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Ata n.º 19/2015 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 16 de setembro de 2015 
 

 

Presenças 

 

   

Senhor 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: Senhor 

Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires 
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Ata n.º 19/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 16 DE SETEMBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia dezasseis do mês de setembro 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 das Atas n.º 17 e 18/2015 

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 17, relativa à reunião realizada no dia 19 de agosto e  a ata n.º 

18, referente ao dia 2 de setembro, as quais foram previamente distribuídas por todos os eleitos. 

Feita a alteração solicitada pelo Sr. Vereador Noel numa das suas intervenções, na ata n.º17, 

foram ambas as atas aprovadas, 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.º do Regimento, 

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

 

1. Aquisição de serviços de manutenção do Musibéria – Repartição de encargos 

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

Contratos de Parceria Pública e de Gestão  

3. Plano de Saneamento Financeiro 

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

concursais 

5. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

6. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

7. Pedido de isenção de pagamento de taxa 

8. Certificação de nome de ruas 

9. Licenças de recinto improvisado 

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua Aniceto do Rosário, n.º 6 em Pias – Requerente: 

José Eduardo Gomes Martins 

11. Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa 
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12. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2015/2016 

13. Normas reguladoras de funcionamento da Componente de Apoio à Família na Educação 

Pré-Escolar 

14. Fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolas e 1.º Ciclo do Ensino Básico – 

Proposta de protocolos 

15. Transporte escolar rodoviário para o ano letivo 2015/2016 – Proposta de protocolos 

16. Reunião do Conselho Municipal de Educação – Ata da reunião de 9 de abril de 2015 

17. Parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para a organização e realização de 

Gala Equestre Serpa 2015 

18. Sétima alteração ao Orçamento e quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

19. Celebração de protocolo de colaboração no âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento do Pré-escolar com a Creche – Jardim Nossa Senhora da Conceição  

20. Assuntos gerais de interesse autárquico 

21. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MUSIBÉRIA – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão ordinária realizada 

no dia 10 do corrente mês de setembro, de acordo com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do D.L. 

nº 197/99 de 8 de Junho, deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos 

de verbas, respeitante à aquisição de serviços de manutenção do elevador do Musibéria: 

Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2015 600€ 615€ 

 2016 2000€ 2460€ 
2017 2500,00€ 3075€ 

 

 

2. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PARA A GESTÃO DA ÁGUA PÚBLICA NO ALENTEJO - 

ADITAMENTO AOS CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICA E DE GESTÃO  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão ordinária realizada 

no dia 10 do corrente mês de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

PS, e os votos a favor dos eleitos da CDU e PSD, aprovar os aditamentos aos Contratos de Parceria 

e de Gestão e conceder plenos poderes ao Presidente da Câmara Municipal para subscrever os 

referidos aditamentos, em representação do município. ------------------------------------------------------- 
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3. PLANO DE SANEAMENTO FINANCEIRO 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 

realizada no dia 10 do corrente mês de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

eleitos do PS, e os votos a favor dos eleitos da CDU e PSD, revogar as deliberações proferidas nas 

sessões realizadas nos dias 30 de junho de 2014 e 7 de novembro de 2014, respeitantes à 

autorização para a Câmara Municipal desenvolver o processo de saneamento financeiro e a aprovação da 

Proposta de Plano de Saneamento Financeiro, que incluía a contratação de um empréstimo, 

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE 

PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão ordinária realizada 

no dia 10 do corrente mês de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

PS e PSD e os votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no nº 3, do art.º 64º, da 

Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, autorizar a renovação da autorização de abertura dos 

procedimentos concursais, constantes da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na sua 

reunião realizada no dia 2 de setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------ 

 

 

5. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL  

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão ordinária 

realizada no dia 10 do corrente mês de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

eleitos do PS e PSD e os votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25º, 

n.º 1, alínea o) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar as propostas de alterações ao 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2015, constantes da deliberação proferida pela 

Câmara Municipal, na sua reunião realizada no dia 2 de setembro do corrente ano. -------------------- 

 

6. PROPOSTA DE RECRUTAMENTO EXCECIONAL DE DIVERSOS POSTOS DE TRABALHO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão ordinária realizada 

no dia 10 do corrente mês de setembro, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

PS e PSD e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a abertura dos procedimentos concursais e 

fixar em dois, o número máximo de candidatos a recrutar, Técnico Superior da área funcional de 

Engenharia do Ambiente, conforme a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, decorrente da 

deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal, de 2 de setembro do corrente ano. ---------- 
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7. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA 

7.1.Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º 

12843/2015 datada de 7 de setembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Banda Filarmónica do pagamento da taxa de licença de ruído para a 

realização de um baile, no dia 26 de setembro ------------------------------------------------------------------- 

 

7.2.Sociedade Artística Reguenguense – Rali Flor do Alentejo/Cidade de Serpa 2015 

