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Ata n.º 18/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 2 DE SETEMBRO DE 2015 

 

Na Sala de Reuniões do edifício da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia dois do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas catorze 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 17/2015 

A ata relativa à reunião realizada no dia 19 de agosto, será colocada para apreciação e votação, 

na próxima reunião do Órgão Executivo. --------------------------------------------------------------------- 

 

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.º do Regimento, 

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

 

1. Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo - Aditamento 

aos Contratos de Parceria Pública e de Gestão  

2. Plano de Saneamento Financeiro  

3. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos 

concursais 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

5. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

6. Eleição da Assembleia da Republica – Locais para afixação de propaganda eleitoral 

7. Pedido de certificação de nome de rua em Vila Verde de Ficalho 

8. Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço – Isenção de pagamento de 

taxas  

9. Pedido de banca no Mercado Municipal de Serpa para venda produtos hortícolas – 

Requerente: Sara Cavaco 

10. Acordo de Gestão do CAGIA – Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo 

11. Listagem de contratos de aquisição de serviços – Mês de julho 
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12. Protocolo entre a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P e o Município de 

Serpa, relativo ao Balcão do Empreendedor   

13. Destaque de parcela do prédio urbano artigo 728 da União de Freguesias de Serpa (Salvador 

e Santa Maria) 

14. Licença de recinto improvisado 

15. Parecer sobre o aumento do número de compartes - Prédio rústico denominado 

“Barbuda”, em Serpa 

16. Assuntos gerais de interesse autárquico  

17. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

  

1. Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo - Aditamento aos 

Contratos de Parceria Pública e de Gestão  

Em 13 de agosto de 2009 e em 25 de setembro de 2009 foram assinados respetivamente os 

contratos de parceria pública e de gestão entre o Estado Português – Ministério do Ambiente, 

do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional e os municípios subscritores.  

Na sequência deste Acordo, foi constituida a Entidade Gestora da Parceria (EGP) – AGdA – 

Águas Públicas do Alentejo, SA , celebrado um contrato de gestão entre as partes, um acordo 

parassocial e ainda os correspondentes contratos entre cada município e a empresa em causa. 

Passados que são, mais de cinco anos, e atendendo quer à aproximação do final do primeiro 

período quinquenal, que implica uma revisão tarifária, quer à mudança do quadro económico e 

financeiro, decorrente do PAEF – Memorando da Troika (BCE-FMI-UE), que condicionou a 

execução dos “contratos de parceria e gestão”, bem assim e em particular, a execução do 

“modelo técnico global” (investimentos), previsto ser executado com apoios financeiros do 

QREN/POVT e a redução das transferências do Orçamento de Estado para os Municípios, 

entenderam as partes iniciar um processo de renegociação, que teve o seu início em junho de 

2014 e que está agora consubstanciado em alterações aos documentos que regulam a parceria 

(contrato de parceria pública e contrato de gestão). 

 

Procedeu-se à distribuição por todos os eleitos do aditamento ao Contrato de Parceria Pública 

(e os anexos I-A a IV-A) e do aditamento ao Contrato de Gestão (e os anexos I-A a III-A e anexo 

VI-A) entre o Estado Português e os Municípios de Alcácer do Sal, Aljustrel, Almodôvar, Alvito, 

Arraiolos, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Grândola, Mertola, Montemor-o-Novo, Moura, 

Odemira, Ourique, Santiago do Cacém, Serpa, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vidigueira. 

 

Através de email datado de 24 de agosto do corrente ano, o Administrador Executivo das Águas 

Públicas do Alentejo, informa que no âmbito da revisão do Contrato de Parceria em curso, a 

Solução Técnica foi reavaliada em consequência das questões levantadas pelo município de 
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Serpa, passando a incluir um aumento das reservas de água para abastecimento a Pias, através 

da construção de um novo reservatório e ainda a integração do Sistema de Saneamento de A-

do-Pinto.  

 

Foi também distribuído pelos eleitos, para conhecimento, a “Minuta do Acordo Parassocial” 

entre a AdP – Águas de Portugal, SPGS, SA e a AMGAP – Associação de Municípios para a 

Gestão da Água Pública do Alentejo, enquanto acionista da AGdA – Águas Públicas do Alentejo, 

SA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

Debatido o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal os aditamentos aos Contratos de Parceria e de Gestão, os quais constam 

de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e conceder plenos poderes ao 

Presidente da Câmara Municipal para subscrever os referidos aditamentos, em representação 

do município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Plano de Saneamento Financeiro 

A situação financeira do município de Serpa teve durante os últimos anos um agravamento por 

motivos que em devida altura referimos, com destaque para a ocorrência de uma sucessiva 

redução das participações nos impostos do Estado e a necessidade de assegurar a 

contrapartida nacional de importantes ações sujeitas a financiamentos comunitários, o que 

implicou a correspondente afetação de verbas e assunção de encargos. No seguimento desta 

situação a câmara municipal de Serpa adotou medidas de contenção da despesa e iniciou 

procedimento para a contratação de um empréstimo para saneamento financeiro com o 

objetivo de resolver as dívidas de curto prazo e assegurar o cumprimento da legislação em 

vigor. De um valor inicial aprovado em 20/6/2014 no montante de 4 milhões de euros, 

autorizado pela Assembleia Municipal em 30/06/2014, o valor foi reduzido por deliberação do 

órgão executivo em 17/9/2014 para até 3,6 milhões de euros. Em 7/11/2014 a Assembleia 

Municipal aprovou o Plano de Saneamento Financeiro que incluía a contratação de um 

empréstimo para o fim referido, com a Caixa Geral de Depósitos no montante de até 3,6 

milhões de euros, com um prazo de 10 anos, com 1 ano de carência. 

