alguém instiga o Senhor Manuel Martins, só pode. Esteve aqui a
conversar e dias depois envia um email daqueles. ------------------------------------------------------Por vezes até pode parecer autoritário, respeita a postura de todas as pessoas, respeita
todas as opiniões, sabe que há pessoas mais sensíveis e várias reações mas, há pessoas que o
stressam, e se a forma de responder demonstra autoritarismo não é bem isso que pretende. Já falou com o Senhor Manuel Martins, comprometeu-se com ele e quando estiver pronto
entrega-se à Associação as instalações e, se até lá, não serve a Casa do Povo tem de procurar
outro sítio, a Câmara não pode acudir a todos. ------------------------------------------------------------Referiu que não sabe se a resposta vai ao encontro da mensagem do Senhor Vereador. ---O Senhor Vereador António Sebastião referiu que relativamente à mensagem que tem
de ser passada há dicotomia. Sabemos que há pessoas que por vezes abusam e o que se pode
fazer é assegurar uma gestão adequada do site mas isso não se compadece com o cortar tudo.
Quando intervém não é para ir ao encontro de hipotéticas mensagens políticas, vivemos os
projetos que defendemos, há divergências e formas de expressar e, na sua posição, quando
estão em causa liberdades individuais de cada um temos de chamar a atenção para um assunto
tão importante. --------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente é que normalmente mistura tudo, o seu Facebook pessoal e o da
Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou que como qualquer cidadão, costuma partilhar com a
página da Câmara. Por vezes até se engana mas a maioria é partilha com o Faceboock da
Câmara e não é para fazer chicana política. Se quiserem podem continuar a fazer esse jogo
maldizente que não lhe diz nada. ----------------------------------------------------------------------------II - ORDEM DO DIA: ---------------------------------------------------------------------------------------1 - GABINETE DE APOIO PESSOAL À PRESIDÊNCIA: --------------------------------------------1.1 - MINUTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O
MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA CLARA-A-NOVA
E GOMES AIRES, NO ÂMBITO DO IV FESTIVAL DO FOLCLORE E ARTESANATO: ------O Senhor Presidente apresentou a Proposta n.º 61/2022, bem como a Minuta do
Protocolo a celebrar, entre o Município de Almodôvar e a União de Freguesias de Santa
Clara-a-Nova e Gomes Aires, que tem como objeto promover o IV Festival Folclore e
Artesanato que terá lugar nos dias 18 e 19 de junho. --------------------------------------------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 do Artigo 33.º n.º 1 alíneas u) e ff) 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 União
das Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires que tem por objeto a promoção o IV
Festival Folclore e Artesanato;---------------------------------------------------------------------3.º - Conceder poderes à Senhora Vice-Presidente da Câmara, para a outorga do
Protocolo em referência, em nome do Município de Almodôvar; ------------------------------
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4.º - Aprovar todos os encargos inerentes à concretização do objeto do Protocolo aqui
em apreço, até ao limite de €1.500,00; -----------------------------------------------------------5.º - Aprovar que os encãrgos decorrentes dã ãtribuição dã presente compãrticipãção
sejãm suportãdos ãtrãves dã rubricã orçãmentãl, com ã clãssificãção economicã:
04.05.01.02 e cabimento n.º 35936; ---------------------------------------------------------------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. -----------------------------------1.2 - MINUTA DE CONTRATO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, DE INTERESSE
PATRIMONIAL E CULTURAL, AO MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR: --------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo a Proposta n.º 62/2022,
exarada em 16 de maio de 2022, bem como a Minuta do Contrato de Doação, a celebrar entre
o Município de Almodôvar e o Senhor José Brito da Silva, que aqui se dão como totalmente
reproduzidas e ficam arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas, e que tem por objeto
a definição de condições da doação de bens móveis com interesse Patrimonial e Cultural, ao
Município de Almodôvar. -------------------------------------------------------------------------------------Apreciado o assunto, a Câmara, no uso da competência prevista na alínea j) do n.º 1 do
Artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, por
unanimidade, deliberou: ------------------------------------------------------------------------------------1.º - Aprovar a Minuta e respetivas cláusulas do Contrato de Doação a celebrar entre
o Município de Almodôvar e o Senhor José Brito da Silva, que tem por objeto a definição das
condições da doação, ao Município, dos bens móveis descritos no Contrato em apreço; --------2.º - Conferir os poderes à Senhora Vereadora da Câmara Municipal, Dr.ª Ana Carmo,
para outorgar o Contrato em nome do Município de Almodôvar; ----------------------------------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 – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE O PEDIDO
DE ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE REFERENTE À OPERAÇÃO ALT20-01-0853FEDER-000091: ----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a matéria em apreço, bem como a informação n.º
3915, exarada em 10 de maio de 2022, cujo teor se transcreve: -------------------------------“ Informação ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O Município de Almodôvar, em parceria com a ACIECALM – Associação Comercial, Industrial e
Empresarial do Concelho de Almodôvar, submeteu candidatura ao Aviso de Apresentação de
Candidaturas ALT20-53-2018-38 - Sistema de Apoio a Ações Coletivas “Qualificação”, do Domínio da
Competitividade e Internacionalização. Foi aprovada, em julho de 2019, a operação candidatada
ALT20-01-0853-FEDER-000091 com a designação Saberes e Sabores Tradicionais Qualificação dos Produtos Locais para os desafios do Presente e do Futuro. ------------------------Após retirada do projeto do parceiro ACIECALM, por dificuldades internas não especificadas pela
entidade, o Município de Almodôvar propôs à CCDR Alentejo a alteração de titularidade do projeto,
transitando para a ADBAL – Associação de Desenvolvimento do Baixo Alentejo o compromisso de
cumprir com o projeto aprovado. Verificou-se que a Autoridade de Gestão não aceitou a entidade
parceira proposta, exigindo que se apresente um parceiro alternativo com a maior brevidade possível,
sob pena de a candidatura vir a ser revogada. ---------------------------------------------------------------------No seguimento desta comunicação, tendo em vista o cumprimento dos compromissos assumidos
no âmbito do Termo de Aceitação do financiamento aprovado, o Município de Almodôvar deve
apresentar no Balcão 2020 um pedido de alteração de titularidade, propondo a integração de uma
nova entidade que reúna as condições de elegibilidade do Aviso de Candidatura em questão. ---------O Grupo de Trabalho de Candidaturas, mediante instruções transmitida pelo Sr. Presidente da
Câmara, informa que a entidade a propor como novo beneficiário da operação será o NERBE/AEBAL
– Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral. Conforme documentação disponibilizada pelo
NERBE/AEBAL, verifica-se que a entidade cumpre as condições de elegibilidade definidas no Aviso de
Apresentação de Candidaturas ALT20-53-2018-38, e pretende assumir os compromissos associados
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ao cumprimento das normas aplicáveis e concretizar as ações previstas no âmbito da operação
aprovada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No sentido de formalizar esta alteração e assegurar a manutenção do financiamento aprovado
