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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 27 de maio de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30 

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 11/2015 

 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 27 DE MAIO DE 2015 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia vinte e sete do mês de maio de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 10/2015 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n.º 10, relativa à reunião realizada no dia 13 de maio, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ---------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6 do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina da 

Orada 

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico  

5. Empreitada de execução de reconstrução e ampliação da Casa do Cante – libertação de 

caução  

6. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Pedido de parecer sobre 

candidatura a cursos profissionais para o ano letivo de 2015/2016 

7. Proposta de atribuição de subsídios para as Marchas Populares 

8. Pedido de rescisão por mútuo acordo com cessação de contrato de trabalho  

9. Proposta de alteração ao Loteamento n.º 1/2001 (lotes 1,2 e 3) 

10. Previsão da educação de infância itinerante para o ano letivo 2015/2016 – Agrupamento 

de Escolas n.º 1 de Serpa 
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11. Parecer prévio vinculativo – Aquisição de serviços para reparação de contadores de água 

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para Espetáculo Sinfonia (EN) 

Cante e “Campaniça de Despique” 

13. Clube SerpaFit Challenge – Autorização para realização de prova desportiva – Ratificação  

14. Assuntos gerais de interesse autárquico 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

1.1.  AVAL – Associação de Voleibol do Alentejo 

De acordo com o solicitado pela Associação de Voleibol do Alentejo, através de email datado de 

11 de maio, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

Associação do pagamento da taxa de utilização do pavilhão Carlos Pinhão, no dia 30 de maio, 

para realização da Taça Regional de Voleibol masculino e feminino, atendendo à natureza da 

entidade (associação desportiva sem fins lucrativos) e importância da iniciativa. ------------------ 

 

1.2. Catequese Paroquial de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Catequese Paroquial de Serpa, através de carta datada de 2 de 

maio, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela entidade do 

pagamento da taxa de utilização do Salão Polivalente de Serpa, no dia 13 de junho para a 

realização de um almoço convívio. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Clube SerpaFit Challenge 

De acordo com o solicitado pelo Clube SerpaFit Challenge, através de carta datada de 24 de 

fevereiro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquele Clube do 

pagamento da taxa de licenciamento da prova “I Trail Serpa, por Vales e Planícies”, realizado no 

dia 24 de maio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

2. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. 

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------- 
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Requerente Tipo de licença Atividade Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de 

Festas da 

Ascensão do 

Senhor de Vale de 

Vargo  

Recinto 

improvisado 

Baile 6617 Entre 14 e 17 

de maio  

2015.05.14 

Comissão de 

Festas da 

Ascensão do 

Senhor de Vale de 

Vargo  

Recinto 

improvisado 

Tenda  6619 Entre 14 e 17 

de maio  

2015.05.14 

 

Comissão de 

Festas de Nossa 

Senhora de 

Fátima de A-do-

Pinto  

Recinto 

improvisado 

Variedades  6288 Entre 15 e 17 

de maio  

2015.05.12 

 

 

 

3. Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina 

da Orada 

A Divisão de urbanismo e Ordenamento do Território, em 7 do corrente mês de maio, informa 

que as propostas de plano para Pias, Vila Nova de S. Bento e Mina da Orada, foram objeto de 

parecer favorável da CCDR Alentejo em 27 de fevereiro de 2015. 
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Entre os dias 1 e 30 de abril decorreu o período de discussão pública destes tês planos, não 

tendo havido qualquer reclamação ou sugestão, tendo a CCDR Alentejo sido informada em 

conformidade, pelo que, deve seguir-se a aprovação e publicação destes novos instrumentos 

de gestão territorial. 

 

Informam ainda que que, decorrente das alterações legislativas introduzidas pela publicação da 

Lei de Bases Gerais da Politica Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo 

(Lei n.º 31/2014, d e 30 de maio), todos os planos municipais em elaboração devem estar 

concluídos (aprovados em Assembleia Municipal) impreterivelmente até dia 29 de junho de 

2015. 

 

Foi distribuído por todos os eleitos em CD-ROM a versão final do Plano. ----------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 79º do D.L. n.º 380/99 de 22 de setembro, 

conforme redação da republicação anexa ao D.L. n.º 316/2007, de 19 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal os 

Planos de Urbanização para Pias, Vila Nova de S. Bento e Mina da Orada, cujos documentos, em 

formato digital, constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------- 

 

 

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico  

O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que, de acordo com o escalão do abono de 

família (1º escalão), a autarquia deverá atribuir ao aluno Manuel Montraz dos Reis Manano, 

auxílio económico para apoio às refeições pelo escalão A, ou seja suportar na totalidade o 

pagamento das refeições diárias do mesmo, no valor de 1,68€, conforme respetiva legislação. O 

pedido só deu entrada nesta data, uma vez que é um aluno que veio transferido de outro 

concelho, pelo que só deverá ser contemplado com apoio para as refeições, uma vez que já 

obteve apoio para material escolar noutro concelho. ------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e em conformidade com o previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de Março 

e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto do 

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 11306-D/2014, de 8 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao aluno Manuel Montraz dos Reis Manano, subsídio de 

refeição pelo escalão A. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Empreitada de execução de reconstrução e ampliação da Casa do Cante – libertação 

de caução  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento em 12 do corrente mês de maio, 

informa que veio a empresa Veiga Lopes, Ldª., (empresa consorciada com a empresa Fortclima 