Mesmo antes de aprovado o Plano e depois também na sua sequência, o município de Serpa 

tem vindo a tomar medidas de gestão que conduziram a uma melhoria substancial da sua 

situação financeira, com a redução do seu nível de endividamento, que atualmente é inferior 

ao que permite a contratação de empréstimo de saneamento financeiro, ao mesmo tempo que 

foi aprovado e está agora a ser renegociado (em melhores condições) um acordo de pagamento 

com o principal credor extra bancos, a AgdA. 
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Considera por isso o município, que estão criadas as condições adequadas para prescindir do 

empréstimo de saneamento financeiro, salientando-se que a divida de curto prazo da câmara 

se reduziu de 4.714.652€ em 16/06/2014 (informação prestada na Assembleia Municipal de 

30/06/2014) para 3.456.153€ em 22/06/2015 (informação prestada na Assembleia Municipal 

de 26/06/2015), confirmando-se que estão a resultar as medidas que foram adotadas. Ao 

mesmo tempo importa referir que nos termos do atual regime jurídico financeiro das entidades 

municipais, o município de Serpa, dispunha em 30/06/2015 da possibilidade de contratar 

empréstimo de médio e longo prazo para investimento no montante de até 2.090.081€ o que 

significa que se dispõe (caso se tome essa opção) de uma relevante capacidade de 

investimento. 

Propõe assim o Sr. Presidente, que a Câmara delibere revogar as suas deliberações 

relativamente ao procedimento para a contratação de empréstimo para saneamento 

financeiro, prescindindo do mesmo e informe a Assembleia Municipal de Serpa desta decisão. 

 

Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para referir que irão abster-se na votação deste assunto e 

fundamentam com a situação financeira, dizendo que desvincularam-se a partir do momento 

em que houve mudanças no processo e não conhecem nem conseguem acompanhar 

devidamente esse processo. Consideram que o municpio acumulou divida conscientemente, 

contraindo empréstimos para realizar obras.  

Não concordando com a argumentacão e tratando-se de uma normalização administrativa, irão 

abster-se na votação deste assunto. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

Senhores Vereadores do Partido Socialista, prescindir do empréstimo para saneamento 

financeiro e revogar as deliberações proferidas nas reuniões da Câmara Municipal realizadas 

nos dias 20 de junho e 17 de setembro de 2014, respeitantes ao procedimento de contratação 

do referido empréstimo e informar a Assembleia Municipal sobre esta deliberação. ---------------- 

 

 

3. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos 

concursais 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 28 de agosto, cujo teor se transcreve:  

 

I) «Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura dos seguintes Procedimentos 

Concursais: 
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 Por tempo indeterminado: 

a) - 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de Engenharia do Ambiente 

para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

b) - 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de Proteção Civil para a 

Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

c) – 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Condutor de 

Máquinas Pesadas, para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

 

 Por tempo determinado: 

d) - 14 postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Auxiliares de 

Ação Educativa, para o Gabinete de Ação Social e Educação. 

e) - 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de Engenharia 

Agropecuária para a Divisão de Desenvolvimento Estratégico. 

 

- Relativamente a estes procedimentos concursais, e considerando que: 

1. O nº 3, do art.º 64º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), prevê que “a homologação da lista de 

classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses, a contar da data da deliberação de autorização prevista no 

número anterior, sem prejuízo da respetiva renovação, desde que devidamente fundamentada.”; 

2. Se verifica que a data da deliberação de autorização de abertura dos procedimentos concursais referidos no 

ponto I, al. a), e e) ocorreram em 20/08/2014 (Órgão Câmara Municipal) e 29/08/2014 (Órgão Assembleia 

Municipal), tendo sido objeto de renovação de deliberação em 18/02/2015 (Órgão Câmara Municipal) e 26/02/2015 

(Órgão Assembleia Municipal), pelo que o prazo mencionado no ponto 1 terminou no dia 28/08/2015; 

Relativamente aos procedimentos concursais referidos no ponto I al. b), c) e d) verifica-se que a data da 

deliberação de autorização de abertura dos procedimentos concursais ocorreu em 18/02/2015 (Órgão Câmara 

Municipal) e 26/02/2015 (Órgão Assembleia Municipal), pelo que o prazo mencionado no ponto 1 terminou no dia 

28/08/2015; 

3. Os procedimentos concursais para: 

- 1 Técnico Superior, na área funcional de Ambiente, encontra-se a decorrer a audiência prévia, prevendo-se o início 

de funções a 1 de outubro.   

- 14 Assistentes Operacionais de Auxiliar de Ação Educativa, encontra-se a decorrer a audiência prévia, prevendo-

se o início de funções a 14 de setembro de 2015. 

- 1 Técnico Superior, na área funcional de Engenharia Agropecuária encontra-se a decorrer a audiência prévia, 

prevendo-se o início de funções a 1 de outubro. 

 

Os procedimentos concursais para: 

- 1 Técnico Superior, na área funcional de Proteção Civil e 1 Assistente Operacional, na área funcional de Condutor 

de Máquinas Pesadas, aguardam Publicação. 
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Este pedido justifica-se, considerando: 

- O número elevado de concorrentes na maior parte dos procedimentos concursais recentemente abertos (178 no 

procedimento para Assistentes Operacionais e 208 no procedimento para Assistentes de Ação Educativa a titulo 

exemplificativo), sendo também de considerar a metodologia procedimental que legalmente deve ser cumprida 

(prazos, análises de reclamações, entre outros).  