pelo Portugal 2020, deverá o Município concretizar o seguinte: -----------------------------------------------a) Apresentar pedido de alteração de titularidade no B2020, ---------------------------------------------b) Assinar Protocolo de Parceria de copromoção da operação com o NERBE/AEBAL, --------------c) Após aprovação da alteração de titularidade por parte da Autoridade de Gestão, submeter
pedido de reprogramação da operação, para ajustar o plano de investimentos e cronograma à
situação atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, submete-se a presente informação a apreciação e deliberação,
relativamente à alteração de titularidade e reprogramação da operação em questão.” ---------

Analisada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Aprovar a apresentação do pedido de alteração de titularidade no Balcão 2020; 2.º - Aprovar a submissão do pedido de reprogramação da operação, para ajustar o
plano de investimentos e cronograma à situação atual; -----------------------------------------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. ---------------------------------------------1.4 - RESOLUÇÃO DO PROTOCOLO DE PARCERIA CELEBRADO COM A ADBAL E
SOBRE A MINUTA DE NOVO PROTOCOLO DE PARCERIA A CELEBRAR COM O
NERBE/AEBAL, NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO ALT20-01-0853-FEDER-000091: ------O Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo a Proposta n.º 63/2022,
exarada em 16 de maio de 2022, bem como a Minuta do Protocolo de Parceria, a celebrar entre
o Município de Almodôvar e NERBE/AEBAL, no âmbito da Operação ALT20-01-0853FEDER-000091, que aqui se dão como totalmente reproduzidas e ficam arquivadas em pasta
anexa ao presente livro de atas. ------------------------------------------------------------------------------Continuando, fez uma sumula da matéria, referindo, nomeadamente, que de acordo
com o Aviso para apresentação de candidaturas em questão, o Município de Almodôvar
poderia beneficiar da tipologia de apoio aqui em apreço, desde que a sua participação no
projeto fosse em co promoção com uma associação empresarial ou agência e entidades
públicas com competências nos domínios do desenvolvimento empresarial, da
internacionalização e do turismo e desde que devidamente justificado. ---------------------Para o efeito, o Município de Almodôvar celebrou com a ADBAL - Associação de
Desenvolvimento do Baixo Alentejo um Protocolo de Parceria tendo por objetivo regular
ã co promoção no âmbito do Concurso com o código ALT20‐53‐2018‐38 – “Sãberes e
Sãbores Trãdicionãis”, tendo em vistã ã ãpresentãção de umã cãndidãturã conjunta, o
qual foi aprovado em minuta na Reunião de Câmara Municipal de 21 de outubro de 2020.
A Autoridade de Gestão não aceitou a entidade ADBAL - Associação de
Desenvolvimento do Baixo Alentejo como parceira, solicitando a apresentação de um
parceiro alternativo, sob pena de a candidatura vir a ser revogada. --------------------------Neste seguimento, a ACIECALM – Associação Comercial, Industrial e Empresarial do
Concelho de Almodôvar solicitou a sua retirada e substituição no Projeto. -----------------Impera agora formalizar uma nova parceria por forma a concretizar a Operação
ALT20-01-0853-FEDER-000091 - “Sãberes e Sãbores Trãdicionãis” e, o NERBE/AEBAL Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral poderá ser uma entidade parceira
para a co promoção relativamente a esta operação, pois trata-se de uma Associação sem
fins lucrativos que tem como fins a defesa dos interesses dos empresários do Baixo
Alentejo e Alentejo Litoral, a promoção do desenvolvimento regional e fomentar o
empreendedorismo, a internacionalização e a inovação empresarial. ------------------------Analisada a matéria, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ----------------------------------
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1.º - Aprovar a Resolução do Protocolo de Parceria celebrado com a ADBAL Associação de Desenvolvimento do Baixo Alentejo no âmbito da Operação ALT20-01-0853FEDER-000091 - “Sãberes e Sãbores Trãdicionãis”; -----------------------------------------------------2.º - Aprovar, no uso da competência constante do Artigo 33.º n.º 1 alínea o) da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a Minuta e respetivas cláusulas de
Protocolo a celebrar entre o Município de Almodôvar e o NERBE/AEBAL -Associação
Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral; -------------------------------------------------------------------3.º - Conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara Municipal para outorgar o Protocolo
em nome do Município de Almodôvar; ---------------------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------1.5 - PROPOSTA DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE
DURAÇÃO DA POSSE ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA
PRINCIPAL, NA ALDEIA DO ROSÁRIO: -----------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou o Processo em apreço, bem como a Proposta n.º
64/2022, exarada em 17 de maio de 2022, que aqui se dão como totalmente reproduzidos
e ficam arquivados em pasta anexa ao presente livro de atas. ---------------------------------Continuando, referiu, particularmente, que a Câmara Municipal, na sua reunião de 15
de setembro de 2021, determinou a Posse Administrativa do referido imóvel, de modo a
permitir a realização coerciva, por parte da Autarquia, das obras consideradas
necessárias (Art.º 91.º e 107.º n.º 1 do RJUE). -----------------------------------------------------Posteriormente, através dos Despachos n.º 231/20211 e 232/2021, ambos de 22 de
dezembro, foi determinado que a Posse Administrativa tivesse lugar no dia 17 de janeiro
de 2022, mantendo-se pelo prazo de 90 dias úteis, ou seja, até 24 de maio de 2022. -----Através de Informação elaborada pelo Exmo. Chefe da Divisão de Obras, Serviços
Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT) verificou-se a manifesta necessidade de
prorrogar o prazo de duração da Posse Administrativa, tendo por fundamento as
dificuldades sentidas na aquisição de materiais de construção, devido às oscilações
constantes dos preços dos materiais e à escassez de matérias-primas, agravada pela
situação de aumento de preço dos combustíveis, bem como devido à escassez de mão-deobra especializada na região, sendo este outro dos fatores que dificulta o cumprimento
de prazos de execução de operações urbanísticas. -----------------------------------------------Face ao exposto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: -------------------------------1º - Aprovar a prorrogação da duração da Posse Administrativa do Prédio
Urbano sito na Rua Principal, na aldeia do Rosário, por mais 69 dias úteis, com efeitos a
partir de 25 de maio de 2022 (inclusive), ou seja, até 01 de setembro de 2022, por forma
a permitir a concretização das obras necessárias, de acordo com o indicado no respetivo
Auto de Vistoria; ----------------------------------------------------------------------------------------2.º - Que se proceda à devida publicação, por Edital, da prorrogação do prazo de
duração da Posse Administrativa, nos lugares públicos do costume e na morada do prédio
em causa; -------------------------------------------------------------------------------------------------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 redação atual, a presente deliberação em minuta. -----------------------------------1.6 - PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO FORMULADO PELOS
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ALMODÔVAR DESTINADO A APOIAR AS DESPESAS
RELACIONADAS COM A REPARAÇÃO DO AUTOTANQUE: -----------------------------------Antecipando-se à apreciação e votação da matéria em epígrafe, o Senhor Vereador
João Pereira, nos termos do n.º 1 do art.º 70º do Código do Procedimento Administrativo
