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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 18 de junho 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 12/2015 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 18 DE JUNHO DE 2015 

 

Na sala de reuniões do edifício da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia dezoito do mês de junho 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 11/2015 

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 11, relativa à reunião realizada no dia 27 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. Licenças de recinto improvisado 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes 

3. Renovação das Licenças da Microsoft – Repartição de encargos 

4. Transportes escolares dos circuitos especiais – Repartição de encargos  

5. Proposta de revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

6. Aditamento aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências  

7. Consolidação de Contas – Município de Serpa 

8. Exploração do Bar das Piscinas de Pias – Época balnear 2015 

9. Parecer prévio vinculativo para a Aquisição de Serviços para os Transportes Escolares 

nos Circuitos Especiais (de I a XXVII) - Ano Letivo 2015/2016 

10. Parecer prévio vinculativo para Aquisição de Serviços para renovação das Licenças da 

Microsoft 

11. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

 

1. 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 e Sr. Vice-Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ----------- 

 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Ângela Maria Gonçalves 

Liforo  

(Bar Nova Era) 

Variedades 7420 5, 6 e 7 de junho Sr. Presidente  

2015.06.02 

Associação Cultural e 

Juvenil UAI 

Mastro 

popular 

8120 12 de junho Sr.Vice-Presidente 

2015.06.12 

Creche jardim Nossa 

Senhora da Conceição 

Mastro 

popular  

8179 12 de junho Sr.Vice-Presidente 

2015.06.12 

 

 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes 

2.1. Prédio rústico “Califórnias Velhas” – artigo 1336 em Vila Nova de S.Bento 

Na sequência do pedido apresentado pela requerente Joana Raquel Prior Neto, através de carta 

datada de 29 de maio do corrente ano, e de acordo com o parecer técnico emitido pela Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 2 do corrente mês de junho, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes no 

prédio rústico denominado "Califórnias Velhas", inscrito na matriz predial rústica da (extinta) 

freguesia de Vila Nova de São Bento, sob o artigo 184, secção J, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1336/19920803, com a área de 0,9000 hectares, decorrente da 

VENDA, em partes iguais, que Estevão Luís Ferreira Paixão e mulher Assunção Martins Vitória 

(herdeiros), vão efetuar a Maria Mariana Reis Batista Caeiro e a Luís Miguel Batista Caeiro, por 

não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no 

artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 64/2003, de 23 de agosto. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. Prédio rústico “Charneca” – artigo 2064 em Vila Verde de Ficalho  

Na sequência do pedido apresentado pela requerente Joana Raquel Prior Neto, em 3 do 

corrente mês de junho e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, datado de 8 de junho, relativamente ao prédio rústico denominado 

"Charneca", descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2064/20090323 e inscrito na 
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matriz predial da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 416 | Secção F, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de 

compropriedade, decorrente da venda que Muriel Kobmacher Camacho Calvinho de Mendonça 

vai efetuar a Hélder José Lopes Gonçalves e Alda Maria Machado Afonso, na proporção de 1/2 

a cada um (0,7625hect), por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto 

e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto. ---------------------------------------- 

 

 

3. Renovação das Licenças da Microsoft – Repartição de encargos 

Através de informação datada de 12 de junho, a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, refere que, de harmonia com o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 

197/99 de 8 de junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a 

encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua 

realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente 

aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Assim, considerando o procedimento de Aquisição de Serviços para a Renovação das Licenças 

da Microsoft pelo período de 2 (dois) anos, a iniciar-se a 1 de agosto do corrente ano, 

submetem à Câmara Municipal, como proposta para aprovação da Assembleia Municipal, a 

repartição de encargos de verbas para os anos de 2016 e 2017: 

 

Valor 

Global S/ 

IVA 

Valor 

Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

60.796,78 € 74.780,04 € 12.666,00 € 15.579,18 € 30.398,39 € 37.390,02 € 17.732,39€ 21.810,84€ 9588 

 

Aos valores acima discriminados não foi aplicada a redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 

e 4 do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado 

com o artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, porquanto:  

- no âmbito do procedimento inicial para a aquisição de licenças da Microsoft – Contrato nº 