- Que os júris dos procedimentos têm de acumular estas tarefas, apesar de prioritárias, com outras, existentes que 

não devem ser descuradas;  

- Que há situações em que os membros do júri acompanham diversos procedimentos em simultâneo; 

- Que a Imprensa Nacional Casa da Moeda está a demorar em média 3 a 4 semanas após o pagamento, para 

proceder à publicação de avisos; 

- E que, por último, houve necessidade de dar prioridade a procedimentos concursais que se destinavam à 

contratação de pessoal para estruturas municipais sazonais (no caso das piscinas municipais) ou com prazos de 

admissão previamente estabelecidos e improrrogáveis (no caso dos assistente de ação educativa). 

 

Proposta: 

Pelo exposto e ainda à necessidade de assegurar um conjunto de formalidades legais, que os procedimentos 

concursais têm de cumprir, propõe-se, ao abrigo da citada disposição legal, nº 3, do art.º 64º, da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, que a Câmara Municipal solicite à Assembleia Municipal a renovação da autorização de 

abertura dos Procedimentos concursais acima descriminados, de modo a permitir a sua conclusão.»  

 

Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que isto é demonstrativo da perda de eficiência por parte dos 

serviços, as pessoas fazem uma planificação e há vidas que dependem destes concursos. 

Embora haja atenuantes, considera que se perdeu eficiência e eficácia. ------------------------------ 

 

O Sr. Vereador João Santos lembra que na última reunião manifestou a sua surpresa em relação 

a uma situação, sobre a reconstrução de uma casa em Vila Verde de Ficalho, em que também 

se verificou um atraso muito grande na resoluçãoo do processo. Considera que há uma clara 

dificuldade para a câmara responder atempadamente a algumas situações que se deparam. 

 

O Sr. Presidente, em relação aos processos de concurso, disse que a demora é responsabilidade 

sua, porque é uma área que depende de si, pois os serviços têm feito um bom trabalho, mas foi 

necessário estabelecer prioridades que têm a ver o cumprimento de prazos, primeiro com o 

concurso das pessoas para as piscinas e em seguida os concursos para dar resposta às escolas. 

Não se trata de ineficiência nem ineficácia e nem falta de planeamento e além disso, por vezes 

há reclamações e há prazos a cumprir e nem sempre o processo decorre com a celeridade 
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desejada. Recorda que existem concursos com duzentos candidatos e não se podem resolver 

todos ao mesmo tempo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir o Sr. Vereador João Santos para dizer que a sua anterior intervenção não 

visava encontrar culpados, mas sim soluções e não põe em causa o trabalho desenvolvido, mas 

devem-se criar condições para que seja feito de uma maneira mais rapida. ------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho acrescentou que as intervenções nunca visaram qualquer técnico 

do municipio, têm emitido opinião política e as críticas visam apenas as responsabilidades 

políticas e além disso, consta que a Câmara de Serpa tem técnicos competentes nas diversas 

áreas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

De acordo com o disposto no nº 3, do art.º 64º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Vereadores do Partido 

Socialista, solicitar à Assembleia Municipal a renovação da autorização de abertura dos 

Procedimentos concursais acima descriminados. ------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 28 de agosto, cujo teor se transcreve:  

 

«1 – Alteração ao Mapa de Pessoal 

As sucessivas Leis do Orçamento de Estado dos últimos 3 anos (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro; Lei n.º 66-

B/2012, de 31 de dezembro; Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) vieram impor às autarquias locais a redução 

anual do número de trabalhadores além de criarem uma série de procedimentos burocráticos que, na prática, quase 

impossibilitavam a contratação de novos trabalhadores mesmo depois de cumpridos os valores de redução. 

Desta forma, o Município de Serpa procedeu no referido período a uma redução significativa do seu quadro de 

pessoal conforme se demonstra: 

 

Ano N.º Trabalhadores  

2011 370  

2012 348 Diminuiu 6,32% 

2013 341 Diminuiu 2% 

2014 322 Diminuiu 5,57% 
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Sucede que, 

A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, determina no respetivo 

artigo 62º, n.ºs 1 e 2, que os Municípios que não se encontrem em qualquer das situações previstas nas alíneas a) e 

b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, apenas ficam impedidos, no ano 2015, de aumentar 

a despesa com pessoal, abrindo-se a possibilidade de efetuar novas contratações. 

Ora, à data que se elaborou, propôs e aprovou o Mapa de Pessoal para 2015, ainda não havia sido aprovada e 

publicada a referida Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), pelo que não se previu a possibilidade de 

recrutar novos trabalhadores para o Município, desde que salvaguardada a referida limitação de custos. 

Por outro lado, 

Por força das referidas imposições de redução do número de trabalhadores, o Município de Serpa despendeu no 

ano de 2014, quase 300 000,00€ a menos em custos com pessoal, quando feita a comparação com o ano de 2013 

(5 766 849€ para 6 065 015€) 

E mediante comparação entre os encargos suportados pelo Município até final do mês de agosto de 2014 (3 985 

004,00€) e até final de agosto de 2015 (3 841 821,00€), verifica-se que ainda existe uma diferença na ordem 

aproximada de 143 183,00€. 

Ao referido valor haverá que acrescentar os encargos resultantes dos procedimentos de recrutamento de pessoal já 

iniciados na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 29 de agosto de 2014: 1 Técnico superior 

(Ambiente); 1 Técnico superior (Engenharia Agropecuária); e deliberação da Assembleia Municipal de 26 de 

fevereiro de 2015:- 1 Técnico Superior (Proteção Civil); 1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas 

e Veículos Especiais) e 14 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa). No entanto tais encargos 

revelam-se pouco significativos atendendo ao período de execução previsível durante o ano de 2015, estimando-se 

em 27 251,00€. 

 

Posto Encargo Estimado 

1 Técnico superior (Ambiente) 5 496,00€  

1 Técnico superior (Engenharia Agropecuária) 5 496,00€ 

1 Técnico Superior (Proteção Civil) 1 008,00€ 

1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas 

Pesadas e Veículos Especiais) 

824,00€ 

5 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa) 14 427,00€ * 

Total 27 251,00€ 

* Apenas se consideram as despesas decorrentes da contratação de 5 trabalhadores, sendo o 

remanescente suportado pelo Ministério da Educação. 