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, comunicou, o seu
impedimento de participar na apreciação e decisão da matéria em apreço, por força do
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disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 69º do citado diploma, tendo-se ausentado da
reunião, passando o órgão a funcionar com observância do estatuído no n.º 2 do artigo
72º do referido Código. --------------------------------------------------------------------------------Prosseguindo, o Senhor Presidente submeteu à apreciação do executivo um e-mail
remetido pelos Bombeiros Voluntários de Almodôvar através do qual referem que têm
assegurado o abastecimento de água para consumo humano diariamente à população de
São Barnabé, no seu autotanque e que este, se avariou. ----------------------------------------Assim, solicitam ao Município apoio financeiro para o pagamento das despesas de
reparação do referido autotanque, no valor de €13.033,70, tendo em conta que esta
avaria ocorreu no âmbito do abastecimento de água para consumo humano diariamente
fornecido à população de São Barnabé. -------------------------------------------------------------Mais referiu que, como é do conhecimento de todos, a qualidade da água em São Barnabé
não é boa, tem muito selénio, que conjuntamente com o cloro deixa a água escura. Temos tido
este problema e enquanto não for resolvido, os Bombeiros têm abastecido a população e
utilizam o seu auto tanque porque o do município está obsoleto. ------------------------------------Este permanente abastecimento, como é natural, provoca desgaste na viatura, e por isso
considera justo que se pague esta reparação. ------------------------------------------------------------Nesses termos, analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade dos presentes
deliberou: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.º - Aprovar o pedido de comparticipação financeira extraordinária, no valor de
€13.033,70, nos termos formulados pelos Bombeiros Voluntários de Almodôvar e,
destinado a apoiar as despesas relacionadas com a reparação do Autotanque, utilizado
no âmbito do abastecimento de água para consumo humano diário à população de São
Barnabé; --------------------------------------------------------------------------------------------------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. ----------------------------------------------1.7 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA,
FORMULADO PELA ASSOCIAÇÃO CRAZY MOTOR BIKES, COM VISTA A APOIAR A
PROVA DE BTT:-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 58/2022, exarada em 13
de maio de 2022, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta
anexa ao presente livro de atas, através da qual propõe a atribuição de uma
comparticipação financeira, a título extraordinário, no montante de €1.500,00, a
transferir para Associação Crazy Motor Bikes, destinada a satisfazer as despesas
inerentes à organização da 9.ª Prova BTT, a realizar em Santa Clara-a-Nova. --------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no
montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), a transferir para Associação Crazy
Motor Bikes, destinada a satisfazer as despesas inerentes à organização da 9.ª Prova BTT,
a realizar em Santa Clara-a-Nova;--------------------------------------------------------------------2.° - Aprovar que os encargos decorrentes da atribuição da presente comparticipação
sejam suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01
e cabimento n.º 35935;-------------------------------------------------------------------------------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 EXTRAORDINÁRIA,
FORMULADA PELO GRUPO CICLODESPORTISTAS DE ALMODÔVAR “TOKA ROLAR”,
COM VISTA A APOIAR A TRAVESSIA DA EN2 – CHAVES-FARO: -----------------------------
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O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 65/2022, exarada em 17
de maio de 2022, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta
anexa ao presente livro de atas, através da qual propõe a atribuição de uma
compãrticipãção finãnceirã, ã título extrãordinário, no montãnte de €1.000,00, a
transferir para o Grupo Ciclodesportistãs de Almodôvãr “Tokã Rolãr”, destinada a
satisfazer as despesas inerentes à organização da travessia da EN2 – Chaves-Faro. ------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no
montante de €1.000,00 (mil euros), a transferir para o Grupo Ciclodesportistas de
Almodôvãr “Tokã Rolãr”, destinada a satisfazer as despesas inerentes à organização da
travessia da EN2 – Chaves-Faro. ---------------------------------------------------------------------2.° - Aprovar que os encargos decorrentes da atribuição da presente comparticipação
sejam suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01
e cabimento n.º 35954;-------------------------------------------------------------------------------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. -----------------------------------1.9 – COMPARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS A ATRIBUIR A ENTIDADES
LEGALMENTE EXISTENTES NO CONCELHO: ----------------------------------------------------O Senhor Presidente fez o enquadramento desta matéria e apresentou a Proposta n.º
60/2022, exarada em 13 de maio de 2022, que aqui se dão como totalmente reproduzidas e
ficam arquivadas em pasta anexa ao presente livro de atas, PROPONDO a atribuição de
comparticipação financeira à seguinte entidade legalmente existente no concelho, destinada a
apoiar as atividades de interesse municipal, que assumam natureza social, cultural, desportiva,
recreativa ou outra: --------------------------------------------------------------------------------------------Entidades
Associação Asas Fernandenses

Valor

Prazo de Amortização
da Comparticipação

€1.650,00

1 Tranche

Cabimento/
Compromisso
Compromisso n.º 35933

Propôs ainda: -----------------------------------------------------------------------------------------------Que o Técnico Superior responsável pela monitorização e acompanhamento das atividades
desenvolvidas pelas entidades em referência (Dr. Ricardo Jacob) promova a elaboração dos
competentes Protocolos, com as entidades em causa e para o ano de 2022. ----------------------Nesses termos, analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ------------1.º - Aprovar a atribuição da comparticipação financeira supra descrita, devendo os
competentes serviços processar o seu pagamento, de acordo com o determinado e após
assinados os respetivos Protocolos; ------------------------------------------------------------------------2.º - Que o Técnico Superior designado como responsável pela monitorização e
acompanhamento das atividades desenvolvidas pelas entidades em referência (Dr. Ricardo
Jacob) promova a elaboração dos competentes Protocolos, com as entidades em apreço e para
o ano de 2022; ---------------------------------------------------------------------------------------------------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 - COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA EXTRAORDINÁRIA, FORMULADO POR
ATLETA INDIVIDUAL DE ALMODÔVAR, COM VISTA A APOIAR PARTICIPAÇÃO NAS
PROVAS DO CAMPEONATO NACIONAL DE CULTURISMO: ----------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 66/2022, exarada em 17
de maio de 2022, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta
anexa ao presente livro de atas, através da qual propõe a atribuição de uma
comparticipação financeira, a título extraordinário, no montante de €150,00, a
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transferir para o Senhor Nélio Costa, com vista a fazer face às despesas inerentes à sua
participação no Campeonato Nacional de Culturismo e Fitness, que irá decorrer em Santa