46/2012 de 06-07-2012, o custo mensal assumido foi na importância de 5.187,57€ (cinco mil, 

cento e oitenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos); 

- no presente procedimento para renovação das mesmas licenças da Microsoft o custo mensal 

previsto será de 2.533,20€ (dois mil, quinhentos e trinta e três euros e vinte cêntimos ), o que 

já representa só por si uma redução de cerca de 49%. ------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

De harmonia com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99 de 8 de Junho e artigo 

33.º n.º 1 alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte repartição de 

encargos de verbas para 2016 e 2017, respeitante à renovação das Licenças da Microsoft: 

    

Valor 

Global S/ 

IVA 

Valor 

Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

60.796,78 € 74.780,04 € 12.666,00 € 15.579,18 € 30.398,39 € 37.390,02 € 17.732,39€ 21.810,84€ 9588 

 

 

4. Transportes escolares dos circuitos especiais – Repartição de encargos  

Através de informação datada de 8 de junho, a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, refere que, de harmonia com o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do D.L. nº 

197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a 

encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua 

realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente 

aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Assim, considerando os procedimentos de Transportes Escolares dos Circuitos Especiais para o 

próximo ano letivo de 2015/2016, submetem ao Órgão Executivo, como proposta para 

aprovação da Assembleia Municipal, a repartição de encargos de verbas para o ano de 2016, 

respeitante aos circuitos que constam do mapa que se segue: 

 

Transportes Escolares para os Circuitos Especiais - Ano Letivo 2015/2016 

Repartição de Encargos 

Circuito 
Especial 

Valor Global 
S/ IVA 

Valor Global 
C/ IVA 

2015 2016 
Nº Seq. 

Cab. Valor S/ 
IVA 

Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

I 5.236,27 € 5.550,45 € 1.914,34 € 2.029,20 € 3.321,94 € 3.521,25 € 9511 

II 5.585,36 € 5.920,48 € 2.041,96 € 2.164,48 € 3.543,40 € 3.756,00 € 9506 

III 1.938,09 € 2.054,38 € 708,55 € 751,06 € 1.229,54 € 1.303,31 € 9507 

IV 3.709,83 € 3.932,42 € 1.356,28 € 1.437,66 € 2.353,55 € 2.494,76 € 9508 

V 2.535,56 € 2.687,70 € 926,98 € 982,60 € 1.608,58 € 1.705,10 € 9509 

VI 2.561,52 € 2.715,21 € 936,47 € 992,66 € 1.625,05 € 1.722,55 € 9510 

VII 6.454,65 € 6.841,93 € 2.359,76 € 2.501,35 € 4.094,88 € 4.340,58 € 9526 

VIII 5.872,84 € 6.225,21 € 2.147,06 € 2.275,88 € 3.725,78 € 3.949,33 € 9513 
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IX 5.777,01 € 6.123,63 € 2.112,03 € 2.238,75 € 3.664,99 € 3.884,88 € 9525 