 

Neste sentido, e após um rigoroso levantamento das necessidades mais urgentes, importa proceder à 

alteração do Mapa de Pessoal, de forma a permitir o recrutamento de pessoal nas áreas de atividade 

municipal atualmente mais carenciadas.  
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Os encargos resultantes das alterações agora propostas encontram-se devidamente previstos no 

Orçamento Municipal para 2015, conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão Financeira, que 

se anexa, estimando-se no montante de 6 512,40€. 

Desta forma são propostas as seguintes alterações ao Mapa de Pessoal: 

- 1 Técnico Superior (Engenharia do Ambiente); 

- 1 Técnico Superior (Engenharia de Recursos Hídricos); 

- 1 Técnico Superior (Arqueologia); 

- 1 Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo); 

 

Em Conclusão: 

Na sequência do exposto, importa proceder às referidas alterações ao Mapa de Pessoal de forma a 

permitir a abertura dos respetivos procedimento de recrutamento. 

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o), e artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

aprovar os mapas de pessoal dos serviços municipais. 

Desta forma, deve a presente ser apreciada na próxima reunião da Câmara Municipal e, em 

conformidade, remetida para reunião da Assembleia Municipal, para aprovação das propostas 

alterações ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2015. 

Junta-se:  

 - Informação do Serviço de Gestão Financeira; 

 - Mapa de Pessoal – 2015 (caracterização dos postos de trabalho - Aditamento); 

 - Nota justificativa do Mapa de pessoal para 2015 – Aditamento; 

- Alteração parcial ao mapa de pessoal – 2015» ----------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o), e artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo deliberou, por maioria, com as 

abstenções dos Senhores Vereadores do PS, solicitar à Assembleia Municipal, a aprovação das 

propostas de alterações ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2015, acima indicadas 

e cujos documentos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
 

 

5. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 28 de agosto, cujo teor se transcreve:  

 

«I - Proposta de Recrutamento excecional de: 

 1 Técnico superior (Eng. Recursos Hídricos) 

 1 Técnico superior (Arqueologia) 

 1 Assistente Operacional (Auxiliar Administrativo) 
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Nos termos do artigo 62º, n.º 2 ex vi do artigo 64º, nº 1 da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (LOE 2015), as autarquias locais, que não se encontrem em situação de saneamento 
financeiro, nos casos previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 58º, da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, estão impedidas, no ano de 2015, de aumentar a despesa com pessoal. 
No entanto, e relativamente à abertura de procedimentos concursais com vista à constituição 
de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, ou a termo, para carreira 
geral ou especial e carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de 
decisão de subsistência, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 
emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, o órgão deliberativo, 
sob proposta do respetivo órgão executivo pode autorizar a abertura dos procedimentos 
concursais, fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, estando 
dependente da verificação dos seguintes requisitos cumulativos: 
 

a) Demonstração do cumprimento do não aumento de despesa com pessoal (art. 64º 
n.º 2 e n.ºs 2 a 6 do artigo 62º da LOE 2015); 

b)  Demonstração da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa 
por trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído, ou por 
recurso a pessoal colocado em situação de requalificação ou a outros instrumentos 
de mobilidade (art. 47º, nº 2 alínea b) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

c) Demonstração do cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 
previstos na Lei nº 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei nº 66-B/2012, de 
31 de dezembro (art. 47º, nº 2 alínea d) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

d)  Demonstração da imprescindibilidade do recrutamento, com vista a assegurar o 
cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos no setor de atividade 
do recrutamento a que aquele se destina, bem como a sua evolução global na 
autarquia em causa (art. 64º, nº 2, alínea a) da LOE 2015); 

e)  Demonstração que o encargo com o recrutamento está previsto no orçamento 
municipal (art. 64º, nº 2, alínea b) da LOE 2015). 

 
Os procedimentos concursais propostos são os seguintes: 
 

A termo resolutivo certo 
 

Carreira Área 
Funcional 

Núme
ro de 
Lugar
es 

Duração Júri 

Técnica 
Superior 

Eng. 
Recursos 
Hídricos 

1                           1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, 
chefe de Divisão de Obras e Ambiente 
Vogais Efetivos - Maria Alexandrina Cabral 
Afonso Caeiro Batarda, Técnica Superior e Rui 
Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de 
administração, finanças, recursos humanos e 
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assessoria jurídica 
Vogais Suplentes – João Francisco Grilo Marques 
Bengala e Norine da Cruz Brito, Técnicos 
superiores  

Técnica 
Superior 

Arqueolog
ia 

1 1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Maria Manuel dos Anjos Oliveira, 
Técnica Superior 
Vogais Efetivos - Rui Fulgêncio Piedade Costa, 
Chefe da Divisão de administração, finanças, 
recursos humanos e assessoria jurídica e Maria 
João da Silva Ferreira Vieira, Técnica Superior 
Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito e João 
José Saldanha Lopes Correia Matias, ambos 
Técnicos Superiores 

Assistente 
Operacional 

Auxiliar 
Administr

ativo 

1 1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Divisão 
de administração, finanças, recursos humanos e 
assessoria jurídica 
Vogais Efetivos – Norine da Cruz Brito e Jennifer 
Batista Paraíba, ambas Técnicas Superiores. 
Vogais Suplentes – Alzira dos Santos Baixinho Pé-
Leve Figueira e Maria Manuel dos Anjos Oliveira, 
ambas Técnicas Superiores. 