Maria da Feira, nos dias 21 e 22 de maio de 2022. -----------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: --------------------------1.º - Aprovar a atribuição de uma comparticipação financeira extraordinária, no
montante de €150,00 (cento e cinquenta euros), a transferir para o Senhor Nélio Costa,
com vista a fazer face às despesas inerentes à sua participação no Campeonato Nacional
de Culturismo e Fitness, que irá decorrer em Santa Maria da Feira, nos dias 21 e 22 de
maio de 2022; --------------------------------------------------------------------------------------------2.° - Aprovar que os encargos decorrentes da atribuição da presente comparticipação
sejam suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04.07.01
e compromisso n.º 78779; --------------------------------------------------------------------------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 - APROVAÇÃO DA ATA N.º 10/2022, DA REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA
NO DIA 04 DE MAIO 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 10/2022,
de 04 de maio, a qual foi homologada em minuta, com exceção das intervenções do
Executivo, sendo assinada pelo Senhor Presidente e por quem a lavrou. --------------------2.1.2 - PROPOSTAS DO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA SOBRE A
CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVAS DE MOBILIDADE INTERCARREIRAS: --------------------PROPOSTA N.º 52/2022 - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE
MOBILIDADE INTERCARREIRAS – CARLA MARIA COLAÇO: --------------------------------------O Senhor Presidente apresentou a PROPOSTA N.º 52/2022, exarada em 10 de maio,
referindo que como é do conhecimento da Câmara, por seu despacho, foi determinado que a
assistente operacional Carla Maria Colaço, titular de contrato de trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Município, passasse a exercer funções
integrado na categoria/categoria Assistente Técnico, na 1ª posição remuneratória, nível 5
mediante o recurso à figura da mobilidade interna Intercarreiras. ----------------------------------Nestes termos, decorrido o prazo legalmente estabelecido e encontrando-se reunidos
todos os requisitos legalmente exigidos, propõe à Câmara Municipal que autorize a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora em referência, com
efeitos a 01 de abril de 2022, para a carreira e categoria de Assistente Técnico na 1ª posição
remuneratória, nível 5, para o exercício de funções integrada no Gabinete de Educação –
Divisão de Intervenção Social, Educação, Cultura, Desporto e Juventude (DISECDJ); ------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora
Carla Maria Colaço, com efeitos a 01 de abril de 2022, para a carreira e categoria de Assistente
Técnico, na 1ª posição remuneratória, nível 5, para o exercício de funções integrada no
Gabinete de Educação – Divisão de Intervenção Social, Educação, Cultura, Desporto e
Juventude (DISECDJ);-------------------------------------------------------------------------------------------197
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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. ---------------------------------------------PROPOSTA N.º 53/2022 - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE
MOBILIDADE INTERCARREIRAS – IDALÉCIA MARIA GUERREIRO PALMA: ------------------O Senhor Presidente apresentou a PROPOSTA N.º 53/2022, exarada em 10 de maio,
referindo que como é do conhecimento da Câmara, por seu despacho, foi determinado que a
assistente operacional Idalécia Maria Guerreiro Palma, titular de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Município, passasse a
exercer funções integrado na categoria/categoria Assistente Técnico, na 1ª posição
remuneratória, nível 5, mediante o recurso à figura da mobilidade interna Intercarreiras. ----Nestes termos, decorrido o prazo legalmente estabelecido e encontrando-se reunidos
todos os requisitos legalmente exigidos, propõe à Câmara Municipal que autorize a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora em referência, com
efeitos a 01 de abril de 2022, para a carreira e categoria de Assistente Técnico na 1ª posição
remuneratória, nível 5, para o exercício de funções integrada no Serviço de Armazém da
Divisão Administrativa e Financeira (DAF). ---------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora
Idalécia Maria Guerreiro Palma, com efeitos a 01 de abril de 2022, para a carreira e categoria
de Assistente Técnico, na 1ª posição remuneratória, nível 5, para o exercício de funções
integrada no Serviço de Armazém da Divisão Administrativa e Financeira (DAF). ---------------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. ---------------------------------------------PROPOSTA N.º 54/2022 - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE
MOBILIDADE INTERCARREIRAS – ANA CRISTINA PALMA VILHANA PEDRO AGOSTINHO:
O Senhor Presidente apresentou a PROPOSTA N.º 54/2022, exarada em 10 de maio,
referindo que como é do conhecimento da Câmara, por seu despacho, foi determinado que a
assistente operacional Ana Cristina Palma Vilhana Pedro Agostinho, titular de contrato de
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Município,
passasse a exercer funções integrado na categoria/categoria Assistente Técnico, na 1ª posição
remuneratória, nível 5, mediante o recurso à figura da mobilidade interna Intercarreiras. ----Nestes termos, decorrido o prazo legalmente estabelecido e encontrando-se reunidos
todos os requisitos legalmente exigidos, propõe à Câmara Municipal que autorize a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora em referência, com
efeitos a 01 de abril de 2022, para a carreira e categoria de Assistente Técnico na 1ª posição
remuneratória, nível 5, para o exercício de funções integrada nos Serviços Administrativos do
Complexo das Piscinas Municipais - Divisão de Intervenção Social, Educação, Cultura, Desporto
e Juventude (DISECDJ); ----------------------------------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras da trabalhadora Ana
Cristina Palma Vilhana Pedro Agostinho, com efeitos a 01 de abril de 2022, para a carreira e
categoria de Assistente Técnico, na 1ª posição remuneratória, nível 5, para o exercício de
funções integrada nos Serviços Administrativos do Complexo das Piscinas Municipais - Divisão
de Intervenção Social, Educação, Cultura, Desporto e Juventude (DISECDJ); -----------------------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. ---------------------------------------------PROPOSTA N.º 55/2022 - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE
MOBILIDADE INTERCARREIRAS – MANUEL PEDRO BOTA CAMÕES:
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O Senhor Presidente apresentou a PROPOSTA N.º 55/2022, exarada em 10 de maio,
referindo que como é do conhecimento da Câmara, por seu despacho, foi determinado que a
assistente operacional Manuel Pedro Bota Camões, titular de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Município, passasse a exercer
funções integrado na categoria/categoria Assistente Técnico, na 4ª posição remuneratória,
nível 9, mediante o recurso à figura da mobilidade interna Intercarreiras. ------------------------Nestes termos, decorrido o prazo legalmente estabelecido e encontrando-se reunidos
todos os requisitos legalmente exigidos, propõe à Câmara Municipal que autorize a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador em referência, com efeitos
a 01 de junho de 2022, para a carreira e categoria de Assistente Técnico na 4ª posição
remuneratória, nível 9, para o exercício de funções integrado nos Serviços de Planeamento e
Gestão Ambiental; ----------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador
Manuel Pedro Bota Camões, com efeitos a 01 de junho de 2022, para a carreira e categoria de
Assistente Técnico, na 4ª posição remuneratória, nível 9, para o exercício de funções integrado