X 6.358,82 € 6.740,35 € 2.324,73 € 2.464,21 € 4.034,09 € 4.276,13 € 9523 

XI 3.755,25 € 3.980,56 € 1.372,89 € 1.455,26 € 2.382,36 € 2.525,30 € 9522 

XII 9.890,74 € 10.484,18 € 3.615,97 € 3.832,93 € 6.274,77 € 6.651,25 € 9521 

XIII 4.770,83 € 5.057,08 € 1.744,17 € 1.848,82 € 3.026,65 € 3.208,25 € 9520 

XIV 7.693,56 € 8.155,17 € 2.812,70 € 2.981,46 € 4.880,86 € 5.173,71 € 9519 

XV 4.271,16 € 4.527,42 € 1.561,50 € 1.655,19 € 2.709,66 € 2.872,24 € 9518 

XVI 1.692,21 € 1.793,75 € 618,66 € 655,78 € 1.073,55 € 1.137,97 € 9517 

XVII 1.692,21 € 1.793,75 € 618,66 € 655,78 € 1.073,55 € 1.137,97 € 9515 

XVIII 4.106,88 € 4.353,29 € 1.501,44 € 1.591,53 € 2.605,44 € 2.761,77 € 9524 

XIX 3.158,38 € 3.347,89 € 1.154,68 € 1.223,96 € 2.003,70 € 2.123,93 € 9544 

XX 4.106,88 € 4.353,29 € 1.501,44 € 1.591,53 € 2.605,44 € 2.761,77 € 9543 

XXI 3.158,38 € 3.347,89 € 1.154,68 € 1.223,96 € 2.003,70 € 2.123,93 € 9542 

XXII 2.937,80 € 3.114,07 € 1.074,03 € 1.138,48 € 1.863,77 € 1.975,59 € 9541 

XXIII 2.788,58 € 2.955,90 € 1.019,48 € 1.080,65 € 1.769,10 € 1.875,25 € 9540 

XXIV 4.380,67 € 4.643,51 € 1.601,54 € 1.697,63 € 2.779,14 € 2.945,88 € 9539 

XXV 1.605,43 € 1.701,76 € 586,93 € 622,15 € 1.018,50 € 1.079,61 € 9538 

XXVI 1.590,97 € 1.686,43 € 581,64 € 616,54 € 1.009,32 € 1.069,88 € 9537 

XXVII 1.735,60 € 1.839,74 € 634,52 € 672,59 € 1.101,08 € 1.167,15 € 9536 

 

Aos valores acima discriminados foi aplicada a redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 e 4 

do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado 

com o artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro.------------------- 

 

 Deliberação  

De harmonia com o disposto no art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de Junho e artigo 33.º 

n.º 1 alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a repartição de encargos de 

verbas respeitante aos circuitos especiais de transportes escolares (de I a XXVII), para o ano de 

2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Proposta de revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

O Sr. Presidente referiu a necesssidade de se proceder a esta revisão, devido à possibilidade do 

novo acordo com a Águas do Alentejo, a aquisição de terrenos das zonas de atividades 

económicas e de dois imóveis no centro histórico, situações estas que estão a ser negociadas, 

bem como o reforço de verbas para os aditamentos dos protocolos de delegação de 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Partido Socialista, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea a) e artigo 33.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira 
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revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, de acordo com os documentos que 

se arquivam em pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como a 

respetiva justificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

6. Aditamento aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências  

Na reunião de 16 de abril de 2014, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os 

contratos interadministrativos de delegação de competências e os acordos de execução para a 

concretização da delegação legal de competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas de 

Freguesia e Uniões de Freguesias do Concelho, bem como as respetivas verbas e, de acordo 

com o estipulado no art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, solicitou 

a respetiva autorização do Órgão Deliberativo.  

 

Na sessão realizada no dia 28 de abril de 2014, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos e de acordo com o estipulado no art.º 25.º, n.º 1 da alínea k) da Lei.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar os referidos contratos de delegação de competências e os 

acordos de execução, os quais foram assinados a 31 de julho de 2014 e para vigorar durante o 

presente mandato. 

Considerando que após o início da respetiva vigência se verificou a necessidade de introduzir 

algumas alterações, submete-se a apreciação do Órgão Executivo, para solicitar a respetiva 

autorização à Assembleia Municipal, os aditamentos aos Acordos de Execução e Contratos de 

Delegação de Competências. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o estipulado no art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da Lei.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, submeter à aprovação do Órgão 

Deliberativo, os aditamentos aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de 

Competências, os quais constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

 

7. Consolidação de Contas – Município de Serpa 

A Lei 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 

das Entidades Intermunicipais, no seu artigo 75º, prevê a obrigatoriedade de os municípios as 

entidades intermunicipais e as suas entidades associativas elaborarem, em determinadas 

circunstâncias, contas consolidadas. 

Os documentos de prestação de contas consolidados são elaborados e aprovados pelo órgão 

executivo de modo a serem submetidos à apreciação do órgão deliberativo na sessão ordinária 

do mês de junho do ano seguinte àquele a que respeitam, conforme o disposto no n.º 2 do 

artigo 76.º da referida lei.  
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 Deliberação  

Analisado o assunto e nos termos do artigo 76.º n.º 2 da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções por parte dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, aprovar o documento de prestação de contas consolidadas, 

respeitante ao ano de 2014 e submete-lo à apreciação da Assembleia Municipal, o qual consta 

de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, constituído por 21 páginas. ------- 

 