 
 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS QUE TÊM DE SER VERIFICADOS 

a) Demonstração do cumprimento do não aumento de despesa com pessoal (arts. 64º nº 
2 e 62º nºs 2 a 6 da LOE 2015); 

Por força das imposições de redução do número de trabalhadores, estabelecidas pelas 
sucessivas Leis do Orçamento de Estado dos últimos 3 anos (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro; Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) o 
Município de Serpa despendeu no ano de 2014, quase 300 000,00€ a menos em custos com 
pessoal, quando feita a comparação com o ano de 2013 (5 766 849€ para 6 065 015€) 
E mediante comparação entre os encargos suportados pelo Município até final do mês de 
agosto de 2014 (3 985 004,00€) e até final de agosto de 2015 (3 841 821,00€), verifica-se que 
ainda existe uma diferença na ordem aproximada de 143 183,00€. 
Ao referido valor haverá que acrescentar os encargos resultantes dos procedimentos de 
recrutamento de pessoal já iniciados na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 
29 de agosto de 2014: 1 Técnico superior (Ambiente); 1 Técnico superior (Engenharia 
Agropecuária); e deliberação da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2015:- 1 Técnico 
Superior (Proteção Civil); 1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais) e 14 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa). No entanto tais encargos 
revelam-se pouco significativos atendendo ao período de execução previsível durante o ano de 
2015, estimando-se em 27 251,00€. 
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Posto Encargo Estimado 

1 Técnico superior (Ambiente) 5 496,00€  

1 Técnico superior (Engenharia Agropecuária) 5 496,00€ 

1 Técnico Superior (Proteção Civil) 1 008,00€ 

1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) 

824,00€ 

5 Assistentes Operacionais (Auxiliar de Ação Educativa) 14 427,00€  

Total 27 251,00€ 

 
Os encargos resultantes dos procedimentos agora propostos encontram-se devidamente 
previstos no Orçamento Municipal para 2015, conforme informação emitida pelo Serviço de 
Gestão Financeira, que se anexa, estimando-se no montante de 6 512,40€. (doc. 1). 
Desta forma fica plenamente assegurado o não aumento de despesa com pessoal, no presente 
ano de 2015 face à despesa verificada em 2014. 
(Obs.: No cálculo dos encargos decorrentes da contratação de Assistentes Operacionais (ação 
educativa) apenas se teve em consideração 5 trabalhadores, resultando a contratação dos 
restantes 9 da “assunção pelo município de pessoal necessário para assegurar o exercício de 
atividades objeto de transferência ou contratualização de competências da administração 
central para a administração local”, conforme artigo 62º, n.º 5, alínea b) da LOE2015). 
 

b) Demonstração da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por 
trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído, ou por 
recurso a pessoal colocado em situação de requalificação ou a outros instrumentos de 
mobilidade (art. 47º, nº 2 alínea b) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

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. 
De forma a dar cumprimento ao requisito legal proceder-se-á à admissão preferencial de 
trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído, ou a pessoal colocado 
em situação de requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade.  
 

c) Demonstração do cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 
previstos na lei nº 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela lei nº 66-B/2012, de 31 
de dezembro (art. 47º, nº 2 alínea d) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

Tem sido cumprido pontual e integralmente prestada a informação à DGAL, pela aplicação 
SIIAL, tal como pode ser comprovado através de cópia da respetiva página eletrónica (doc. 2). 
 

d) Demonstração da imprescindibilidade do recrutamento, com vista a assegurar o 
cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos no setor de atividade do 
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recrutamento a que aquele se destina, bem como a sua evolução global na autarquia 
em causa (art. 64º, nº 2, alínea a) da LOE 2015 

 
a) Um posto de trabalho de Técnico Superior (Arqueologia) 

Necessidade temporária de contratação de um técnico superior nesta área funcional, 
considerando que a única técnica do município, está em regime de período experimental na 
Câmara de Lisboa, devido à outorga de contrato de trabalho por tempo indeterminado, sendo 
que neste momento não nos é possível aferir se o lugar irá vagar ou não, (depende da sua 
conclusão com sucesso). Pelo que com a abertura do museu arqueológico do Castelo, é 
premente a contratação de um técnico que possa acompanhar e ultimar os trabalhos que 
precedem esse momento e primeiros tempos, sem este acompanhamento tal não será possível, 
pondo em causa a prestação de serviço público (cultura) a que os municípios estão obrigados, 
além de que este projeto não terá o devido acompanhamento com os prejuízos daí inerentes.  

b) Um posto de trabalho de Técnico Superior (Engenharia de Recursos Hídricos)  
Necessidade temporária de contratação de um técnico superior nesta área funcional, 
considerando as exigências regulamentares da ERSAR (Entidade reguladora dos serviços de 
águas e resíduos), que impõe aos municípios o dever de informação, de um permanente 
esforço de inovação e sustentabilidade social, através da qualidade de serviço e da qualidade 
da água de consumo, pelo que a entidade gestora necessita de recolher, compilar e enviar à 
ERSAR uma série de dados internos relativos a esta e ao seu sistema operativo. Justifica-se 
assim a necessidade temporária de recrutamento de um técnico licenciado em Engenharia dos 
Recursos Hídricos, para implementação dos procedimentos necessários, que vão desde a 
recolha de dados até à divulgação de resultados finais para a ERSAR. O Município não pode 
deixar de cumprir estes normativos procedimentais por motivos de saúde pública. 

c) Um posto de trabalho de Assistente operacional (Auxiliar Administrativo) 
Considerando a necessidade temporária de contratação de um assistente operacional para 
exercer funções na portaria do edifício do novo museu arqueológico, sito no castelo, cuja 
inauguração e abertura irá ocorrer dentro em breve, prevendo-se algum afluxo de visitantes 
nos primeiros tempos de abertura, pelo que há necessidade de assegurar o contato entre 
serviços, efetuar a receção e entrega de expediente e encomendas; anunciar mensagens, 
transmitir recados; assegurar a segurança das instalações e acompanhar os visitantes aos locais 
pretendidos; providenciar pelas condições de asseio, limpeza e conservação da portaria e 
verificar as condições de segurança antes de se proceder ao seu encerramento. 
  