nos Serviços de Planeamento e Gestão Ambiental; ------------------------------------------------------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. ---------------------------------------------PROPOSTA N.º 56/2022 - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA SITUAÇÃO DE
MOBILIDADE INTERCARREIRAS – AURÉLIO JOSÉ DOS SANTOS ARSÉNIO:
O Senhor Presidente apresentou a PROPOSTA N.º 56/2022, exarada em 10 de maio,
referindo que como é do conhecimento da Câmara, por seu despacho, foi determinado que a
assistente operacional Aurélio José dos Santos Arsénio, titular de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal deste Município, passasse a
exercer funções integrado na categoria/categoria Assistente Operacional/Encarregado
Operacional, na 1ª posição remuneratória, nível 8, mediante o recurso à figura da mobilidade
interna Intercarreiras. -----------------------------------------------------------------------------------------Nestes termos, decorrido o prazo legalmente estabelecido e encontrando-se reunidos
todos os requisitos legalmente exigidos, propõe à Câmara Municipal que autorize a
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador em referência, com efeitos
a 01 de junho de 2022, para a carreira geral de Assistente Operacional, categoria de
Encarregado Operacional, na 1ª posição remuneratória, nível 8, para o exercício de funções
integrado no Gabinete de Apoio à Produção da Divisão de Obras, Serviços Urbanos e Gestão
Territorial (DOSUGT); -----------------------------------------------------------------------------------------Analisado o assunto, a Câmara, por unanimidade, deliberou: ---------------------------------1.º - Autorizar a consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador
Aurélio José dos Santos Arsénio, com efeitos a 01 de junho de 2022, para a carreira geral de
Assistente Operacional, categoria de Encarregado Operacional, na 1ª posição remuneratória,
nível 8, para o exercício de funções integrado no Gabinete de Apoio à Produção da Divisão de
Obras, Serviços Urbanos e Gestão Territorial (DOSUGT); ----------------------------------------------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. ---------------------------------------------2.2 – FINANÇAS ------------------------------------------------------------------------------------2.2.1 - CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA AUTARQUIA: --------------A Câmara tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria do dia dezassete
de maio de dois mil e vinte e dois, que apresentava, nas Operações Orçamentais um
saldo a favor do Município, na importância de €2.183.012,56 (dois milhões, cento e
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oitenta e três mil, doze euros e cinquenta e seis cêntimos) e ainda das Operações não
Orçamentais, que, àquela data, apresentava o saldo de €579.713,75 (quinhentos e
setenta e nove mil, setecentos e treze euros e setenta e cinco cêntimos) perfazendo, assim,
um total de disponibilidades no valor de €2.762.726,31 (dois milhões, setecentos e
sessenta e dois mil, setecentos e vinte e seis euros e trinta e um cêntimos). ----------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------O Senhor Presidente deu, igualmente, conhecimento do teor da informação
financeira e respetivo mapa anexo, na qual consta os encargos devidos pelo Município,
reportados a 30 de abril de 2022, da qual salienta-se, nomeadamente, o seguinte: -----RECEITA DO MUNICÍPIO ------------------------------------------------------------------------À data a que corresponde a presente análise, o Município arrecadou o valor global de
€4.899.776,25, sendo que €3.809.393,99 corresponde a receitas de natureza corrente
e €1.090.382,26 corresponde a receitas de capital. ---------------------------------------------No que se refere à Receita Total verificou-se uma diminuição de -€3.229.877,41,
comparativamente ao mesmo período do ano transato de 2021, justificado pelo facto se,
em 2021, já ter sido integrado em orçamento o saldo de gerência. ---------------------------DÍVIDA EM TESOURARIA -----------------------------------------------------------------------Em 30.ABR.2022, a dívida à guarda do tesoureiro era de €315.470,30, sendo que a
dívida corrente correspondia a €175.727,02 e a de capital a €139.743,28. ---------------DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ---------------------------------------------------------Relativamente à dívida de médio e longo prazo do Município compreende os valores
contratualizados no âmbito de empréstimos bancários, bem como o montante dos
contratos em regime de locação financeira. O montante global da dívida de médio e longo
prazo é de €3.478.767,58 dos quais €3.381.451,53 se referem a dívida relativa a
empréstimos bancários e €97.316,05 se referem à Locação Financeira (contratos
Leasing). --------------------------------------------------------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------3 – DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, GESTÃO TERRITORIAL -------------3.1 – DESTAQUE DE PRÉDIO RÚSTICO, SITO NA FREGUESIA DE SANTA CRUZ: --O Senhor Presidente apresentou o processo n.º 04/2021, acompanhado de uma
proposta para aprovação dos serviços que se transcreve: -------------------------------------“PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE CÂMARA ---------------------------------------------------------------PEDIDO DE DESTAQUE --------------------------------------------------------------------------------------------Proc.° 4/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Maria Serafina Costa Ramos Serôdio e Outros ------------------------------------------------Tipo de Pedido: Destaque de Prédio Rustico --------------------------------------------------------------------Denominado e situado: Santa Cruz -------------------------------------------------------------------------------Identificação do prédio: Rustico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Almodôvar sob o
n.º 2055/20061024, inscrito na matriz predial rustica sob n.º 11, Secção J, com a área total de 1050m2;
ÁREA A DESTACAR: - 529,00 m2 ---------------------------------------------------------------------------------ÁREA RESTANTE: - 521,00 m2 ------------------------------------------------------------------------------------De acordo com os pontos 4, 6 e 7 do art.º 6.° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presente destaque cumpre as condições impostas, nomeadamente: ------------------------------------ Não consta da certidão de descrição da Conservatória do Registo Predial nenhum registo de ónus
de não fracionamento em vigor; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Que na área correspondente ao prédio originário, não é permitido efetuar novo destaque no
prazo de 10 anos, a partir da data da escritura, o que deve ser inscrito no registo predial, sobre as
parcelas resultantes do destaque. -------------------------------------------------------------------------------------- Ambas as parcelas resultantes do destaque pretendido e confrontam com arruamento público; Nos termos da legislação referida, proponho que a Câmara delibere aprovar o pedido.”- ------

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: ---------------------------1.º - Aprovar o destaque de Prédio Rustico, sito em Santa Cruz, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Almodôvar sob o n.º 2055/20061024 e inscrito na
matriz predial rustica sob n.º 11, Secção J, com a área total de 1050m2, nos termos e com
os fundamentos constantes na proposta de aprovação elaborada 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. -----------------------------------3.2 – DESTAQUE DE PRÉDIO RÚSTICO SITO NO “MALDONADO” FREGUESIA DE