8. Exploração do Bar das Piscinas de Pias – Época balnear 2015 

Considerando a abertura das piscinas municipais de Pias, com período de funcionamento 

previsto de 16 de junho a 13 de setembro de 2015 e a necessidade de exploração do Bar sito 

nas suas instalações, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa o 

seguinte:  

 

«- A Piscina Municipal de Pias, sita na Rua José Machado Moreira Rita C.P. 7830-288 carece do 

funcionamento do Bar afeto às suas instalações para apoio aos utilizadores/utentes; 

- O Piense Sporting Clube manifestou interesse na exploração deste espaço e foi a única 

associação a propor-se ao fim enunciado; 

- No âmbito das suas atribuições, a Câmara Municipal de Serpa considera o movimento 

associativo um parceiro imprescindível para levar à prática um conjunto de ações que visem, 

em última análise, contribuir para uma melhor qualidade de vida das populações do Concelho; 

Face ao exposto, somos a propor a entrega da exploração do referido Bar ao Piense Sporting 

Clube, sito na Rua Cónego Lopes Lossa, nº3, 7830-221 - Pias e NIPC 501722491, nos seguintes 

termos e condições: 

- A exploração do bar visa exclusivamente o serviço de venda de bebidas e de alimentos já 

confecionados; 

- A exploração do bar decorre exclusivamente durante o período de funcionamento das piscinas 

municipais, de 16 de junho a 13 de setembro de 2015, e no horário 10h00-19h30, devidamente 

afixado ao público; 

- Deverá a entidade assegurar e zelar pelo bom funcionamento do espaço e equipamento afeto, 

garantindo o cumprimento do serviço a prestar de acordo com os princípios de ética 

profissional, isenção, imparcialidade, zelo, competência, normas de higiene, segurança e 

respeito; 

- Deverá a entidade cumprir as normas legais e regulamentares referentes ao funcionamento 

de estabelecimento de restauração e de bebidas, nomeadamente normas de higiene e de 

segurança e também zelar pela limpeza do espaço; 

- Deverá a entidade cumprir escrupulosamente o enunciado no regulamento municipal de 

funcionamento das piscinas de Pias, nomeadamente o exposto no seu artigo 17º (condições de 

exploração do Bar) 



                                                                                                  Ata n.º 12 – 18/06 

 
 

2015 

 

 9 

- O incumprimento do atrás exposto, determinará a cessação do direito de exploração do Bar. 

De acordo com os termos que antecedem, propõe-se, nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea u), 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a apreciação em reunião da Câmara Municipal de Serpa 

e a atribuição da exploração do Bar das piscinas de Pias ao Piense Sporting Clube.» 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de harmonia com o artigo 

33º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, atribuir a exploração do Bar das 

piscinas de Pias ao Piense Sporting Clube, nos termos atrás definidos. --------------------------------- 

 

 

9. Parecer Prévio Vinculativo para a Aquisição de Serviços para os Transportes 

Escolares nos Circuitos Especiais (de I a XXVII) - Ano Letivo 2015/2016 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 15 do corrente mês de junho:  

«De acordo com a informação do Gabinete de Ação Social e Educação, o Plano de Transportes Escolares 

para o ano letivo 2015/2016 foi aprovado em Reunião de Câmara de 13/05/2015. Importa, assim, 

proceder à abertura dos procedimentos, para adjudicação dos 27 circuitos especiais, cumprindo o 

estipulado no artº 15º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pela 

Lei nº 13/2006, de 17 de abril. 

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 149/2015, de 26 de maio, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos 

no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos 

necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 

 

Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso 

a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 

 

Os 27 (vinte e sete) procedimentos de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para os 

Transportes Escolares nos Circuitos Especiais (de I a XXVII) – Ano Letivo de 2015/2016 – 

revestem 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, 
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sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir.  

 

Existência de cabimento orçamental: 

 

As verbas, para os 27 procedimentos, estão contempladas no Orçamento Municipal para o 

ano de 2015, classificadas e cabimentadas da seguinte forma, conforme atestam os anexos 

A1 a A27: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020210 Transportes; 

- GOP – -. 