EVOLUÇÃO GLOBAL DOS RECURSOS HUMANOS NA AUTARQUIA 
Número de Trabalhadores nos anos:  
 

2011 370  

2012 348 Diminuiu 6,32% 

2013 341 Diminuiu 2% 

2014 322 Diminuiu 5,57% 
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5 – Demonstração que o encargo com o recrutamento está previsto no orçamento 
municipal. (art. 64º, nº 2, alínea b) da LOE 2015). 

Os encargos decorrentes do recrutamento dos referidos postos de trabalho está previsto no 
orçamento municipal de 2015, conforme informação prestada pelo Serviço de Gestão 
Financeira, que se anexa (citado doc. 1). 
 
Pelo exposto, considero que o Sr. Presidente da Câmara pode propor à Câmara Municipal a 
aprovação da abertura destes procedimentos concursais, nas modalidades de relação jurídica 
de emprego público, que foram referidas. 
Caso a presente proposta venha a ser aprovada, nos termos anteriormente sugeridos, e por 
força do disposto no nº 2 do artigo 64º da LOE 2015, deverá a mesma ser submetida à 
discussão e votação da Assembleia Municipal, para aprovação. 
 

II- Fixação do número máximo de Técnicos Superiores da área funcional de Engenharia do 
Ambiente a recrutar 

Considerando que o órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão executivo fixa, 
caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, nos termos do art. 64º, nº 2 
da LOE 2015 e considerando ainda que no procedimento concursal aberto em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 209, de 29 de outubro de 2014, foi previsto admitir 1 Técnico 
Superior da área funcional de Engenharia do Ambiente, propõe-se que seja fixado em 2 
o número máximo de candidatos a recrutar, conforme a proposta de alteração 
efetuada ao Mapa de Pessoal. 
Os encargos decorrentes da presente alteração estão previstos no orçamento municipal 
de 2015, conforme informação prestada pelo Serviço de Gestão Financeira, que se 
anexa (citado doc. 1).» 

Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções por parte 

dos eleitos do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a abertura dos 

procedimentos concursais acima referidos e propor que seja fixado em dois o número máximo 

de candidatos a recrutar, Técnico Superior da área funcional de Engenharia do Ambiente, 

conforme a proposta de alteração efetuada ao Mapa de Pessoal. --------------------------------------- 

 
 

6. Eleição da Assembleia da Republica – Locais para afixação de propaganda eleitoral 

O artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, que define a afixação e inscrição de 
mensagens de publicidade e propaganda, estipula o seguinte:  
 

«Artigo 7.º 

Propaganda em campanha eleitoral 

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição 

das forças concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 
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2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por 

todo o seu território de forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda 

política, cada partido ou força concorrente disponha de uma área disponível não inferior a 2 

m2. 

3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem 

publicar editais onde constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais 

não podem ser inferiores a um local por 5000 eleitores ou por freguesia.» 

 
 Deliberação 

A Câmara Municipal, em cumprimento do artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, 

deliberou por unanimidade que, para a eleição da Assembleia da República, a realizar no dia 4 

de outubro do corrente ano, os locais destinados à afixação de propaganda eleitoral, são os 

locais habituais, exceto os proibidos por lei. ----------------------------------------------------------------- 

  

 

7. Pedido de certificação de nome de rua em Vila Verde de Ficalho 

Na sequência do requerimento apresentado por Maria Idalina Lucas Lagarto Ameixas, através 

de Pretensão n.º 11518 de 19 de agosto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

informa que, na certidão de teor do prédio, é referida a morada “Becos do Barranco”, no 

entanto, atualmente a Rua é designada por “Rua dos Valinhos” 

Esta correspondência é devidamente confirmada por certidão emitida pela Junta de Vila Verde 

de Ficalho, datada de 7 de agosto de 2015. 

Uma vez que não foi possível encontrar documentação que comprove que o nome “Rua dos 

Valinhos”, foi atribuído pela Câmara Municipal, propõem que o processo seja presente a 

reunião de câmara para reconhecimento da atribuição de “Rua dos Valinhos”, ao arruamento. 

Informam também que a identificação do arruamento “Rua dos Valinhos” consta da base de 

Dados SIG. 

Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua dos 

Valinhos, em Vila Verde de Ficalho, antes era designada por Becos do Barranco. -------------- 

 

 

8. Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço – Isenção de pagamento de taxas  

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, 

datada de 27 de agosto:  
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«Considerando que a Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço tem como objetivo 

promover a dinamização económica e cultural do território, com forte componente de ligação à 

comunidade local; 

 

Considerando que a organização da Feira é da responsabilidade dos Municípios de Serpa e de 

Mértola em anos alternados, sendo que este ano a organização cabe a Serpa; 

 

Considerando que o Regulamento de taxas e outras receitas municipais prevê (artigo 8, nº 2) 

que possam ser concedidas isenções do pagamento de taxas ou preços às - entre outras 

situações - associações  desportivas, culturais, recreativas (...) sem fins lucrativos, legalmente 

constituídas e que de acordo com o disposto no artº 11º  a entidade competente para decidir 

sobre a isenção é a Câmara Municipal; 

 

Considerando que este ano, existem quatro associações inscritas para o espaço das tasquinhas, 

com um stand, a saber: Futebol Clube de Serpa, Comissão de Festas de Serpa, Grupo Coral da 