– Instalações Mecânicas, Ldª) solicitar a libertação de 90% da garantia bancária prestada no 

âmbito do concurso acima identificado. De acordo com o estipulado na alínea a) e b) do nº 2 do 

artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime 

excecional de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas), a libertação deverá ser 

de 30% após o 1º e o 2º anos do auto de receção provisório, o que cumulativamente deverá ser 

libertado 60%, pelos motivos a seguir expostos: 

 

• O auto de receção provisório data de 30/04/2012; 

• No entanto, o pedido foi efetuado em fevereiro de 2015 e o auto de vistoria feito em 

16/03/2015, portanto, antes de a obra completar o 3º ano após o auto de receção provisória; 

• O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do  

artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto; 

• Existe, no processo de concurso, a Garantia Bancária nº 125-02-1710686, emitida pelo 

Millennium BCP (Banco Comercial Português, S. A.) em 22/11/2010, prestada pela empresa 

acima identificada, cujo valor é de 14.850,48€ (catorze mil, oitocentos e cinquenta euros e 

quarenta e oito cêntimos), que corresponde a 5% dos 63% do valor contratual, da 

responsabilidade da Veiga Lopes, Ldª; 

• Para reforço da caução foram retidos 16.489,51€ (dezasseis mil, quatrocentos e oitenta e 

nove euros e cinquenta e um cêntimos), pela subunidade de Gestão Financeira; 

• Assim, o valor total caucionado é de 31.339,99€ (trinta e um mil, trezentos e trinta e nove 

euros e noventa e nove cêntimos); 

• Nos termos da alínea a) e b), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 1º e 2º ano após 

a receção provisória da obra, deverá ser libertada 60% da caução total da obra; 

• Nestes termos, deverá ser libertada 18.803,99€ (dezoito mil, oitocentos e três euros e 

noventa e nove cêntimos) da caução total da obra, ficando ainda caucionado o valor de 

12.536,00€ (doze mil, quinhentos e trinta e seis euros); 

• Solicita, ainda, a empresa que seja libertada a totalidade das retenções e o restante na 

garantia bancária, o que se traduz numa libertação dos 16.489,51€ (dezasseis mil, quatrocentos 

e oitenta e nove euros e cinquenta e um cêntimos), referente à totalidade dos valores retidos, e 

a uma redução da garantia bancária no montante de 2.314,48€ (dois mil, trezentos e catorze 

euros e quarenta e oito cêntimos). 

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, submetem a deliberação da Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa 

inicial, a autorização para que se proceda à libertação de 60% do valor caucionado na Garantia 
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Bancária nº 125- 02-1710686, emitida pelo Millennium BCP (Banco Comercial Português, S. A.) 

em 22/11/2010, e nas retenções efetuadas pela subunidade de Gestão Financeira, no valor 

global de 18.803,99€ (dezoito mil, oitocentos e três euros e noventa e nove cêntimos), de 

acordo com o descrito no ponto anterior. --------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de 60% do valor 

caucionado na Garantia Bancária nº 125- 02-1710686, emitida pelo Millennium BCP (Banco 

Comercial Português, S. A.) em 22/11/2010, e nas retenções efetuadas pela subunidade de 

Gestão Financeira, no valor global de 18.803,99€ (dezoito mil, oitocentos e três euros e noventa 

e nove cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Pedido de parecer sobre 

candidatura a cursos profissionais para o ano letivo de 2015/2016 

De acordo com o solicitado pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, através 

de email datado de 8 de maio, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à candidatura para funcionamento dos seguintes cursos profissionais no ano letivo de 

2015/2016: 

- Técnico de Produção Agrária; 

- Técnico de Gestão Equina; 

- Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar.  

 

 

7. Proposta de atribuição de subsídios para as Marchas Populares 

Com o objetivo de dinamizar a atividade das marchas populares no Concelho, e à semelhança 

de anos anteriores, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, propõe a atribuição 

de um subsídio de 300,00 €, às Associações e Agrupamentos de Escolas do Concelho que 

constituírem marcha e solicitem este apoio financeiro ao município, nos termos do 

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, capitulo I artigo 2º, n.º 1 e artigo 3º (alínea 

b). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 300,00 € (trezentos euros) a 

cada Associação/Entidade e Agrupamento de Escolas do Concelho que organize marchas no 
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corrente ano e solicite este apoio financeiro ao município, depois de devidamente confirmada 

pelos respetivos serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Pedido de rescisão por mútuo acordo com cessação de contrato de trabalho  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Apoio Jurídico:  

«- Nuno Miguel Durão Piçarra, assistente técnico, manifestou ser sua vontade aceder ao 

Programa de Rescisões por Mútuo Acordo e consequentemente requer a cessação do seu 

contrato de trabalho. 

- Para o devido efeito, foi o requerimento apreciado para verificação das condições de 

admissibilidade. Nesta conformidade informa-se que o referido trabalhador reúne os 

requisitos de acesso a este Programa, previstos no artigo 3º da Portaria nº 209/2014, de 13 

de outubro e que são: 

a) Ter “idade igual ou inferior a 59 anos”, tem 34 anos; 

b) É detentor de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

c) Está a mais de cinco anos de atingir o limite de idade legal para aposentação. 

d) Não se encontra a aguardar decisão de pedido de aposentação ou reforma antecipada, 

nem se encontra à data da entrada em vigor da presente Portaria em situação de licença 

sem remuneração por período igual ou superior a 12 meses, tal como dispõem os 

respetivos nºs 2 e 3 do artigo 3º. 