 

Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável: 

 

Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta, para cada um dos 

procedimentos, seja determinável, os valores médios praticados em cada circuito não 

ultrapassam os 10.000,00€ (dez mil euros) anuais, acrescidos da taxa de IVA legal em vigor.  

De acordo com o anteriormente exposto, não se verifica qualquer impedimento à 

celebração dos contratos em questão, tendo em conta o número 2 do artigo 113º do 

Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação.  

 

Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do artigo 

2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75º da 

Lei 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: 

 

É aplicável a redução remuneratória, com a reversão prevista no artigo 4º da Lei nº 

75/2014 de 12 de setembro, tornando-se por isso necessário proceder à sua demonstração, 

uma vez que se tratam de contratos a celebrar com idêntico objeto dos contratos vigentes 

no ano de 2014: 

 

Circuito I 

Valor Anual s/ IVA: 5.691,60 € 
 Circuito XIV 

Valor Anual s/ IVA: 8.365,56 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

5.236,27 € 

 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

7.693,56 € 

Circuito II 

Valor Anual s/ IVA: 6.071,04 € 
 Circuito XV 

Valor Anual s/ IVA: 4.642,56 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

5.585,36 € 

 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

4.271,16 € 

Circuito III Valor Anual s/ IVA: 1.993,92 € 
 

Circuito XVI Valor Anual s/ IVA: 1.740,96 € 
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Redução de 3,5% c/ 
reversão de 20%: 

1.938,09 € 

 

Redução de 3,5% c/ 
reversão de 20%: 1.692,21 € 

Circuito IV 

Valor Anual s/ IVA: 4.025,04 € 
 Circuito XVII 

Valor Anual s/ IVA: 1.740,96 € 

Redução de 9,79% 
c/ reversão de 20%: 

3.709,83 € 

 

Redução de 3,5% c/ 
reversão de 20%: 

1.692,21 € 

Circuito V 

Valor Anual s/ IVA: 2.678,40 € 
 Circuito XVIII 

Valor Anual s/ IVA: 4.464,00 € 

Redução de 6,67% 
c/ reversão de 20%: 

2.535,56 € 

 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

4.106,88 € 

Circuito VI 

Valor Anual s/ IVA: 2.708,16 € 
 Circuito XIX 

Valor Anual s/ IVA: 3.392,64 € 

Redução de 6,77% 
c/ reversão de 20%: 

2.561,52 € 

 

Redução de 8,63% 
c/ reversão de 20%: 

3.158,38 € 

Circuito VII 

Valor Anual s/ IVA: 7.015,92 € 
 Circuito XX 

Valor Anual s/ IVA: 4.464,00 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

6.454,65 € 

 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

4.106,88 € 

Circuito VIII 

Valor Anual s/ IVA: 6.383,52 € 
 Circuito XXI 

Valor Anual s/ IVA: 3.392,64 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

5.872,84 € 

 

Redução de 8,63% 
c/ reversão de 20%: 

3.158,38 € 

Circuito IX 

Valor Anual s/ IVA: 6.279,36 € 
 Circuito XXII 

Valor Anual s/ IVA: 3.139,68 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

5.777,01 € 

 

Redução de 8,04% 
c/ reversão de 20%: 

2.937,80 € 

Circuito X 

Valor Anual s/ IVA: 6.911,76 € 
 Circuito XXIII 

Valor Anual s/ IVA: 2.968,56 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

6.358,82 € 

 

Redução de 7,59% 
c/ reversão de 20%: 

2.788,58 € 

Circuito XI 

Valor Anual s/ IVA: 4.077,12 € 
 Circuito XXIV 

Valor Anual s/ IVA: 4.761,60 € 

Redução de 9,87% 
c/ reversão de 20%: 

3.755,25 € 

 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

4.380,67 € 

Circuito XII 
Valor Anual s/ IVA: 

10.750,80 
€ 

 Circuito XXV 
Valor Anual s/ IVA: 1.651,68 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

9.890,74 € 

 

Redução de 3,5% c/ 
reversão de 20%: 

1.605,43 € 

Circuito XIII 

Valor Anual s/ IVA: 5.185,68 € 
 Circuito XXVI 

Valor Anual s/ IVA: 1.636,80 € 

Redução de 10% c/ 
reversão de 20%: 

4.770,83 € 

 