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude e na sequência 

do apoio prestado pela autarquia ao Rali Flor do Alentejo/Serpa 2015, a realizar nos dias 26 e 27 

do corrente mês de setembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar 

aquela Sociedade do pagamento da taxa de licenciamento do referido evento. -------------------------- 

 

8. CERTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS 

8.1.Rua Carlos Queixinhas, em Serpa 

Na sequência da Pretensão n.º 12807/2015 de 4 do corrente mês de setembro, apresentada pelo 

Banco Santander Totta, SA e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, datado de 8 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, certificar que o lote n.º 91 da Zona Sul em Serpa, corresponde ao n.º 10 da 

atualmente designada “Rua Carlos Queixinhas”. ------------------------------------------------------------------- 

 

8.1.Rua Bento Costa, em Vila Nova de S.Bento 

Na sequência da Pretensão n.º 12496/2015 de 4 do corrente mês de setembro, apresentada por 

Maria Helena Valente Morais e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, datado de 10 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, certificar que a atual Rua Bento Costa, em Vila Nova de S. Bento, anteriormente era 

designada por Rua da Oliveira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. 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 o despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 

11 de setembro, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado para um baile realizado no 

dia 12 do corrente mês de setembro, junto ao parque desportivo de Vila Nova de S. Bento, de 

acordo com o requerimento efetuado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes. --------------------- 
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10. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA ANICETO DO ROSÁRIO, N.º 6 EM PIAS – 

REQUERENTE: JOSÉ EDUARDO GOMES MARTINS 

1 – Prédio original – sito na Rua Aniceto do Rosário (anteriormente denominada Rua do Poço 

Caiado), n.º 26, em Pias, inscrito na matriz urbana com o n.º 654, da freguesia de Pias, e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2007/20000202, com área total de 170 m2 

e seguinte composição: área coberta de 70 m2; área descoberta de 100 m2 e as seguintes 

confrontações: a norte com Rua Dr. António Sérgio; a sul com Rua Aniceto do Rosário; a nascente 

com João Tiago e a poente com Rua João Tiago Coelho. 

(De acordo com o levantamento apresentado, o prédio apresenta a área total de 365 m2, a área 

coberta de 213,14 m2 e a área descoberta de 151,86 m2) 

2 – Parcela a destacar – com a área total de 177,00 m2 e seguinte composição: área coberta de 

25,15 m2; área descoberta de 151,85 m2 e as seguintes confrontações: a norte com Rua Dr. 

António Sérgio; a sul com o próprio; a nascente com João Tiago; a poente com Rua João Tiago 

Coelho. 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado 

de 4 do corrente mês de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que 

o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, não 

constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro 

do aglomerado urbano de Pias, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-

Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, 

de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro 

urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos 

públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- “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; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 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; 

- 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, intermunicipais 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 (…)”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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11. PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE 

SERPA 

Na reunião da Câmara Municipal de 19 de agosto do corrente ano, foi deliberado dar início aos 

trabalhos de constituição de uma ARU – Área de Reabilitação Urbana na cidade de Serpa, nos 

termos do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, cujo projeto de delimitação agora se apresenta 

e que é o passo prévio para a posterior definição de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), 

que assumirá a natureza de ORU sistemática e será concretizada através de instrumento próprio, 

sendo o município a entidade responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos e gestão da futura 

ORU. 

O projeto de delimitação da ARU do Centro Histórico de Serpa, embora assentando na área já 

classificada como “conjunto de interesse público” inerente ao “núcleo intramuros”, integra a área 

extramuros adjacente, dada a intensidade das interações e relações de complementaridade 

existentes em termos de funções, equipamentos e espaços públicos com capacidade de acolher e 

viabilizar dinâmicas urbanas sólidas e a consolidar, numa perspetiva de futuro. Daí resulta também 

a definição dos objetivos estratégicos preconizados, designadamente assegurar a coesão funcional 

entre o núcleo intramuros e a zona envolvente, potenciar a recuperação demográfica do Centro 

Histórico e o rejuvenescimento da sua população, qualificar o Centro Histórico como o principal 

polo económico da cidade, incentivar a reabilitação dos edifícios do Centro Histórico, afirmar os 

valores patrimoniais e simbólicos como fatores de identidade, diferenciação e complexidade 

urbana e promover a melhoria da mobilidade através de uma melhor gestão da via pública e dos 

demais espaços de circulação, bem como da redução dos veículos motorizados dentro do Centro 

Histórico. É com este enquadramento que são definidos os incentivos fiscais incluídos neste 

projeto de ARU e que constam no ponto 4 do documento, distribuído por todos os eleitos e que 

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

De acordo com o artigo 13º n.º 1 do RJRU, a delimitação das áreas de reabilitação urbana é da 

competência da assembleia municipal, sob proposta da Câmara Municipal. Após aprovação da 