O requerimento foi dirigido ao Presidente da Câmara “no período compreendido entre 15 

de outubro de 2014 e 30 de junho de 2015” nos termos do artigo 9º, nº s 2 e 3, da citada 

Portaria, encontrando-se o mesmo com data de 15 de abril de 2015. 

- De harmonia com o disposto no artigo 4º, nºs 1 e 2, alínea a) da Portaria, “a compensação 

a atribuir ao trabalhador corresponde à remuneração base mensal, acrescida dos 

suplementos remuneratórios atribuídos de forma permanente” e é atribuída nos seguintes 

termos “caso o trabalhador tenha idade inferior a 50 anos, 1,5 meses de remuneração base 

e suplementos remuneratórios de caráter permanente por cada ano de serviço”. 

- “Para efeitos do cálculo da compensação a atribuir é contabilizado cada ano completo de 

antiguidade, independentemente da respetiva modalidade de relação jurídica de emprego 

público. Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado 

proporcionalmente” de acordo com o artigo 6º, nºs 1 e 2 da Portaria. 
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Assim, foram contabilizados 13 anos e 9 meses à data do requerimento (15-04-2015), com o 

vencimento base mensal de 762,08€, logo o montante da indemnização é de 15 717,90€. 

- Mais se informa que este pedido de rescisão não obteve o parecer positivo do chefe da 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, na qual o 

trabalhador se integra, que a seguir se transcreve: 

“Considerando: 

- A escassez de meios humanos que se verifica no Serviço, por força das sucessivas 

limitações impostas pelo Orçamento de Estado e pela situação de baixa prolongada de uma 

colaboradora; 

- O acréscimo excecional de volume de trabalho que justificou, inclusive, a contratação de 

um colaborador em regime de prestação de serviços pelo período de 9 meses, 

entendo que a rescisão por mutuo acordo com o colaborador Nuno Piçarra, não serve os 

interesses do Município de Serpa ou do Serviço de Recursos Humanos.” 

Procedimento: 

- Nos termos do artigo 7º, alínea a), da Portaria, a autorização da entidade empregadora 

compete, nos Municípios, à Câmara Municipal. 

- Previamente deve o “Presidente da Câmara (….) emitir parecer, onde se pronuncia 

obrigatoriamente quanto à necessidade de manutenção do posto de trabalho ocupado pelo 

requerente para a prossecução das atribuições cometidas ao respetivo município“, 

conforme artigo 8º, nº 1, da Portaria.  

- Finalmente, caso seja “aprovada a autorização para celebração de acordo de cessação do 

contrato de trabalho, a entidade empregadora notifica o trabalhador para, querendo, 

aceitar a proposta de rescisão no prazo de 10 dias úteis. A aceitação consta de documento 

escrito, sendo comunicada pelo trabalhador à entidade empregadora pública para 

efetivação do acordo de cessação”, de acordo com o artigo 10º, nºs 5 e 6, da Portaria. 

- “Concluído o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local devem ser 

reportadas à DGAL e à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), para 

conhecimento, o número de pedidos de celebração de acordos de cessação de contrato de 

trabalho de trabalho em funções públicas e respetivos montantes compensatórios, bem 

como, o número de acordos efetivamente celebrados e respetivos montantes 

compensatórios”, conforme artigo 13º, da Portaria. 

Em face ao exposto, remete-se a presente informação ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, para emissão de Parecer e posterior apreciação em reunião da Câmara 
Municipal.» 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, de acordo com o artigo 10º, nº 3 da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria com três abstenções dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, não autorizar a rescisão por mútuo acordo do contrato de 

trabalho de Nuno Miguel Durão Piçarra. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

9. Proposta de alteração ao Loteamento n.º 1/2001 (lotes 1,2 e 3) 

Sobre o assunto designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

emitiu a seguinte informação, que se transcreve: 

 

«Pretende o requerente José Duarte da Silva Sesinando, na qualidade de proprietário do lote 3 

do Loteamento titulado com o Alvará n.º1/2001, proceder à alteração ao Loteamento, no que 

se refere às áreas de implantação/construção nos três lotes que constituem o Loteamento, 

definindo os limites da construção destinada a anexo/alpendre e garagem de apoio à 

habitação, já construída em cada lote, apresentando as certidões de teor, emitidas pela 

Conservatória do Registo Predial e respetivas autorizações dos proprietários dos lotes 1 e 2. 

Prédios urbanos localizados na freguesia de Salvador e Santa Maria: 

Lote 1 - Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1879, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1360/20010319 (256,875m2 de área de terreno e 128,25m2 de 

área de implantação/construção). 

Lote 2 – prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2709, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1361/20010319 (256,875m2 de área de terreno e 128,25m2 de 

área de implantação/construção). 

Lote 3 – Prédio urbano, omisso na matriz, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 1362/20010319 (310,716,875m2 de área de terreno e 159,52m2 de área de 

implantação/construção). 

Foram identificados os seguintes processos de obras: 

Proc.679/99 (lote 1) – Alvará de Licença de Utilização para habitação n.º62/02; 

Proc.361/2001 (lote 2) – Alvará de Licença de Utilização para habitação n.º37/03; 

Proc.359/01 (lote 3) – Alvará de Licença de Utilização para habitação n.º39/03. 