Redução de 3,5% c/ 
reversão de 20%: 

1.590,97 € 

     Circuito XXVII 

Valor Anual s/ IVA: 1.785,60 € 

     

Redução de 3,5% c/ 
reversão de 20%: 

1.735,60 € 
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As reduções já estão atestadas nos Anexos A1 a A27. 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido pelo 

âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar procedimento 

para a contratação de prestação de serviços antes de executado procedimento prévio de recrutamento 

de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou 

serviço solicitar ao INA a verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos 

a suprir as necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica 

realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 

15/07/2014; 

 
 
Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação 

nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não 

têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 

situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não 

estiverem em funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que 

se proceda à abertura dos 27 (vinte e sete) procedimentos de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços 

para os Transportes Escolares nos Circuitos Especiais (de I a XXVII) – Ano Letivo de 2015/2016, nos 

termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» ---------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, e de harmonia com o estipulado nos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014 de 31 de dezembro, o Órgão Executivo deliberou, por maioria, com três abstenções dos 

Senhores Vereadores do PS, emitir parecer favorável para que se proceda à abertura dos 27 

(vinte e sete) procedimentos de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para os Transportes 

Escolares nos Circuitos Especiais (de I a XXVII) – Ano Letivo de 2015/2016. ---------------------------- 
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10. Parecer prévio vinculativo para Aquisição de Serviços para renovação das Licenças 

da Microsoft 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 15 do corrente mês de junho:  

«De acordo com a informação do Gabinete de Qualidade, Organização e Informática, as 

licenças da Microsoft, adquiridas em 2012, terão o seu término a 31 de julho de 2015.  

Vem este gabinete propor a renovação das licenças, considerando este processo mais 

vantajoso, em termos económicos, relativamente à aquisição de novas licenças; a renovação 

permite à autarquia uma poupança de cerca de 22.000,00€ (vinte e dois mil euros) anuais. 

Foi ainda proposto que o contrato de renovação das licenças vigore pelo período de 2 (dois) 

anos, e que o mesmo seja feito com a empresa El Corte Inglés Informática, uma vez que esta 

empresa faz parte do grupo com as quais a Microsoft tem valores tabelados. Informam, 

também, que o anterior contrato fo celebrado com esta empresa, com quem se tem um bom 

relacionamento profissional. Toda a assistência técnica solicitada, nos últimos 3 anos, foi 

prontamente respondida por parte daquela empresa. 

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 149/2015, de 26 de maio, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização 

previstos no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes 

os elementos necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 

 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 

público: 

 

O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Renovação das 

Licenças da Microsoft – 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.  

 

b) Existência de cabimento orçamental: 
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A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada 

e cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 070108 Software Informático; 

- GOP – 1 – Funções Gerais 

111 - Administração Geral 

2010/16 – Software Informático. 

 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a 

eventual contraparte seja determinável: 

 

Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, o 

contrato anteriormente celebrado resultou de um concurso público, não entrando 

aquele valor, em linha de conta para o limite imposto pelo número 2 do artigo 113º 

do Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, não se verifica 

qualquer impedimento à celebração do contrato em causa.  
 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

nº 1 do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 

4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei 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: 

 

Não é aplicável a redução remuneratória prevista no nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 

2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nº 2 e 

artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, porquanto:  

- no âmbito do procedimento inicial para a aquisição de licenças da Microsoft – Contrato nº 

46/2012 de 06-07-2012, o custo mensal assumido foi na importância de 5.187,57€ (cinco mil, 

cento e oitenta e sete euros e cinquenta e sete cêntimos); 

- no presente procedimento para renovação das mesmas licenças da Microsoft o custo mensal 

previsto será de 2.533,20€ (dois mil, quinhentos e trinta e três euros e vinte cêntimos ), o que 

já representa só por si uma redução de cerca de 49%. 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido 

pelo âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar 

procedimento para a contratação de prestação de serviços antes de executado procedimento 
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prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o 

dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a verificação da existência de 

trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração 

Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação 

jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da 

Administração Local em 15/07/2014; 

 

Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da 

Requalificação nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as 

autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a 

posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo 

para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços 

para a Renovação das Licenças da Microsoft, nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 