Assembleia Municipal deve ser enviada para publicação através de aviso na 2ª série do Diário da 

Republica e divulgado na página eletrónica do município (nº 4 do artigo 13). Deve igualmente ser 

remetido para o IHRU, por meios eletrónicos - dfp@ihru.pt (nº 5 do artigo 13). ------------------------- 

 

 

Deliberação  
Nos termos do artigo 13.º n.º 1 do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o projeto de 

delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa. ------------------------------ 
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12. ATRIBUIÇÃO DE AUXILIOS ECONÓMICOS A ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

ANO LETIVO 2015/2016 

Para cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios 

económico para material escolar e livros escolares, previstas na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da 

Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, o Gabinete de Ação Social e Educação apresenta a proposta 

para o ano letivo de 2015/2016.  

O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de 

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

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

introduzidas pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de julho. 

 

Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
 
 Fornecimento de refeições Aquisição de material escolar 

Agrupamento de Escolas nº 1 
de Serpa 

Compromisso sequencial nº 
12372 

Compromisso sequencial nº 
12374 

Agrupamento de Escolas nº 2 
de Serpa 

Compromisso sequencial nº 
12373 

Compromisso sequencial nº 
12375 

 

 
Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta para atribuição de 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 2015/2016: 
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13. NORMAS REGULADORAS DE FUNCIONAMENTO DA CAMPONENTE DE APOIO À FAMILIA NA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta, apresentada pelo 

Gabinete de Ação Social e Educação, de Normas Reguladoras para o funcionamento da 

Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar da rede pública do concelho, a assegurar 

pela autarquia, mediante protocolo a celebrar com a DGESTE: 

 

«1 - Âmbito 

Conforme estipulado no Despacho nº 9265-B/2013 de 15 de Julho, considera-se Componente de Apoio 
à Família na Educação Pré-Escolar as atividades que se destinam a assegurarem o acompanhamento 
das crianças na educação Pré-Escolar antes e ou depois do período diário das atividades educativas e 
durante os períodos de interrupção destas atividades. 

A Lei-quadro da Educação Pré-Escolar (Lei nº 5/97, de 10 de Fevereiro), no seu ponto 1 do artigo 12º 
prevê que cada jardim-de-infância propicie, para além das atividades pedagógicas, atividades 
socioeducativas de apoio à família, assegurando um horário flexível e compatível com as necessidades 
dos pais /encarregados de educação. 

A Educação pré-Escolar é subdividida em duas áreas de intervenção distintas, mas interligadas e 
complementares: 

- A componente de educação pré-escolar gratuita; 

- A componente socioeducativa comparticipada pelas famílias de acordo com as respetivas condições 
socioeconómicas, é regulamentada pelo Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Julho e Despacho Conjunto nº 
300/97, de 9 de Setembro e Protocolo de Cooperação celebrado entre os Municípios, o Ministério da 
Educação e o Instituto da Segurança Social. 

Só poderão beneficiar desta componente os alunos cujos pais têm horário incompatível com o horário 
do Jardim-de-Infância 

 

2- Objetivos 

São objetivos da Componente de Apoio às Famílias na Educação Pré-Escolar: 

- Prestar o fornecimento de almoço às crianças inscritas e admitidas, segundo os critérios de seleção 
adotados pela Câmara Municipal de Serpa; 

- Promover o prolongamento de horário das crianças com atividades lúdico pedagógicas.  

 

3 – Destinatários 

O Programa CAF contemplará as crianças com 3 anos e até ao ingresso no 1º ciclo do ensino básico, 
inscritas em Jardins de Infância da rede pública e cujas famílias comprovem a necessidade deste apoio, 
(apresentação de horários de trabalho incompatíveis com o horário do Jardim de Infância). 

 

4 – Inscrições 

O prazo das inscrições para esta componente será definido anualmente mediante despacho do 
Presidente da Câmara Municipal. 

As inscrições deverão ser efetuadas no Setor de Atendimento ao Público em impresso próprio, que 
deverá ser obrigatoriamente acompanhado dos documentos indicados no anexo do referido impresso. 
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À Câmara Municipal de Serpa reserva-se o direito de proceder às averiguações que entenda ser 
necessárias, em caso de dúvida relativamente à veracidade dos horários de trabalho apresentados 
junto ao pedido de inscrição. 

Excecionalmente, pode o encarregado de educação declarar que opta pelo pagamento da prestação 
mensal máxima, ficando dispensado de apresentação dos documentos comprovativos do rendimento 
anual. 

À Câmara Municipal reserva-se o direito de limitar o número de inscrições da CAF, sempre que seja 
posta em causa a funcionalidade do serviço prestado, e em função do número de recursos humanos 
disponíveis para o efeito. 