No Plano Diretor Municipal em vigor, o loteamento insere-se em “espaços centrais e 

residenciais” – nível 1: 

Índice de Ocupação do Solo Líquido (Iol) [%] – 100 

Índice de Utilização do Solo Líquido (Iul) - 3 

Face ao Plano de Urbanização de Serpa, o loteamento insere-se em “Espaços Residenciais Tipo 

1 (RC1) – com as seguintes características: 
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Artigo 26.º do regulamento do PU: 

3 — “Estas zonas representam diferentes tipos e formas de ocupação da malha urbana, pelo 

que se subdividem nas seguintes subcategorias: 

a) Espaços residenciais tipo 1 (RC1) que se distinguem pela sua imagem e malha urbana de cariz 

tradicional com edifícios de moradias em banda com a predominância de um (1), até o máximo 

de dois (2) pisos, e pretende-se a manutenção destas características, inclusivamente para as 

áreas de colmatação do tecido urbano”; 

 

Artigo 28.º do regulamento do PU: 

Regime especial 

1 — “Constituem regime especial de regulamentação os espaços residenciais de tipo 1, tipo 3 e 

tipo 4. 

2 — Os espaços residenciais de tipo 1 (RC1) visam a manutenção das suas características no que 

respeita à linguagem arquitetónica das edificações envolventes que tem de ser respeitada e 

valorizada, designadamente: 

a) No que se refere às proporções dos vãos e à relação entre os diferentes elementos da 

fachada; 

b) O número de pisos máximos admitido é dois (2); 

c) Nos casos em que se torne necessário garantir o cumprimento do recuo e do alinhamento de 

tardoz para acerto com as construções adjacentes, e nos casos de lotes ou parcelas em gaveto 

para articulação entre os alinhamentos dos arruamentos confinantes, a ocupação do lote ou 

parcela poderá exceder os limites fixados no Artigo 22.º, desde que devidamente 

fundamentados”. 

Índice de Ocupação do Solo Líquido (Iol) [%] – 85; 

Índice de Utilização do Solo Líquido (Iul) – 1,2 

Índice de Impermeabilização do Solo Líquido (Iimp) [%] – 90 

Número Máximo de Pisos ac soleira(a) (P) - 2 

Altura da Fachada (Hf) [m máx.] – 6,5 

Através da memória descritiva, peças desenhadas e do quadro urbanimétrico, verifica-se que 

são pretendidas as seguintes alterações, incidindo as mesmas na área de implantação, 

construção e consequente volume de construção: 

Pelo exposto, verificando-se que a alteração proposta cumpre os requisitos previstos no Plano 

de Urbanização de Serpa em vigor, propõe-se o deferimento da alteração ao Alvará de 

Loteamento n.º1/2001. 

Mais se informa, de acordo com o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, artigo 

58 e face aos usos a que se destinam as alterações (anexo/alpendre e garagem), que não é 

aplicável a taxa municipal pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas 

(TRIU): 
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TRIU = (A + B) × (CL) × (CU) × C 

 
CU — Coeficiente de Utilização — Tipo De utilização (desincentivo): 

Coeficiente para habitação (Tx desinc.) 

Coeficiente para comércio e serviços (Tx desinc.) 

Coeficiente para indústria e outros fins (Tx desinc.) 

C — é a superfície total em m2 de pavimento prevista na operação, destinados ou não à habitação, excluindo as 

áreas destinadas a estacionamento e anexos. 

 

Verifica-se também no processo de loteamento n.º1217/99, que não houve lugar a cedências. 

Inserindo-se o loteamento numa área urbana consolidada e infraestruturada, as áreas de 

passeios e arruamentos existentes já faziam parte integrante do domínio público. Mantendo na 

presente data, o loteamento e via pública, as mesmas características, não existe lugar a 

cedências para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, pelo que não são 

aplicados os parâmetros da Portaria nº 216-B/2008 de 3 de Março.» ----------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 

alteração ao Alvará de Loteamento n.º 1/2001. -------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Previsão da educação de infância itinerante para o ano letivo 2015/2016 – 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

Com o objetivo de efetuar a previsão do desenvolvimento da modalidade de educação pré-

escolar -  Educação de Infância Itinerante, para o ano letivo de 2015/2016, conforme prevê o 

Decreto- Lei nº 147/97, de 11 de Junho, solicita a DGESTE – DSRAlentejo, o respetivo parecer da 

Câmara Municipal. 

O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa informa que estão previstos 10 alunos para Vales 

Mortos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

continuidade da Educação Pré-Escolar Itinerante em Vales Mortos. ------------------------------------ 

 

 

11. Parecer prévio vinculativo – Aquisição de serviços para reparação de contadores de 

água 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, em 21 de maio:  
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«De acordo com a Requisição Interna n.º 669/2015, a solicitar a aquisição de serviços para 

reparação de contadores de água, torna-se imprescindível proceder à contratualização dos 

serviços. 

Considerando que: 

- a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo do 

órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 12 

do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015; 

- que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 20/2015, de 4 de fevereiro, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo na administração central, 

com as devidas adaptações à administração local, são os seguintes os elementos necessários 

para a instrução do pedido de parecer prévio vinculativo: 

 

Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho subordinado, bem 

como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto 

para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

 

O presente procedimento – Aquisição de Serviços para Reparação de Contadores de Água – 

reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é 

prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem 

impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de 

relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade geral, especial 

ou de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa.  