Mina de S. Domingos e Associação de Caçadores de Vale Poço, todas enquadráveis no disposto 

no referido regulamento e que esta isenção de pagamento se deve consubstanciar como mais 

um apoio ao movimento associativo e uma forma de dinamizar a Feira e promover a 

participação dos agentes associativos e da comunidade; 

 

Tendo em conta o pedido feito pelo Futebol Clube de Serpa para isenção do pagamento do 

Stand/tasquinha (Pretensão n.º 8642/2015), sugere-se à Câmara que delibere globalmente no 

sentido da isenção de pagamento para as quatro referidas associações.» ------------------------------- 

 

Intervenções 

Aproveitando a apreciação deste assunto, o Sr. Presidente interveio para solicitar aos senhores 

vereadores a apresentação de sugestões sobre os critérios para atribuição de tasquinhas nas 

feiras ou alterações para o que estava definido, pois talvez em Outubro o assunto seja analisado 

em reunião da Câmara Municipal, tomando como base a proposta que foi aprovada 

anteriormente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do 

artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar o Futebol 

Clube de Serpa, a Comissão de Festas de Serpa, o Grupo Coral da Mina de S. Domingos e a 

Associação de Caçadores de Vale Poço, do pagamento do stand/tasquinha na Feira 

Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço. -------------------------------------------------------------------- 
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9. Pedido de banca no Mercado Municipal de Serpa para venda de produtos hortícolas – 

Requerente: Sara Cavaco 

Na sequência do requerimento de Sara Cavaco, através de email datado de 16 de agosto do 

corrente ano, a Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, apesar de a forma de 

atribuição de bancas no mercado ser efetuada por concurso, de acordo com o Código de 

Regulamentos e Posturas em vigor, por motivos de se preverem obras, não tem sido assim 

feito, sendo que as ocupações têm sido feitas mediante pedido e determinação de prazo. A 

requerente indica a venda de produtos hortícolas, aos sábados, o que está conforme o definido 

no Código de Regulamentos e Posturas, para a venda em banca. Existindo bancas disponíveis, 

propõe-se que a Câmara autorize a ocupação de banca, sendo que fica o prazo condicionado 

até ao início das obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir á 

requerente Sara Cavaco uma banca no Mercado Municipal de Serpa, para venda de produtos 

horticolas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

10. Acordo de Gestão do CAGIA – Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo 

Procedeu-se à análise do seguinte ofício enviado pela Resialentejo, em 31 de julho do corrente 

ano: 
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Foi ainda distribuído por todos os eleitos, a Minuta do Acordo de Gestão, o documento de 

repartição de custos pelos municípios e o regulamento do canil/gatil intermunicipal da 

Resialentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao 

regulamento do Canil/Gatil da Resialentejo, bem como a repartição de custos pelos municípios 
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associados e a respetiva minuta do Acordo de Gestão, cujos documentos constam de pasta 

anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------- 

 

11. Listagem de contratos de aquisição de serviços – Mês de julho 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 24 

de junho do corrente ano, a Subunidade de Aprovisionamento remete ao Órgão Executivo, a 

listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de julho.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida listagem de aquisição de serviços, 

respeitante ao mês de julho do corrente ano, relativamente aos quais tinha emitido parecer 

genérico favorável, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a qual consta de 

pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------- 
 

Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho, relativamente à política de comunicação do município, refere que 

se faz algum esforço muito significativo na comunicação social, o que não é novo, mas tornou-

se mais abrangente. Tendo o município localização privilegiada e imagem feita, pergunta 

porque se gastam estas verbas e que é o segundo ano que existe um financiamento a um 

partido politico – o PCP, e questiona o que faz o municipio pagar determinada quantia a um 

partido politico. Diz que têm dificuldade em compreender isto e já o tiveram no ano passado. 

 

O Sr. Presidente diz que se trata do pagamento a uma revista anual, que é da Festa do Avante e 

existe também a presença nessa revista de outras autarquias e de associações de municípios. É 

uma publicação numa revista e considera que se deve fazer esse investimento. Quanto à 

contratualização de serviços de divulgação de ventos, tem principalmente a ver com a 

possibilidade que a autarquia tem de, em eventos candidatados, usar parte desse 

financiamento para a divulgação, uma vez há verbas destinadas especificamente para esse fim. 

Noutros eventos não candidatados, a autarquia limita-se à divulgação em rádios dentro da sua 

área geográfica.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Protocolo entre a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P e o 

Município de Serpa, relativo ao Balcão do Empreendedor   

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 

informação datada de 7 de agosto, refere que vem a AMA - Agência para a Modernização 

Administrativa, IP, informar que, no âmbito da nova Plataforma do Balcão do Empreendedor foi 

criada uma funcionalidade para registo de requerimentos do Licenciamento Zero que permite 

aos requerentes concluir e pagar os pedidos sem terem de se deslocar aos balcões de 

atendimento, efetuando os pagamentos por multibanco. 
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Para que o Município de Serpa possa usufruir da utilização de tal plataforma verifica-se a 

necessidade de subscrever o Protocolo. 

Por considerar que se trata de uma ferramenta essencial ao pleno desenvolvimento do Balcão 

do Empreendedor, recomenda a outorga do Protocolo com a AMA - Agência para a 

Modernização Administrativa, IP. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do 

protocolo a estabelecer com a Agência para a Modernização Administrativa, I.P. referente ao 

Balcão do Empreendedor, a seguir transcrita: 

 

 



                                                                                                    Ata n.º 18 – 2/09 

 
 

2015 

 

 22 

 

 



                                                                                                    Ata n.º 18 – 2/09 

 
 

2015 

 

 23 

 

 

 

 

13. Destaque de parcela do prédio urbano artigo 728 da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 26 do corrente mês de agosto, 

informa que pretende a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de proprietária, proceder a 

um destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Serpa - prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o n.º 3490/20110919, inscrito na matriz predial urbana 
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sob o artigo 728 da União de Freguesias de Serpa - Salvador e Santa Maria (provém do artigo 

774 da extinta freguesia de São Salvador). 