 

5 – Horário de Funcionamento 

No concelho de Serpa o serviço de prolongamento de horário para os alunos do Pré-Escolar decorrerá, 
da parte da tarde, a partir do término da componente letiva até às 17h30, com um período de 
tolerância de 15 m. E no período da manhã entre as 8h00 e as 9h00 (este período destina-se apenas 
para os alunos que os pais comprovem mediante horário de trabalho). O encarregado de educação que 
requerer este período da manhã deverá responsabilizar-se para que a criança tenha uma assiduidade 
regular no horário solicitado. 

O serviço de refeições decorrerá entre as 12h30 e as 14h00. 

Os alunos devem ter uma assiduidade regular e os horários da CAF devem ser rigorosamente 
cumpridos. 

As crianças só poderão ser entregues aos pais e ou encarregados de educação, ou a alguém 
devidamente credenciado. 

Quando as crianças estiverem a ser medicadas, as famílias devem entregar diretamente ao pessoal 
responsável pela receção e acompanhamento das crianças, os medicamentos com as respetivas 
indicações do médico. Caso existam outros cuidados especiais a ter com as crianças deverão ser 
comunicados por escrito em impresso próprio da Câmara Municipal. 

 

6 - Comparticipações Familiares 

- Prolongamento de horário  

Os pais e encarregados de educação comparticipam no custo da Componente de Apoio à Família, 
nomeadamente na prestação do serviço de prolongamento de horário, de acordo com as respetivas 
condições socioeconómicas, que serão calculadas em conformidade com o Despacho Conjunto nº 
300/97, de 9 de Setembro, tendo como base a remuneração mínima mensal, o qual é encontrado de 
acordo com a seguinte fórmula: 

 

C= R – (I+H+S) 

12N 

Em que: 

C = Rendimento per capita 

R= Rendimento anual ilíquido do agregado familiar 

I= Impostos e Contribuições 

H= Encargos anuais com a habitação (serão deduzidos 15% do valor dos juros das dívidas até ao limite 
de 296,00€ por agregado familiar); para encargos de rendas de habitação serão deduzidos 15% do valor 
até ao limite de 502,00€ por agregado familiar; 
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S= Encargos com a Saúde (serão deduzidos 10% das despesas totais indicadas nas declarações de IRS, 
com um limite não superior a 2 IAS; 

N= Nº de pessoas que compões o agregado familiar 

Uma vez calculado o rendimento per capita, a comparticipação familiar do prolongamento de horário é 
determinada de acordo com os escalões de Rendimento per Capita estipulados no Despacho Conjunto 
nº 300/97, de 9 de Setembro, conforme Tabela que segue (Coluna 4). 

De harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
compete à Câmara Municipal, “deliberar no domínio da ação social escolar, designadamente no que 
respeita a alimentação, alojamento e atribuição de auxílios económicos a estudantes” e considerando, 
em particular, a atual conjuntura económica e social, propõe-se a isenção ou redução do valor da 
referida comparticipação, ainda nos termos expostos na mesma Tabela (Coluna 5). 

 

- Refeições 

Ainda de harmonia com a legislação citada, conjugada com o artigo 37º do Decreto-Lei nº 55/2009, de 
2 de Março, a Autarquia deverá prestar apoio financeiro nas refeições dos alunos do ensino Pré-
Escolar. Assim, o valor das refeições para os alunos do Ensino Pré-escolar foi definido através do 
Despacho nº 18987/2009 de 17 Agosto, do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, revogado anualmente com despacho que atualiza as normas reguladoras da 
ação social escolar.  

De acordo com as regras inerentes à Ação Social Escolar, estão isentos do pagamento de refeições os 
alunos carenciados, que estão posicionados no 1º escalão dos rendimentos (escalão 1 do abono de 
família); os alunos posicionados no 2º escalão dos rendimentos pagam 50% do custo da refeição, 
baseado na mensalidade estipulada pela Câmara Municipal (Coluna 6). 

O valor da comparticipação financeira das famílias na CAF poderá ser atualizado sempre que se 
verifiquem alterações nos rendimentos do agregado familiar ao longo do ano, sendo que deverá ser 
solicitado por escrito à Câmara Municipal acompanhado dos respetivos comprovativos que façam 
prova da nova situação sócio económica. 