82-B/2014 de 31 de dezembro.» --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, e de harmonia com o estipulado nos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014 de 31 de dezembro, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de 

Serviços para a Renovação das Licenças da Microsoft. ------------------------------------------------------- 

 

 

11. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 112, referente 

ao dia 17 de junho de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.428.983,41 (um milhão, 

quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e três euros e quarenta e um cêntimos) e 

33.085,25 (trinta e três mil, oitenta e cinco euros e vinte e cinco cêntimos), respeitante a 

operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. -------------------------------- 
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Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Veiga 

solicitou que lhe fosse facultado o documento respeitante à certificação legal das contas de 

2009, elaborado pelos revisores oficiais de contas.  

Reitera o pedido apresentado para conhecimento do estudo prévio do mercado municipal de 

Serpa. Solicita também informação com o ponto da situação dos procedimentos concursais de 

pessoal e acesso à respetiva documentação, no final dos processos.  

Questiona ainda para quando está prevista a conclusão das obras de infraestruturas da zona 

industrial de Serpa e como já existem empresas a fixar-se, considera que a Câmara poderia 

embelezar aquela zona com a colocação de algumas árvores, arranjar os passeios e colocar 

pontos para reciclagem e recolha de lixos.  

Em relação ao ajuste direto, precedido de convite a algumas entidades para compra de sacos 

de cimento em março de 2015: AJD de Pias, Francisco Povoa e Helena, Lda de Moura, Irmaõs 

Carrasco de Vila Verde de Ficalho e irmãos Lucas, diz que este convite aos Irmão Lucas suscita-

lhe algumas dúvidas, porque são uma empresa de serralharia e ficaram de fora meia dúzia de 

empresas do concelho, que poderiam contribuir para que o município pudesse contratar um 

preço mais baixo. Gostava de saber qual o preço contratado por cada saco de cimento e 

gostaria de ter acesso a todos os valores pagos pela Câmara Municipal a Francisco Povoa, lda e 

pergunta porque é que esta entidade, no ultimo ano, ganhou todos os concursos em que foi 

convidada na Câmara de Moura e na Câmara Municipal de Serpa e solicita acesso a esses 

documentos.  

Refere ainda que existe uma Rua denominada Dr. Adolfo Palma Santos (na zona sul – paralela à 

Simon Bolivar), que na sua opinião confunde-se com a Rua Dr. Palma Santos, que existe no 

seguimento da Rua Manuel Dias Nunes, troço entre o cineteatro e o café Europa. Pergunta se 

se trata da mesma pessoa.  

Termina dizendo que está contente pelo esforço efetuado pelo Presidente e Vereadora, na sua 

representação de Serpa, aquando da recente deslocação aos EUA, reconhecendo o cante 

alentejano como uma via para o desenvolvimento da economia e aplaude essa iniciativa. 

 

O Sr. Presidente respondeu que irá verificar com os respetivos serviços a situação do nome das 

ruas e quanto à zona industrial refere que houve um esforço grande no sentido de fazer uma 

obra que foi concluída agora, que envolveu algum trabalho e investimento, e tentou-se que a 

segunda fase daquela zona industrial ficasse com condições de circulação. A ideia é colocar 

algumas árvores para ficar com um aspeto melhorado. Ainda assim, ao dia de hoje, estão 

garantidas as condições mínimas para o funcionamento de qualquer empresa, faltando apenas 

o asfalto e as telecomunicações. Refere ainda que ontem assinaram-se os protocolos de 

cedência de lotes em Serpa e Pias, para que possam avançar com os processos. Quanto ao que 

falta, haverá uma tentativa de enquadrar no QCA, mas por enquanto não existirá grande 

possibilidade, pelo que terá que ser feito por ajuste direto. 
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Quanto à empresa Francisco Póvoa e Helena, Lda se ganha os concursos é porque apresentou o 

melhor preço e pode-se ver o referido processo de março de 2015 e dar conhecimento dos 

respetivos valores. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho solicitou informação sobre o problema atual com a Resialentejo e 

que tem sido notícia na comunicação social e pergunta quais são as expetativas do Conselho de 

Administração para resolver a situação. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que até ao dia de hoje, na Resialentejo, não houve falta de 

pagamento dos vencimentos aos trabalhadores, tem sido sempre cumprido o Acordo de 