ALMODÔVAR E GRAÇA DOS PADRÕES: ----------------------------------------------------------O Senhor Presidente apresentou o processo n.º 06/2021, acompanhado de uma
proposta para aprovação dos serviços que se transcreve: -------------------------------------“PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DE CÂMARA ---------------------------------------------------------------PEDIDO DE DESTAQUE --------------------------------------------------------------------------------------------Proc.° 6/2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Requerente: Manuel Joaquim da Silva --------------------------------------------------------------------------Tipo de Pedido: Destaque de Prédio Rustico --------------------------------------------------------------------Situado: “Maldonado” - Almodôvar-------------------------------------------------------------------------------Identificação do prédio: rustico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Almodôvar sob o
n.º 3825/20210112, inscrito na matriz predial rustica sob n.º 289, Secção T, com a área total de
2180m2;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÁREA A DESTACAR: - 325,00 m2 ---------------------------------------------------------------------------------ÁREA RESTANTE: - 1855,00 m2 -----------------------------------------------------------------------------------De acordo com os pontos 4, 6 e 7 do art.º 6.° do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua
atual redação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O presente destaque cumpre as condições impostas, nomeadamente: ------------------------------------ Não consta da certidão de descrição da Conservatória do Registo Predial nenhum registo de ónus
de não fracionamento em vigor; --------------------------------------------------------------------------------------- Que na área correspondente ao prédio originário, não é permitido efetuar novo destaque no
prazo de 10 anos, a partir da data da escritura, o que deve ser inscrito no registo predial, sobre as
parcelas resultantes do destaque. -------------------------------------------------------------------------------------- Ambas as parcelas resultantes do destaque pretendido e confrontam com arruamento público; Nos termos da legislação referida, proponho que a Câmara delibere aprovar o pedido.”- ------

Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: ---------------------------1.º - Aprovar o destaque de Prédio Rustico, sito no “Mãldonãdo” em Almodôvar,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Almodôvar sob o n.º 3825/20210112,
inscrito na matriz predial rustica sob n.º 289, Secção T, com a área total de 2180m 2, nos
termos e com os fundamentos constantes na proposta de aprovação elaborada 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. -----------------------------------3.3 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE
“COLOCAÇÃO DE PASSEIO EM REDOR DA SALA POLIVALENTE, NA EMPREITADA DE
“SALA POLIVALENTE E DE APOIO DA E.B.1 DO ROSÁRIO”: --------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a
Informação n.º 2868, elaborada a 28 de abril de 2022, pela Técnica Superior, Eng.ª Nadine
Caldeira, que aqui se dá como totalmente reproduzida e fica arquivada em pasta anexa
201

ATA N.º 11/2022 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18.MAI.2022

ao livro de atas, relativa aos Trabalhos Complementares de colocação de passeio em redor da
Sala Polivalente, nã empreitãdã de “Sãlã Polivãlente e de Apoio da E.B. 1 do Rosário”. ----------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: -------------------------1.º - Aprovar os Trabalhos Complementares resultantes de circunstâncias não
previstas, na Empreitada de execução dã “Sãlã Polivãlente e de Apoio dã E.B.1 do Rosário”,
nos termos e com os fundamentos aduzidos na informação n.º 2868, prestada pelos
serviços; ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos
Trabalhos Complementares descritos na informação n.º 2868, no valor estimado de
€1.855,00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, e o prazo de 12 dias, nos termos e
com os fundamentos aduzidos na informação em apreço; --------------------------------------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. - ----------------------------------3.4 - CONTRATUALIZAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLEMENTARES DE PLUVIAIS
NA EMPREITADA DE “SALA POLIVALENTE E DE APOIO DA E.B.1 DO ROSÁRIO”: ----O Senhor Presidente submeteu à apreciação e deliberação do Executivo a
Informação n.º 4070, elaborada a 10 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 na empreitada de
“Sãlã Polivãlente e de Apoio dã E.B. 1 do Rosário”. ------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: -----------------------1.º - Aprovar a execução, a contratualização e os encargos resultantes dos
Trabalhos Complementares descritos na informação n.º 4070, 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 informação em apreço; --------------------------------------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. - ----------------------------------3.5 – MINUTA DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS –
CONTRATO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N.º 01 E 02 AO CONTRATO DE
EMPREITADA – “SALA POLIVALENTE E DE APOIO DA E.B.1 DO ROSÁRIO”. -----------Prosseguido, o Senhor Presidente apresentou a informação n.º 4473, exarada pelo
Gabinete Jurídico, bem como a Minuta do Contrato de Empreitada de Obras Públicas
- Trabalhos Complementares n.º 01 e 02 ao Contrato de Empreitada n.º 61/2021 –
Empreitada de Obras Publicas – Construção de Sala Polivalente e de Apoio da E.B.1 do
Rosário – Trabalhos Complementares por circunstâncias não Previstas, cujo
adjudicatário é a empresa Camacho & Diogo – Construção e Mediação Imobiliária,
Lda. e, com um valor de contrato de €4.177,50 (acrescido do IVA), que fazem parte
integrante do livro anexo às atas e cujos teores aqui se dão como totalmente
reproduzidos. --------------------------------------------------------------------------------------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: --------------------------1.º – Aprovar a Minuta do Contrato de Empreitada de Obras Públicas - Trabalhos
Complementares n.º 01 e 02 ao Contrato de Empreitada n.º 61/2021 – Empreitada de
Obras Publicas – Construção de Sala Polivalente e de Apoio da E.B.1 do Rosário –
Trabalhos Complementares por circunstâncias não Previstas; --------------------------------2.º - Notificar a firma adjudicatária do teor integral da minuta do contrato em
apreciação, para que sobre ela se possa pronunciar, no prazo de cinco dias, nos termos
do Artigo 101.º do Código dos Contratos Públicos, adotando-se os demais formalismos aí
previstos; -------------------------------------------------------------------------------------------------202
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3.º - Notificar a firma adjudicatária para, no prazo de dez dias a contar da notificação
da decisão de adjudicação, apresentar os documentos de habilitação, referidos no
Artigo 81.º n.º 1 e 2 do Código dos Contratos Públicos, através da plataforma eletrónica,
ou disponibilização de acesso para a sua consulta online; --------------------------------------4.º - Notificar a firma adjudicatária para entregar, em simultâneo com os
documentos de habilitação e no prazo estabelecido pelo adjudicante, os documentos que
se encontrem em falta; ---------------------------------------------------------------------------------5.º - 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
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 coimã de 2.000,00 € ã 3.700,00 € ou de 7.500,00 € ã 44.800,00 €, consoãnte
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; ----------------------------------------7.º - Notificar a firma adjudicatária de 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; -----------------------8.º - Conceder poderes ao seu Senhor Presidente para outorgar o competente