 

Tabela 

Coluna 
1 

Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 Coluna 5 Coluna 6 

Escalões Rendimento 
Per-capita 1 

Limites do 
valor a 

calcular no 
rendimento 
per capita 

Valor do 
prolongamento 

horário 
conforme 
Despacho 

300/97 de 9 
setembro 

Valor a praticar 
pela CMS para o 
prolongamento 
de horário em 

2014/2015 
(com 

isenção/redução) 

Valor do 
custo da 

mensalidade 
para 

fornecimento 
refeições 

 

1º Até 145,50€ 
(até 30% da 
RMM) 

Até 5% Até 7,28€ Isentos3 Isentos3 

2º De 145,51€ 
a 242,50€ 
(>30% até 
50% da 
RMM) 

Até 10% De 14,55€ até 
24,25€ 

De 7,28€ até 
12,13€ 4 

(Redução de 
50%) 

3,00€4 

(Redução de 
50%) 
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3º De 242,51€ 
até 339,50€ 
(>50% até 
70% da 
RMM) 

Até 12,50% De 30,31€ até 
42,44€ 

De 15,16€ até 
21,22€ 

(Redução de 
50%) 

6,00€5 

 

4º De 339,51€ 
até 485,00€ 
(>70% até 
100% da 
RMM) 

Até 15% De 50,93€ até 
72,75€ 

35,65€ até 
50,93€ 

(Redução de 
30%) 

6,00€5 

 

5º >485,01€ 
até 727,50€ 
(>100% até 
150% da 
RMM) 

Até 15% 72,76€ até 
109,13€ 

50,93€ até 
76,39€ 

(Redução de 
30%) 

6,00€5 

 

6º >727,51€ 
(>150% da 
RMM) 

Até 17,50% Desde 109,14€ Desde 76,40€ 
(Redução de 

30%) 

6,00€5 

 

1 - Com base na Remuneração Mínima Mensal – 485,00€ 

2 – Com base no Despacho nº 11861/2013, de 12 de setembro fixado pelo Ministério da Educação 

3 – Alunos posicionados no 1º escalão do abono de família 

4 – Alunos posicionados no 2º escalão - redução de 50% do valor aplicado no ano 2013/2014 (6,00€) conforme deliberação de Câmara de 29/05/2013  

5 – Valor igual ao ano letivo 2013/2014, conforme deliberação de Câmara de 29/05/13 

 

 

7 – Local e prazo de pagamento 

 As comparticipações familiares são pagas no Setor de Atendimento ao Público da Câmara Municipal da 
Câmara Municipal de Serpa atá ao dia 8 de cada mês e referem-se ao mês anterior. 

Em caso de incumprimento dos pagamentos, os pais e ou encarregados de educação serão 
primeiramente avisados por escrito pela Câmara Municipal, e caso não procedam à regularização do 
montante em dívida num período de 15 dias uteis a contar da receção do oficio, é automaticamente 
suspenso do serviço até à regularização do pagamento. 

 

8 - Deduções ao valor da compartição familiar mensal 

Serão efetuados descontos na mensalidade da comparticipação das famílias mediante a apresentação 
de atestado médico em nome da criança, ou por motivos de ausência para férias com os pais, que 
deverá ser comunicado em impresso próprio da Câmara. 

 

9 – Interrupções Letivas 

Nas interrupções letivas da Educação Pré-Escolar (Natal, Carnaval e Páscoa), as crianças admitidas no 
início do ano letivo no prolongamento de horário, ficam automaticamente autorizadas a frequentar 
com o seguinte horário: 

- A partir das 8h00 (só para crianças devidamente comprovado); 

- Das 8h45 até às 12h30; 

- Das 13h45 até às 17h45. 
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Outras situações excecionais serão analisadas caso a caso, mediante comprovativos e vagas existentes. 

 

10 – Desistências 

As desistências ou alterações devem ser comunicadas por escrito, em impresso camarário próprio, com 
uma antecedência mínima de 5 dias úteis. O não cumprimento deste procedimento implica a 
continuidade do pagamento da mensalidade 

 

11 – Casos Omissos 

Os casos omissos nas presentes normas serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa.» ----------- 

 

Intervenções 

A Srª Vereadora Isabel Estevens referiu que estas normas, criadas no ano passado para definir 
critérios para a componente de apoio à família, mencionam que a autarquia pode pronunciar-se 
sobre o número máximo para este prolongamento e neste momento, já se atingiu esse máximo 
(30) e conseguiu-se dar resposta a todas as situações. -----------------------------------------------------------  

 

 

14. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – PROPOSTA DE PROTOCOLOS 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes propostas de protocolos a 
estabelecer com os Agrupamentos nº 1 e 2 de Serpa, Centro Social e Paroquial de Brinches e o 
Centro Social de S. Jorge e Senhora das Pazes, para fornecimento de refeições para o ano letivo 
2015/2016, aos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico, conforme regulamentado no 
despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho – ação social escolar: 

 
PROPOSTA DE P R O T O C O L O 

 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 
 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, sito na 

Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da Cruz Nova, 7830-479 em Serpa, contribuinte nº 600086003, 

representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, tendo em conta o disposto nos 

Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 

de agosto e nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

 
1º 

Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Pias e Serpa, dentro das orientações 
estabelecidas, podem respetivamente, utilizar o refeitório da Escola Básica Integrada de Pias e Escola 
Básica 2, 3 Abade Correia da Serra; 
 

2º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-
Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Vales Mortos, onde posteriormente serão transportadas numa 
viatura da Câmara Municipal de Serpa; 
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3º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição e por 

cada aluno, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-
A72015, de 31 de Julho; 
 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de 
qualquer das partes. 