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP (Bolsa Publica 

de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou Voluntária e à plataforma 

do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) para verificação 

do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, inclusivamente, os 

Municípios dispensados do procedimento de consulta à plataforma do INA. 

 

Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 

requerente; 

 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e 

cabimentada com o número sequencial 9373/2015, da seguinte forma, conforme atestam os 

anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
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- Económica – 070110 Equipamento Básico; 

- GOP – 1 Funções Gerais 

111 Administração Geral 

2010/36 Equipamento Básico 

 

Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato; 

 

De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à contratação do 

serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento está estimado em 11.100,00€ 

(onze mil e cem euros), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, propondo-se a adoção do 

procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do artigo 16º e na al. a) 

do nº 1 do artigo 20º, todos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP). 

 

Identificação da contraparte; 

 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a empresa a 

convidar a apresentar proposta é: 

Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelho de Precisão, SA 

Estrada de Chelas, 187 

1900-151 Chelas - Lisboa 

E-mail: geral@resopre.pt 

NIPC nº 500 231 206 

 

Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do CCP. O 

procedimento decorrerá através do e-mail: aprovisionamento@cm-serpa.pt. 

 

Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no artigo 2.º e 

4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no artigo 75.º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, 

face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços 

tenha idêntico objeto e, ou, contraparte; 
 

Entende-se que o presente procedimento não está sujeito a redução remuneratória conforme 

determinado no artº 75º, nº 1 da LOE 2015, porque não se verifica a identidade de objeto ou 

contraparte com qualquer outro contrato de aquisição de serviços vigente em 2014. 

 

Propõe-se que a presente informação seja remetida à próxima Reunião da Câmara Municipal 

para apreciação e, em conformidade, seja deliberado emitir parecer prévio vinculativo à 

abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para Reparação de 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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Contadores de Água, nos termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, emitir parecer favorável à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a 

Aquisição de Serviços para Reparação de Contadores de Água.------------------------------------------ 

 

 

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para Espetáculo Sinfonia (EN) 

Cante e “Campaniça de Despique” 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, em 21 de maio:  

«De acordo com a Informação 3349 da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude – 

Serviço de Cultura, a solicitar a aquisição de serviços para os espetáculo Sinfonia (EN)Cante e 

“Campaniça do Despique”, a realizar respetivamente nos dias 8 e 10 de junho, no âmbito do XII 

Encontro de Culturas, torna-se imprescindível proceder à contratualização dos serviços. 

 

Considerando que: 

- a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo do 

órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 12 

do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 

2015; 

- que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 20/2015, de 4 de fevereiro, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo na administração central, 

aplicável com as devidas adaptações à administração local, são os seguintes os elementos 

necessários para a instrução do pedido de parecer prévio vinculativo: 

 

Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho subordinado, bem 

como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto 

para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

 

1 

O presente procedimento – Aquisição de Serviços para direção artística, montagem e 

apresentação do espetáculo “Campaniça do Despique” – reveste a forma de prestação de 

serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se 

encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem impõe o cumprimento de horários 
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de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir.  

Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade geral, especial 

ou de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa.  

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP (Bolsa Publica 

de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou Voluntária e à plataforma 

do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) para verificação 

do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, inclusivamente, os 

Municípios dispensados do procedimento de consulta à plataforma do INA. 

 

Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 

requerente; 

 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e 

cabimentada com o número sequencial 9379/2015, da seguinte forma, conforme atestam os 

anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020225 Outros serviços; 

- GOP –  

 

Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato; 

 

De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à contratação do 

serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento está estimado em 9.900,00€ (nove 

mil e novecentos euros), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, propondo-se a adoção do 

procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do artigo 16º e na al. a) 

do nº 1 do artigo 20º, todos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP). 

 

Identificação da contraparte; 

 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a empresa a 

convidar a apresentar proposta é: 

Viola Campaniça Produções Culturais, Unipessoal, Lda 

Rua Zeca Afonso, 4 

Aldeia de Sete 

7780-484 Santa Bárbara de Padrões 

E-mail: violacampanicaproducoes@gmail.com 

NIPC nº 508 831 997 
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Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do CCP. O 

procedimento decorrerá através do e-mail: aprovisionamento@cm-serpa.pt. 

 

Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no artigo 2.º e 

4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no artigo 75.º, da Lei 

n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, 

face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços 

tenha idêntico objeto e, ou, contraparte; 
 

Entende-se que o presente procedimento não está sujeito a redução remuneratória conforme 

determinado no artº 75º, nº 1 da LOE 2015, porque não se verifica a identidade de objeto com 

qualquer outro contrato de aquisição de serviços vigente em 2014. 

 

2 

Aquisição de Serviços para direção artística, montagem e apresentação do espetáculo 
Sinfonia (EN)Cante – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não 
subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à 
direção do Município, nem impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente 
o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  
Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade geral, especial 
ou de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa.  

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP (Bolsa Publica 
de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou Voluntária e à plataforma 
do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) para verificação 
do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, inclusivamente, os 
Municípios dispensados do procedimento de consulta à plataforma do INA. 