contrato; --------------------------------------------------------------------------------------------------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. - ----------------------------------3.6 - INÍCIO DO PROCEDIMENTO PARA DECISÃO DE CONTRATAR, PEÇAS DO
PROCEDIMENTO E JÚRI, NO ÂMBITO DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO
“ALARGAMENTO DA TRAVESSA DO PADRE MESTRE”: --------------------------------------O Senhor Presidente apresentou o processo relativo ao Procedimento Consulta
Prévia n.º 03/E/2022 – Alargamento da Travessa do Padre Mestre, acompanhado pela
informação n.º 4472, datada de 16 de maio, cujo conteúdo se transcreve: ---------------------“ASSUNTO: Consulta Prévia n.º 03/E/2022 - Alargamento da Travessa do Padre Mestre Informação Técnica de Início do Procedimento --------------------------------------------------------------------Refere-se a presente informação ao Alargamento da Travessa do Padre Mestre. ---------------------Considerando a necessidade de executar o Alargamento da Travessa do Padre Mestre, de modo a
organizar o espaço de uma forma funcional, proporcionando mais estacionamentos nesta zona e
segurança rodoviária, foi elaborado um projeto de execução que de forma resumida contempla o
seguinte tipo de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- Definição do arruamento proporcionando maior largura na circulação automóvel; --------------- Construção de lugares de estacionamentos, que são escassos nas ruas envolventes; ---------------- Construção de troço de rede de águas pluviais. -------------------------------------------------------------Submete-se à consideração superior, o seguinte: -------------------------------------------------------------- A decisão de contratar para a Empreitada de Alargamento da Travessa do Padre Mestre. ----- O preço base de 147.949,61 € (Cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove euros
e sessenta e um cêntimos) de acordo com o projeto, medições e estimativa orçamental; ----------------- O prazo de execução de 120 dias; -----------------------------------------------------------------------------
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- A despesa inerente ao contrato a celebrar, que não deverá exceder 147.949,61 € a satisfazer
pelo projeto 2022-242 – 2 – Requalificação Urbanística no Centro Histórico da Vila de
Almodôvar – Travessa do Padre Mestre, classificação orçamental 07030313 – Outros, inscrito
no orçamento de 2022. Foi realizado o cabimento da despesa com o n.º sequencial 35944. ---------- O tipo de procedimento a adotar, que por despacho do Chefe da DOSUGT, por correio eletrónico,
de 12/05/2022 será consulta prévia de acordo com a alínea c) do art.º 19.º do CCP, na sua atual
redação; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- As entidades a convidar conforme despacho do Chefe da DOSUGT, por correio eletrónico, de
12/05/2022, não violam o limite previsto no n.º 2 do art.º113.º do CCP, na sua atual redação. --------- Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A. ---------------------------------------------------------------R ANTONIO VARIAÇÕES 5 -----------------------------------------------------------------------------------------2740-315 PORTO SALVO -------------------------------------------------------------------------------------------NIF: 500280908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail: geral@tecnovia.pt --------------------------------------------------------------------------------------------- Indugal – Construções, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------RUA DA CHARNECA S/N -------------------------------------------------------------------------------------------2420-020 ARRABAL -------------------------------------------------------------------------------------------------NIF: 507342240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail: geral@indugal.com ------------------------------------------------------------------------------------------- Cândido José Rodrigues, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------R. DO LOUREDO, 447 ------------------------------------------------------------------------------------------------4800-214 GUIMARÃES ----------------------------------------------------------------------------------------------NIF: 500326517 ------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail: geral@cjr.pt ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Para a condução do procedimento de acordo com o art.º 67.º do CCP, foi nomeado por despacho
verbal do Chefe da DOSUGT, de 16/05/2022, o seguinte júri: --------------------------------------------------• 1.º Membro efetivo – Luís Godinho, que preside; ------------------------------------------------------------• 2.º Membro efetivo – Micael Bagulho; -------------------------------------------------------------------------• 3.º Membro efetivo – Nadine Caldeira; ------------------------------------------------------------------------• 1.º Membro Suplente – Soraia Diogo; -------------------------------------------------------------------------• 2.º Membro Suplente – Pedro Samarra. ----------------------------------------------------------------------Nas faltas e impedimentos o presidente do júri é substituído pelo segundo membro efetivo. -------- Os trabalhos constantes no presente projeto enquadram-se na 1.ª subcategoria da 2.ª
categoria a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta, no código CPV 452324518 – Obras de Drenagem e Pavimentação e na fórmula de revisão de preços F09 (Arranjos
Exteriores). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovar as peças do procedimento em anexo, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do CCP, das quais
se destacam: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------------------------------------------• Convite.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobre a matéria o Senhor Vereador António Sebastião questionou porque razão
trás esta matéria à Câmara se está dentro dos valores da competência do Senhor
Presidente e relativamente a casos idênticos nunca assim procedeu? -----------------------Mais referiu que na reunião de Câmara de abril, sobre esta empreitada, propôs que
considerassem uma revisão ao orçamento, colocando valores de mercado atuais e que
fosse feito um Concurso Público porque, desta forma, teríamos um leque de candidatos
mais alargado para o concurso e não ficaria deserto. -------------------------------------------A sua proposta não foi tida em consideração e, apesar de aumentarem o preço base é
proposto mais uma vez consulta prévia a 3 entidades, não concordando com o tipo de
procedimento. -------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente explicou que esta empreitada da Travessa do Padre Mestre tem
vindo à Câmara, desde o início e tem um valor muito próximo do limite e se for possível
pretende fazer uma candidatura, razões pelas quais vem à Câmara. -------------------------O Senhor Vereador António Sebastião disse que se irá abster tendo em conta o que
disse, a não ser que lhe expliquem bem e ainda por cima vem como um aditamento.-----204
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O Senhor Presidente acrescentou que para além do que já explicou, como sabem é
difícil que as empresas aceitem estas obras com valores mais pequeno, porque dizem que
não lhes compensa. É uma obra que requer movimentação de maquinaria pesada, é uma
obra pequena e desta forma diminuem os custos da empresa porque já está aqui em
Almodôvar. ----------------------------------------------------------------------------------------------Uma das empresas convidadas já está cá a trabalhar e pode ser que eventualmente
haja uma maior possibilidade de aceitar concorrer e o procedimento não fique deserto.