 
 
Serpa, ____ de Setembro de 2015 

 
 
O Presidente da Câmara 

__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 

 
A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 
 

 

 

 

PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 
 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES  
 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, sito na Rua 

José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 em Serpa, contribuinte nº 600085546, representado pelo seu Diretor, Francisco 

Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de 

dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto e nº 8452-A/2015, de 31 de 
Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

 
 

1º 
Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de S. Bento, dentro das 
orientações estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica 2, 3 de Vila Nova der S. Bento; 
 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição e por 

cada aluno, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-
A72015, de 31 de Julho; 
 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer 
das partes. 
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Serpa, ____ de Setembro de 2015 
 
O Presidente da Câmara 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
___________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 

 
 

PROPOSTA DE P R O T O C O L O 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
 
 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Centro Social e Paroquial de Brinches, sito na Rua 

Dr. Quintino, 7830-132 em Brinches, contribuinte nº 501422587, representado pelo seu Presidente, Nuno Miguel Rocha 

de Sousa, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e 

os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto e nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

 
1º 

Por inexistência de refeitório escolar em Brinches, o Centro Social e Paroquial de Brinches irá fornecer as 
refeições aos alunos Tiago Guerreiro Borrelfo e Sara Lozefina Balan, a frequentar a Escola Básica do 1º Ciclo 
do Ensino Básico de Brinches, atendendo que os referidos alunos residem respetivamente na Mina da Orada 
e Monte do Carvalhal; 

 
2º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, 

mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-A72015, de 31 de 
Julho; 
 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer 
das partes. 
 
Serpa, ___ de Setembro de 2015 
 
O Presidente da Câmara 

__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
O Presidente do Centro Social e Paroquial de Brinches 

___________________________________________ 
/Nuno Miguel Rocha de Sousa/ 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO  
 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes, 
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sito na Avenida das Forças Armadas, s/n, 7830-646, em Vila Verde de Ficalho, contribuinte nº 503915114, 

representado pela sua Presidente, Maria Antónia Nogueira Valente Sargento, tendo em conta o disposto nos Decretos - 

Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto, e 

Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, é celebrado o seguinte protocolo: 

 
 

1º 

Por inexistência de refeitório escolar em Vila Verde de Ficalho, o Centro Social de São Jorge e Senhora das 
Pazes irá fornecer as refeições ao aluno Francisco José Costa Ferro, a frequentar a Escola Básica do 1º Ciclo 
do Ensino Básico de Vila Verde de Ficalho, atendendo que o referido aluno reside no Monte Coitada das 
Pazes; 
 

2º 

O Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-
Escolar de Vila Verde de Ficalho, integrados na Componente de Apoio à Família na Educação Pré-Escolar, 
onde posteriormente serão transportadas numa viatura do Centro até ao respetivo Jardim-de- Infância; 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição, 

mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-A72015, de 31 de 
Julho; 
 

4º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer 
das partes. 
 
 
Serpa, ___ de Setembro de 2015 
 
 
O Presidente da Câmara 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 

 
A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 

___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 
 

 

 

15. TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO PARA O ANO LETIVO 2015/2016 – PROPOSTA DE 

PROTOCOLOS 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 9 do corrente mês de setembro, 
refere que, de acordo com o estipulado no nº 2 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de 
setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de agosto, deverá a 
Autarquia estabelecer protocolo com os estabelecimentos de ensino dentro e fora do nosso 
concelho, para que possam efetuar diretamente à transportadora Rodoviária do Alentejo, S.A a 
requisição mensal dos passes para os alunos que utilizam transporte rodoviário. 
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Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor das 
propostas de protocolo a celebrar com os seguintes estabelecimentos escolares: 
 
- Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa; 
- Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa; 
- Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa; 
- Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja; 
- Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 
 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2015/2016 

 
«Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, sito na 
Rua Dr. Edgar Pires Valadas, 7830-479,em Serpa, pessoa coletiva nº 600077357, representado pela sua Diretora Maria 
Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o Decreto-Lei nº 299/84, 
de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, as 
vinhetas e cartões de passes escolares para os alunos matriculados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Abade Correia da 
Serra e Escola Básica Integrada com Jardimde Infância de Pias. 