 
Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente; 
 
A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e 
cabimentada com o número sequencial 9378/2015, da seguinte forma, conforme atestam os 
anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020225 Outros serviços; 
- GOP –  
 
Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato; 
 
De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à contratação do 
serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento está estimado em 13.000,00€ 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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(treze mil euros), isentos de IVA, propondo-se a adoção do procedimento de Ajuste Direto ao 
abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do artigo 16º e na al. a) do nº 1 do artigo 20º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP). 
 
 
Identificação da contraparte; 
 
De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a empresa a 
convidar a apresentar proposta é: 
Sociedade Filarmónica de Serpa 
Rua de Nossa Senhora – Apartado 17 
7830-425 Serpa 
E-mail: filarmonica.serpa@sapo.pt 
NIPC nº 501 716 969 
 
Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do CCP. O 
procedimento decorrerá através do e-mail: aprovisionamento@cm-serpa.pt. 
 
Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no artigo 2.º e 
4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no artigo 75.º, da Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, 
face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços 
tenha idêntico objeto e, ou, contraparte; 
 

Entende-se que o presente procedimento não está sujeito a redução remuneratória conforme 
determinado no artº 75º, nº 1 da LOE 2015, porque não se verifica a identidade de objeto com 
qualquer outro contrato de aquisição de serviços vigente em 2014. 

 

Propõe-se que a presente informação seja remetida à próxima Reunião da Câmara Municipal 
para apreciação e, em conformidade, seja deliberado emitir parecer prévio vinculativo à 
abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para direção artística, 
montagem e apresentação do espetáculo “Campaniça do Despique” e Aquisição de Serviços 
para direção artística, montagem e apresentação do espetáculo Sinfonia (EN)Cante, nos 
termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.» --------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho referiu que já existe um programa, que foi 

tornado publico e só hoje estamos a decidir o ajuste direto, o que considera contraproducente, 

por isso, irão optar pela abstenção na votação do assunto, como chamada de atenção. ---------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que há muito tempo que o assunto vem sendo falado, e por 

questões de marketing divulga-se com antecedência o programa, tem a ver com os timings e 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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além disso, numa reunião pública, que se realizou em Vale de Vargo, já tinha falado sobre a 

realização destes espetáculos quando fez um resumo do programa e agora trata-se de dar 

prosseguimento ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos disse que, de facto o Sr. Presidente falou do programa, mas porque 

foi questionado por si sobre este assunto e não foi propriamente iniciativa do Sr. Presidente. 

Certamente se o PCP precisasse dos votos do PS para aprovar este ajuste direto, tê-lo-ia 

agendado mais cedo. Não será falta de respeito pessoal, mas é uma maneira sui generis de 

trabalhar, pois se é um Executivo com sete elementos, há outras maneiras melhores de colocar 

as questões, porque o PS representa uma fatia considerável dos eleitores. ---------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho também referiu que só se falou no programa do Encontro de 

Culturas na reunião em Vale de Vargo, porque um vereador do PS questionou o Presidente e 

trata-se de um programa que não foi decidido pelos sete elementos do Executivo. Disse ainda 

que concordam com os espetáculos, não discordam dos ajustes diretos, mas trata-se de uma 

questão moral. Para haver respeito tem que haver moral e ética. Apela para que se olhe para o 

Executivo como um todo. Na sua ótica não fazem sentido estes procedimentos. Não se deve 

anunciar um evento sem que o contrato esteja feito. Deve-se planificar melhor. Protesta contra 

a forma como o processo foi conduzido e não contra as entidades contratadas ou os montantes 

envolvidos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que têm direito a fazer essas apreciações, mas quanto ao 

envolvimento que é feito, durante todo o ano podem apresentar propostas e nunca houve por 

parte do PS qualquer proposta concreta sobre o Encontro de Culturas. Se houver, pode-se 

analisar, mas não havendo o processo é desenvolvido pelos respetivos serviços da autarquia. 

Refere ainda que a divulgação oficial deste evento não tem muito tempo, fez-se na Ovibeja, 

pelo que, não há grande desfasamento no tempo, entre a divulgação e o ajuste direto. 

Existiram dados que não chegaram mais cedo e foi necessário definir algumas situações.  

Contudo, atualmente está tudo devidamente definido neste processo do Encontro de Culturas, 

com indicação dos valores envolvidos, o que antes não acontecia. --------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos diz que tem a perfeita noção do trabalho que um evento destes 

envolve, contudo deveria ter sido agendado na ordem de trabalhos de uma reunião do 

Executivo, o que se planeava fazer, para se discutir o assunto entre todos, pois teria seria mais 

correto dento do espírito da democracia, a maioria absoluta tem possibilidade de pedir 

sugestões, e depois quem tem pelouro decide. E se se tivesse agido dessa forma, estas 

questões agora não se colocariam. -------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente disse que estamos a falar de situações acertadas há menos de um mês, e não 

se trata de uma aquisição de serviços de algo concreto, em que se pode concretizar o ajuste 

direto com muita antecedência e também não se pode agendar o assunto para uma reunião 

com demasiada antecedência, sem que ainda se tenha acordado e acertado com as empresas e 

os artistas, porque pode gerar-se falsas expetativas. ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, emitir parecer favorável à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a 

Aquisição de Serviços para direção artística, montagem e apresentação do espetáculo 