Empresa, têm subsídios de risco, o gozo de alguns dias que os trabalhadores das autarquias não 

têm, e em questão de condições de trabalho e de pagamento tudo tem sido garantido. A 

principal questão que é levantada é que a Resialentejo passa dificuldades que têm a ver com a 

finalização do quadro comunitário, que se tem que pagar a comparticipação nacional e 

problemas de tesouraria a alguns fornecedores, tal como acontece nas autarquias e tendo 

legitimidade com a preocupação do seu futuro, os trabalhadores questionam o regime de 

gestão da Resialentejo. Já se efetuaram reuniões com os trabalhadores, foram explicadas todas 

as duvidas que colocaram, mas continuam a questionar o modelo de gestão. Estão contra o 

processo de selecção do Diretor Executivo, que é o mesmo desde sempre, sendo escolhido pelo 

Conselho de Administração. Entendem que isso é motivo para fazer greve e o Conselho de 

Administração tentou dar explicações, fez uma reunião com a comissão de trabalhadores e 

contínua disponível para todas as reuniões que forem necessárias.  

Refere ainda que se trata de uma empresa onde os detentores são unica e exclusivamente os 

municípios e há questões que ao decidir-se para os trabalhadores daquela empresa, também se 

tem que pensar nos trabalhadores das câmaras municipais, pois tem que haver equidade. 

Conclui dizendo que, face à possibilidade de existência dessa greve, o Conselho de 

Administração tomou medidas e está a articular o assunto com os municípios. --------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador João Santos para recordar que tinha solicitado há algum tempo e 

tinha ficado de ser agendado para uma reunião, uma discussão ampla sobre a problemática do 

centro histórico, e que face à importância e interesse público do assunto, poderia ser aberta à 

população. Considera que se deveria tentar encontrar uma saída, uma solução para o atual 

problema de desertificação do centro histórico e mesmo sendo um problema comum a outras 

cidades e não sendo fácil a resolução, mas é necessário fazer-se alguma coisa, definir-se uma 

estratégia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O Sr. Presidente disse que a estratégia está definida, pois a Câmara já aprovou um Plano de 

Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa, o que pode é existir uma 

nova discussão do assunto. Refere que se podem valorizar as questões culturais e o património 

edificado, mas questiona como se podem segurar as empresas, uma vez que esse problema 

está relacionado com a conjuntura atual e não está diretamente ligado ao centro histórico e em 

termos de visitantes nessa área, de acordo com as nossas estatisticas, temos mais pessoas a 

passar pelo posto de turismo e pelo castelo. Pergunta se os eleitos do PS pretendem apresentar 

alguma proposta em concreto sobre este assunto do centro histórico. 

 

O Sr. Vereador João Santos respondeu que, neste momento, não têm qualquer proposta em 

concreto, mas gostariam de analisar novamente o plano de salvaguarda do centro histórico, 

para refletirem sobre o assunto e a partir daí chegar-se a alguma conclusão. ----------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que irá ser enviado a todos os eleitos o referido Plano de 

Salvaguarda já aprovado, para posterior agendamento numa reunião do Executivo. 

 

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: ------------------------------------------------------- 

 

 Licenças de recinto improvisado 

 Parecer sobre aumento do número de compartes 

 Renovação das Licenças da Microsoft – Repartição de encargos 

 Transportes escolares dos circuitos especiais – Repartição de encargos  

 Proposta de revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Aditamento aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências  

 Consolidação de Contas – Município de Serpa 

 Exploração do Bar das Piscinas de Pias – Época balnear 2015 

 Parecer prévio vinculativo para a Aquisição de Serviços para os Transportes 

Escolares nos Circuitos Especiais (de I a XXVII) - Ano Letivo 2015/2016 

 Parecer prévio vinculativo para Aquisição de Serviços para renovação das Licenças 

da Microsoft 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 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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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2015 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS e respetiva 

justificação  
 

ANEXO 2 - ADITAMENTO AOS ACORDOS DE EXECUÇÃO E CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

 

ANEXO 3 – CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS DE 2014 – MUNICÍPIO DE SERPA 

 

 

 

 