2º 
Os estabelecimentos de ensino acima referidos procederão à conferência e entrega das vinhetas utilizadas pelos 
alunos. Elaborarão o mapa contabilístico com lista nominal dos alunos a quem entregaram as vinhetas, o qual será 
posteriormente remetido à Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas mensais 
com os transportes dos alunos das escolas acima referenciadas; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
 
 
Serpa,  ___ de Setembro de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                 A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 
                                                                                                             
________________________________                    __________________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro)»     
 
 
 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2015/2016 

 
«Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, sito na 
Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-359 em Serpa, pessoa coletiva nº 600005232, representado pelo seu Diretor 
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Francisco Manuel Cortez Batista de la Féria e Oliveira, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o Decreto-
Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, as 
vinhetas e cartões de passes escolares para os alunos matriculados na Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Vila Nova de 
S. Bento e Escola Secundária de Serpa; 

2º 
Os estabelecimentos de ensino acima referidos procederão à conferência e entrega das vinhetas utilizadas pelos 
alunos. Elaborarão o mapa contabilístico com lista nominal dos alunos a quem entregaram as vinhetas, o qual será 
posteriormente remetido à Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
A Escola Secundária de Serpa deverá  remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba correspondente ao 
pagamento da comparticipação dos alunos que não se encontram abrangidos pelo estipulado no ponto 1 do Artigo 3º 
do Decreto-Lei nº 176/2012 de 2 de Agosto, ou seja, o correspondente a 50% do valor mensal da vinheta de cada 
aluno do ensino secundário, assim como o valor total correspondente ao pagamento das vinhetas dos alunos  que 
frequentam cursos profissionais financiados e cursos vocacionais financados, conforme previsto no Despacho 
Normativo nº 4-A/2008, de 24 de Janeiro com a nova  redação no Despacho Normativo nº 2//2011 de 11 de Fevereiro, 
que regula os apoios aos formandos do ensino profissional. 
O transporte escolar é gratuito para os alunos até final do 3º ciclo do ensino básico. 
A Câmara Municipal de Serpa  liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas mensais 
com os transportes dos alunos das escolas acima referenciadas; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
 
 
Serpa,  ___ de Setembro de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                    O Diretor do Agrupamento de Escolas  nº 2 de Serpa 
                                                            
 
_______________________________                            ______________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                      (Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria Oliveira)»        
 
 
  

                                PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2015/2016 

 
«Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de 
Serpa, sita na Herdade da Bemposta, 7831-901 em Serpa, pessoa coletiva nº 600067912, representada pelo seu 
Diretor Luís Manuel de Matos Barradas, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o Decreto-Lei nº 299/84, 
de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
A Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa fica autorizada a requisitar mensalmente à Rodoviária do 
Alentejo, S.A, as vinhetas e cartões de passes escolares para os alunos matriculados na mesma; 
 

2º 
Os serviços competentes da Escola procederão à conferência e entrega das vinhetas utilizadas pelos alunos. 
Elaborarão o mapa contabilístico com lista nominal dos alunos a quem entregaram as vinhetas, o qual será 
posteriormente remetido à Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  
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3º 
O estabelecimento de ensino deverá remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba total correspondente ao 
pagamento das referidas vinhetas, conforme previsto no Despacho Normativo nº 4-A/2008, de 24 de Janeiro com a 
nova redação no Despacho Normativo nº 2//2011 de 11 de Fevereiro, que regula os apoios aos formandos do ensino 
profissional. 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas mensais 
com os transportes dos alunos da escola acima referenciada; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
 
Serpa,  7 de Setembro de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                        O Diretor da Escola  Profissional de Serpa   
____________________________                                            _______________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                                 (Luís Manuel de Matos Barradas)» 
 
 
 

    PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2015/2016 

 
«Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja, sito na 
Rua Luís de Camões, 7800 Beja, pessoa coletiva nº 600071332, representado pelo seu Diretor José Eugénio Aleixo 
Pereira, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, as 
vinhetas e cartões de passes escolares para os alunos do Concelho de Serpa que frequentam a  Escola Secundária com 
3º Ciclo Diogo Gouveia. 

2º 
Os serviços competentes da Escola procederão à conferência e entrega das vinhetas utilizadas pelos alunos. 
Elaborarão o mapa contabilístico com lista nominal dos alunos a quem entregaram as vinhetas, o qual será 
posteriormente remetido à Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
A Escola Secundária com 3º Ciclo Diogo Gouveia deverá remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba 
correspondente ao pagamento da comparticipação dos alunos que não se encontram abrangidos pelo estipulado no 
ponto 1 do Artigo 3º do Decreto-Lei nº 176/2012 de 2 de Agosto, ou seja, o correspondente a 50% do valor mensal da 
vinheta de cada aluno do ensino secundário, assim como o valor total correspondente ao pagamento das vinhetas dos 
alunos do ensino secundário que  frequentam cursos profissionais, conforme previsto no Despacho Normativo nº 4-
A/2008, de 24 de Janeiro com a nova redação no Despacho Normativo nº 2//2011 de 11 de Fevereiro, que regula os 
apoios aos formandos do ensino profissional. 
No caso destes alunos frequentarem cursos ministrados nos estabelecimentos de ensino do Concelho de Serpa, 
deverão proceder ao pagamento na totalidade da referida vinheta, e posteriormente esse valor deverá ser 
reembolsado pela escola à Câmara Municipal de Serpa; 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas mensais 
com os transportes dos alunos da escola acima referenciada; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
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Serpa, ____ de Setembro de 2015 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                        O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja 
 