“Campaniça do Despique” e Aquisição de Serviços para direção artística, montagem e 

apresentação do espetáculo Sinfonia (EN)Cante. ----------------------------------------------------------- 

 

 
13. Clube SerpaFit Challenge – Autorização para realização de prova desportiva – 

Ratificação  

O Clube Serpafit Challenge, solicitou o licenciamento para um evento desportivo (provas de 

running e caminhada), designado “ 1º Trail – Serpa por Vales e Planícies” realizado no dia 24 de 

maio, com inicio as 7:30 h e termino as 15h. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a realização de provas 

desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares públicos ao ar 

livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 204/2012, de 29 de Agosto, e Decreto-

Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 

Face aos elementos previstos no artigo 3º, do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de 

Março, o processo foi instruído com todos os documentos necessários, tendo o Sr. Vice-

Presidente proferido despacho de deferimento em 22 do corrente mês de maio. ----------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Vice- Presidente, 

em 22 de maio, respeitante ao licenciamento da prova “1º Trail – Serpa por Vales e Planícies”. 

 

 
14. Assuntos gerais de interesse autárquico 

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:  
 
 



                                                                                                   Ata n.º 11 – 27/05 

 
 

2015 

 

 25 

14.1. Grupo Parlamentar do PCP - Redução da disponibilização de consultas na extensão de 
saúde de Pias 
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14.2. CIMBAL – IP2 e IP8 – Projeto de retoma de obras – Pedido de esclarecimento 
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14.3. CIMBAL – Recebe universalidade jurídica e indivisível da Assembleia Distrital de Beja  
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15. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 97, referente ao 

dia 26 de maio de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.039.105,74 (um milhão, trinta e 

nove mil, cento e cinco euros e setenta e quatro cêntimos) e 110.558,10 (cento e dez mil, 

quinhentos e cinquenta e oito euros e dez cêntimos), respeitante a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. ----------------------------------------------------------------- 
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Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador João Santos disse 

que gostaria de saber qual o papel da Câmara na realização do 1.º Simpósio Educação e Saúde 

Mental, em que termos apoiou e quais as responsabilidades da autarquia e se houve verbas 

imputadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que foi uma proposta apresentada pela Associação de Pais e que se 

considerou pertinente, tendo o processo sido tratado entre a Associação de Pais e a Unidade 

Municipal de Cultura, Desporto e Juventude e da parte da autarquia foi prestado apoio logístico 

e assumiram-se despesas de algumas refeições e alojamento, no total de 2.750,00 €.  ------------ 

 

O Sr. Vereador João Santos considera que deveriam os Vereadores ter sabido deste evento com 

mais antecedência, pois é uma questão de direito à informação. ---------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que os vereadores do PS têm direito à informação, mas o 

vereadores da CDU também têm direito à ação, a desenvolver atividades, as competências 

estão repartidas pelos eleitos e cada um vai tratando das atividades que dizem respeito ao seu 

pelouro. Em relação a este Simpósio, o assunto foi sendo trabalhado pelos respetivos serviços e 

depois foi apresentada uma proposta final uns dias antes, e é impossível que se consiga 

transmitir toda a nossa atividade, de cada passo que se dá, isso não é viável. ------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que souberam deste evento, através de um parceiro 

organizador e sendo vereadores, considera que não faz sentido saber desta forma e solicita que 

seja sempre facultada a informação. ------------------------------------------------------------------------------  

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Isabel Estevens para lembrar que este 1.º Simpósio Educação e 

Saúde Mental, faz parte do Plano da Atividades para 2015 que a Câmara Municipal aprovou. ---- 

 

Período de Intervenção do Público 

Foi dada a palavra ao Sr. José Maria Louzeiro, residente em Serpa, tendo começado por fazer a 

leitura de uma carta que remeteu à Câmara Municipal no dia 21 de Outubro de 2004, onde se 

disponibilizava para ceder um terreno para a construção de um canil municipal. Manifesta a sua 

preocupação com o problema dos animais abandonados, referindo o facto de se dedicar a 

tratar e alimentar alguns desses animais, tendo inclusivamente recolhido alguns que mantém 

num terreno do qual é proprietário. Gostaria que a autarquia, dentro as suas possibilidades, 

tentasse resolver este problema dos animais. ------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Presidente referiu que, devido às dificuldades que as autarquias sentiam na construção de 

canis municipais, optaram por fazer um canil intermunicipal, podendo ser discutível o seu 

funcionamento e toda a gente tem direito a opinar, mas foi a solução encontrada e que reuniu 

algum consenso. Informou ainda que a Câmara foi contatada por uma pessoa, que disse fazer 

parte duma associação, a solicitar a cedência de um espaço para a construção de um abrigo 

para animais, tendo sido manifestado por parte da autarquia a disponibilidade para colaborar.  