Apreciada a matéria, a Câmara, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador
António Sebastião, deliberou: --- --------------------------------------------------------------------1.º - Aprovar a decisão de contratar a empreitada de Alargamento da Travessa do
Padre Mestre; -------------------------------------------------------------------------------------------2.º - Aprovar a escolha do procedimento por consulta prévia, nos termos da alínea
c) do art.º 19º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
na sua atual redação, face ao valor do contrato, nos termos e com os fundamentos
invocados na informação dos serviços; -------------------------------------------------------------3.º - Aprovar as peças do procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 40.º do
Código do Procedimento Administrativo, das quais se destacam: ------------------------------ Caderno de Encargos; e ---------------------------------------------------------------------------- Convite;----------------------------------------------------------------------------------------------4.º - Aprovar, que a despesa inerente ao contrato a celebrar, que não deverá exceder
147.949,61€ a satisfazer pelo projeto 2022-242 – 2 – Requalificação Urbanística no
Centro Histórico da Vila de Almodôvar – Travessa do Padre Mestre, classificação
orçamental 07030313 – Outros, inscrito no orçamento de 2022. Foi realizado o
cabimento da despesa com o n.º sequencial 35944. -------------------------------------------5.º - Aprovar o preço base de 147.949,61 € (Cento e quarenta e sete mil, novecentos
e quarenta e nove euros e sessenta e um cêntimos) de acordo com o projeto, medições e
estimativa orçamental; --------------------------------------------------------------------------------6.º - Aprovar que sejam convidadas três entidades, Tecnovia – Sociedade de
Empreitadas, S.A., Indugal – Construções, S.A. e Cândido José Rodrigues, S.A., nos termos
e com os fundamentos constantes na informação dos serviços; -------------------------------7.º - Aprovar o prazo máximo de execução de 120 (cento e vinte) dias; ----------------8.º - Aprovar, de acordo com o artigo 67.º do Código do Procedimento
Administrativo, a composição do júri para a condução o procedimento, conforme
proposto na informação n.º 4472, prestada pelos serviços; ------------------------------------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 – DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E
JUVENTUDE ---------------------------------------------------------------------------------------------4.1 - PROPOSTA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 15 REFEIÇÕES NA CANTINA
ESCOLAR, NO ÂMBITO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: ------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação do Executivo a Informação n.º 4064,
exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, que faz parte integrante do livro anexo
às atas e dá-se aqui como totalmente reproduzida, através do qual solicitam a isenção do
pagamento de 15 refeições na cantina escolar, no âmbito do Dia Mundial da Criança.----Ponderada a matéria, a Câmara Municipal, por unanimidade, deliberou: ------------1.º - Aprovar a oferta das 15 refeições fornecidas na cantina escolar, nos termos
e com os fundamentos constantes na informação n.º 4064; ------------------------------------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. -----------------------------------205
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4.2 – CANDIDATURA PARA ATRIBUIÇÃO DO APOIO AO INCENTIVO À
NATALIDADE E APOIO À FAMÍLIA QUE NÃO CUMPRE O REGULAMENTO: -------------O Senhor Presidente apresentou o processo n.º 2021/650.10.300/49, bem como os
restantes documentos que o suportam e, explicou, que a requerente não cumpre o
definido no n° 4 do artigo 8 do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família,
uma vez que entregou as faturas do mês de março, 2 dias após o estipulado, isto é, não
foram entregues até ao dia 8 de março. -------------------------------------------------------------Face ao exposto, e tendo em apreço a factualidade dada a conhecer pela requerente
no requerimento apresentado e nos termos e com os fundamentos prestados pelos
serviços propõe que o executivo delibere aprovar que seja atribuído o subsídio de
Incentivo à Natalidade, nos termos do n.º 3 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, a título excecional, o pagamento da faturação referente ao mês de
março de 2022, apresentada fora do prazo estipulado, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º
do Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, à requerente com o processo
n.º 2021/650.10.300/49, no montante de €46,48. ---------------------------------------------2.º - Aprovar que seja determinado aos competentes serviços a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução
da deliberação camarária que recaiu sobre a proposta; -----------------------------------------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. -----------------------------------4.3 – PROPOSTA DE APOIO A CONCEDER NO ÂMBITO DO REGULAMENTO DO
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL: -----------------------------------------------------------------O Senhor Presidente submeteu à apreciação a Proposta n.º 59/2022, exarada em 13
de maio, e propôs que a Câmara Municipal deliberasse aprovar a seguinte candidatura:
- Candidatura GASP-FES, exarada pelo Gabinete de Ação Social e Psicologia, sobre o
pedido de apoio financeiro formulado pela requerente com o processo n.º
2022/650.10.103/61, para despesa de aquisição de prótese ocular, no valor pontual
total de €287,98 (duzentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos); ------------Apreciada a matéria, a Câmara, por unanimidade deliberou: --------------------------1º Aprovar a comparticipação financeira, resultante dos encargos com a
candidatura n.º 2022/650.10.103/61 apresentada no âmbito do Regulamento do Fundo
de Emergência Social e, nos termos da Proposta n.º 59/2022;---------------------------------2º Aprovar que os encargos decorrentes da presente comparticipação sejam
suportados através da rubrica orçamental, com a classificação económica: 04080202 e
compromissos n.º78465; -----------------------------------------------------------------------------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
20.OUT.2021, foi dado conhecimento dos atos praticados neste âmbito. --------------------
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Por último o mesmo edil deu conhecimento dos relatórios de atividades promovidas
pelo Gabinete de Comunicação e Imagem, Gabinete Jurídico e de Auditoria, Gabinete de
Apoio às Freguesias e pelas seguintes Unidades Orgânicas: DAF, DOSUGT, DISECDJ e
GAHPEV, bem como o relatório apresentado no âmbito da delegação e de subdelegação
de competências atribuídas, cujas cópias ficam arquivadas na pasta anexa ao presente
livro de atas. ---------------------------------------------------------------------------------------------III – PERÍODO PARA INTERVENÇÃO E ESCLARECIMENTO AO PÚBLICO: -----------Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 91/2021, de 17 de dezembro, e
em cumprimento do determinado no n.º 1 do art.º 49.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual, a Câmara fixou um período para intervenção do público,
o qual não foi utilizado. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informou que no âmbito deste ponto, por razões de segurança
e saúde pública, o acesso do público à sala irá ser limitado parcialmente, de modo a
assegurar o respeito pelas regras de distanciamento social e demais orientações da DGS
em vigor. Esta participação será, por questões de segurança e bem-estar de todos,
limitada a 5 pessoas, evitando aglomerados e seguindo as recomendações da DireçãoGeral da Saúde. Desta forma, as inscrições poderão ser efetuadas para o
email actas.eleicoes@cm-almodovar.pt até às 14:30 horas do dia 16 de maio de 2022,
através do preenchimento do formulário próprio para o efeito, disponível na página
eletrónica do município em www.cm-almodovar.pt e no Serviço de Secretariado, Atas e
Eleições desta Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------Continuando e, face ao acima exposto, o Senhor Presidente informou que NÃO FOI
---------------------------------------------------------------------

RECECIONADA NENHUMA INSCRIÇÃO.

ENCERRAMENTO: ---------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reunião pelas doze horas e vinte 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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