Face ao Plano Diretor Municipal em vigor, a edificação encontra-se inserida em “espaços 

centrais e residenciais”: Índice de Ocupação do Solo Líquido (Iol) [%] – 100% e Índice de 

Utilização do Solo Líquido (Iul) – 3. 

Face ao Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, as edificações 

encontram-se qualificadas como “Imóvel de Acompanhamento” e “Imóvel Dissonante”. 

No prédio urbano, com a área atual de 431,19m2 (área coberta com 339,06 m2 e área 

descoberta com 92,13m2), pretende-se destacar uma parcela, com área total do terreno/área 

de implantação – 51,45m2, destinado a balneários públicos/arrumos. Confronta com 

arruamento público, a sul, pelo Largo do Salvador. 

A parcela restante, com a área de 379,74m2, destinada a serviços/comércio. Confronta com a 

via pública, a sul e este, com o Largo do Salvador. 

Área implantação – 287,61m2 - índice de ocupação do solo líquido - 76%; 

Área descoberta – 92,13m2. 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque, confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 

16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, pelo que, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o referido destaque de parcela.  

Conforme disposto no n.º6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos no n.º 4 (os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 

parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano), não é permitido 

efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por 

um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto- 

Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as plantas respeitantes 

ao referido destaque de parcela. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Licença de recinto improvisado  

Na sequência do requerimento da Comissão de Festas das Santas Cruzes, para a emissão de 

licença de recinto improvisado para um baile a realizar no dia 5 de setembro, a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu o seguinte parecer: 

 

 

 

Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, para um 

baile a realizar no dia 5 de setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------ 

 

 

15. Parecer sobre o aumento do número de compartes - Prédio rústico denominado 

“Barbuda”, em Serpa 

Ficou acordado que este assunto será apreciado numa próxima reunião do Órgão Executivo.  

 

16. Assuntos gerais de interesse autárquico  

O Órgão Executivo tomou conhecimento da resposta da Secretária de Estado dos Assuntos 

Parlamentares e da Igualdade à pergunta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista 

Português, sobre a redução da disponibilização de consultas na extensão de saúde de Pias-

Serpa, cujo teor a seguir se transcreve: 
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17. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 166 referente ao 

dia 1 de setembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 669.010,32 (seiscentos e 

sessenta e nove mil, dez euros e trinta e dois cêntimos) e 110.611,01 (cento e dez mil, 

seiscentos e onze euros e um cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

não orçamentais, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após terminar a apreciação do assunto, interveio o Sr. Vereador Daniel Veiga para recordar que 

já foi solicitado pelos vereadores em anteriores reuniões, o estudo/projeto que existe sobre o 

Mercado Municipal de Serpa, mas que ainda não foi entregue. Gostaria de saber o que se 

pretende fazer naquele equipamento e quando.  

Solicita ainda a possibilidade de se fazer impressão de cartões-de-visita para os vereadores.  

Solicita também que sejam entregues em formato papel, os documentos respeitantes às 

reuniões do Órgão Executivo- ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação a estas duas últimas questões, o Sr. Presidente respondeu que irá analisar o assunto 

e quanto ao Mercado Municipal diz que existe um estudo básico, mas não está ainda definido o 

tipo de intervenção a fazer, poderá ser maior ou menor, em função da existência, ou não, de 

financiamento. Este ano pretende-se finalizar o projeto e em 2016 será intervencionado.  

 

Interveio ainda o Sr. Vereador João Santos para sugerir que se estudasse a possibilidade de 

Serpa receber algumas famílias de emigrantes refugiados, que é um problema atual e tendo em 

conta que Serpa é uma terra de boa gente e de pessoas que gostam de ajudar e que a câmara 

tem algumas habitações, seria louvável que o município se pudesse oferecer para receber 

algumas famílias e criar um processo de integração. Seria uma oportunidade para as pessoas 

organizarem as suas vidas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que é uma proposta que faz sentido e que se poderá estudar o 

assunto, integrado num plano nacional, ou que envolva as comunidades intermunicipais, pois 

para o município sózinho será dificil, mas poder-se-ia tentar envolver outros parceiros. ----------- 

 

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: ------------------------------------------------------- 
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- Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo - 

Aditamento aos Contratos de Parceria Pública e de Gestão  

- Plano de Saneamento Financeiro  

- Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de 

procedimentos concursais 

- Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

- Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

- Eleição da Assembleia da Republica – Locais para afixação de propaganda 

eleitoral 

- Pedido de certificação de nome de rua em Vila Verde de Ficalho 

- Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale do Poço – Isenção de 

pagamento de taxas  

- Pedido de banca no Mercado Municipal de Serpa para venda produtos 

hortícolas – Requerente: Sara Cavaco 

- Acordo de Gestão do CAGIA – Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo 

- Listagem de contratos de aquisição de serviços – Mês de julho 

- Protocolo entre a AMA – Agência para a Modernização Administrativa, I.P e o 

Município de Serpa, relativo ao Balcão do Empreendedor   

- Destaque de parcela do prédio urbano artigo 728 da União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) 

- Licença de recinto improvisado 

- Parecer sobre o aumento do número de compartes - Prédio rústico 

denominado “Barbuda”, em Serpa 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H00 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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ANEXO 1 - Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo - Aditamento 

aos Contratos de Parceria Pública e de Gestão  

 

ANEXO 2 – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 

ANEXO 3 - Acordo de Gestão do CAGIA – Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo 
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ANEXO 5 - Destaque de parcela do prédio urbano artigo 728 da União de Freguesias de Serpa 
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