 

Interveio em seguida o Sr. Mário de Jesus, residente em Serpa, para abordar também este 

assunto dos animais abandonados, dizendo que, por boa vontade que a Câmara tenha em 

resolver, não se inteirou do verdadeiro problema dos animais. Na sua opinião, a solução seria a 

esterilização para diminuir a população felina e canina, à semelhança do que tem sido feito 

nalguns países. Disse ainda que esse canil intermunicipal tem uma parte social, mas também 

tem uma área onde os animais são mortos. Aborda ainda a situação de um munícipe que tinha 

em sua casa muitos animais que tinha recolhido nas ruas e que por isso, foi notificado pela GNR 

e corre o risco de ser multado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que a situação dessa pessoa já está identificada e estamos a tentar 

resolver o problema. Em relação à questão sobre o canil, diz que cada pessoa tem direito à sua 

opinião, mas lembra que o dinheiro que a autarquia paga ao canil intermunicipal, nunca seria 

suficiente para manter um canil municipal, com as características exigidas por lei. ---------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Mário Alberto Stuart-Torrie, com residência em Serpa, 

começando por lembrar assuntos que já abordou numa reunião da Câmara Municipal de 13 de 

novembro de 2013, sobre o Centro Histórico, nomeadamente sobre a limpeza das ruas, o 

trânsito e estacionamentos. 

Referiu ainda que o Jardim Municipal está mal cuidado e que o património deveria ser melhor 

preservado.  

Continua a manifestar a opinião de que deveria ser aplicada uma taxa de entrada nos museus, 

questionando ainda para quando se prevê a abertura do museu arqueológico.  

Na sua opinião, a Câmara deveria reduzir o número de impressão do boletim Serpa Informação, 

pois considera que são distribuídos demasiados exemplares, o que se traduz num desperdício.  

Pergunta em que situação se encontram as conversações com a EDP, na sequência da questão 

que já tinha levantado numa reunião, sobre as oscilações da energia. 

 

No âmbito do envolvimento da população nos assuntos da cidade, mais uma vez emite a 

opinião de que deveria existir um reordenamento da circulação em todo o perímetro do centro 

histórico, com restrições à circulação e estacionamento, com eliminação ou alteração dos 

pontos de conflitos entre a circulação automóvel e pedonal.  
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Considera ainda que as bocas-de-incêndio existentes não são de boa qualidade. 

Sobre o abastecimento de água, considera que as tarifas são baixas e talvez isso leve ao 

desperdício de água por parte de muitas pessoas.  

Termina a sua intervenção, referindo novamente a necessidade de recuperação de alguns 

troços da muralha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação a algumas das questões abordadas, o Sr. Presidente informou que existem 

desenvolvimentos, mas há situações para as quais ainda não tem uma resposta concreta, como 

é o caso do património, pois se não houver financiamento do quadro comunitário, não haverá 

possibilidade de se fazer a recuperação como se pretendia. Deu como exemplo a intervenção 

nas muralhas, cujo custo estimado é de 400.000 euros e o atual quadro comunitário prevê 

apoios de 500.000 euros para o concelho, para cinco anos. Assim, não se conseguirão fazer as 

recuperações e conservações com a celeridade que se gostaria. Recorda ainda que algum 

património do nosso concelho não pertence ao município, como é o caso das muralhas, mas as 

obras de conservação têm sido feitas pela Câmara e as igrejas que são propriedade da Diocese 

e uma é da Santa Casa da Misericórdia, mas não investem na sua recuperação, e a Câmara 

realizou as obras da igreja da Senhora do Carmo (Santuário), investiu e não recuperou essas 

verbas. 

Em relação aos museus diz que estamos a pensar na ligação de espaços museológicos e existe o 

objetivo de criar um bilhete coletivo dos espaços visitáveis, em colaboração com o museu do 

relógio. O museu arqueológico prevê-se que esteja concluído até final de Julho e aberto ao 

público durante o terceiro trimestre deste ano.  

Sobre a EDP foi colocada a questão aos respetivos serviços e a região sul tem novo responsável 

e já lhe foram colocados esses problemas.  

Sobre as bocas de incêndios, diz que na sua maioria estão a funcionar e são verificadas com 

alguma regularidade.  

Quanto à limpeza de ruas e ao estacionamento, poderão não ser as situações ideais, mas as 

próprias pessoas criam dificuldades, porque não cumprem as regras de circulação e 

estacionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Srª Maria Ludovina Lopes, também residente em Serpa, que solicitou o 

arranjo da Estrada do Pulo do Lobo, para facilitar o acesso ao seu monte, tendo o Sr. Presidente 

respondido que fica registado o seu pedido, e face às diversas obras para fazer, é preciso definir 

prioridades e fez ainda referência às dificuldades de acesso a alguma matéria-prima e despesas 

de transporte desse material para a realização de determinadas obras de 

manutenção/recuperação de caminhos. ------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina 

da Orada 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico  

 Empreitada de execução de reconstrução e ampliação da Casa do Cante – libertação 

de caução  

 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa – Pedido de parecer sobre 

candidatura a cursos profissionais para o ano letivo de 2015/2016 

 Proposta de atribuição de subsídios para as Marchas Populares 

 Pedido de rescisão por mútuo acordo com cessação de contrato de trabalho  

 Proposta de alteração ao Loteamento n.º 1/2001 (lotes 1,2 e 3) 

 Previsão da educação de infância itinerante para o ano letivo 2015/2016 – 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

 Parecer prévio vinculativo – Aquisição de serviços para reparação de contadores de 

água 

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para Espetáculo Sinfonia (EN) 

Cante e “Campaniça de Despique” 

 Clube SerpaFit Challenge – Autorização para realização de prova desportiva – 

Ratificação  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H45 da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, 

nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. -------------------------------------------- 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)   
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REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE MAIO DE 2015 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor 

da Mina da Orada (em formato digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