_________________________________                            ______________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (José Eugénio Aleixo Pereira)»                                                                                                                                                             
 
 

          PROPOSTA DE PROTOCOLO 
TRANSPORTE ESCOLAR RODOVIÁRIO 2015/2016 

 
«Entre  a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, 
representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, sito na 
Rua João de Deus, 7800 Beja, pessoa coletiva nº 600071707, representada pela sua Diretora Maria José dos Santos 
Chagas, é celebrado o seguinte protocolo, de acordo com o o Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo 
Decreto-Lei nº 176/2012, de 2 de Agosto: 

1º 
O Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja, fica autorizado a requisitar mensalmente à Rodoviária do Alentejo, S.A, as 
vinhetas e cartões de passes escolares para os alunos do Concelho de Serpa que frequentam a Escola Secundária com 
3º Ciclo D. Manuel I. 

2º 
Os serviços competentes da Escola procederão à conferência e entrega das vinhetas utilizadas pelos alunos. 
Elaborarão o mapa contabilístico com lista nominal dos alunos a quem entregaram as vinhetas, o qual será 
posteriormente remetido à Câmara Municipal de Serpa para controle da faturação enviada pela transportadora.  

3º 
Os estabelecimentos de ensino deverão remeter para a Câmara Municipal de Serpa a verba correspondente ao 
pagamento da comparticipação dos alunos que não se encontram abrangidos pelo estipulado no ponto 1 do Artigo 3º 
do Decreto-Lei nº 176/2012 de 2 de Agosto, ou seja, o correspondente a 50% do valor mensal da vinheta de cada 
aluno do ensino secundário, assim como o valor total correspondente ao pagamento das vinhetas dos alunos do 
esnino secundário que frequentam cursos profissionais, conforme previsto no Despacho Normativo nº 4-A/2008, de 
24 de Janeiro com a nova redação no Despacho Normativo nº 2//2011 de 11 de Fevereiro, que regula os apoios aos 
formandos do ensino profissional. 
No caso destes alunos frequentarem cursos ministrados nos estabelecimentos de ensino do Concelho de Serpa, 
deverão proceder ao pagamento na totalidade da referida vinheta, e posteriormente esse valor ser reembolsado pela 
escola à Câmara Municipal de Serpa; 
A Câmara Municipal de Serpa liquidará à empresa transportadora as facturas correspondentes às despesas mensais 
com os transportes dos alunos da escola acima referenciada; 

4º 
Deste protocolo será entregue cópia à Rodoviária do Alentejo, S.A., para procedimento em conformidade; 

5º 
Este protocolo vigorará durante o ano lectivo 2015/2016, podendo ser revisto por proposta de qualquer das partes. 
Serpa, ___ de Setembro de 2015 
O Presidente da Câmara Municipal de Serpa                    A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja 
 
________________________________                         __________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires)                                           (Maria José dos Santos Chagas)»     
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16. REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – ATA DA REUNIÃO DE 9 DE ABRIL 

DE 2015 

Na sequência da intervenção da munícipe Margarida Monge, na reunião da Câmara Municipal 

realizada em Vila Verde de Ficalho, no dia 19 de agosto do corrente ano, foi distribuído por 

todos os eleitos, para conhecimento, a ata da reunião do Conselho Municipal de Educação 

(CME), realizada no dia 9 de abril de 2015, onde são referidas as atividades propostas pela 

Autarquia às Escolas, incluindo a Semana da Criança. Informa o Gabinete de Ação Social e 

Educação que, para além da informação prestada no CME, também foram efetuados contatos 

com as Escolas, com o envio da programação, bem como divulgação no site da câmara e 

através de cartaz distribuído pelos estabelecimentos de ensino, Juntas de Freguesia e outros 

locais, em todas as localidades à semelhança de outras iniciativas da Autarquia. --------------------- 

 

Intervenções 

Interveio a Srª Vereadora Isabel Estevens para acrescentar que no início de cada ano letivo, as 

atividades são apresentadas logo no mês de setembro e ao longo do ano vão sendo abordadas 

em contatos diretos com os diretores dos agrupamentos. No final deste ano letivo reuniu-se 

também com os diretores e da parte da autarquia tenta-se que a informação chegue 

atempadamente aos docentes. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ORGANIZAÇÃO 

E REALIZAÇÃO DE GALA EQUESTRE SERPA 2015 

Procedeu-se à análise da seguinte informação prestada pela Subunidade de Contratação 

Pública e Aprovisionamento, em 8 do corrente mês de setembro: 

 

«De acordo com a informação da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude há 
necessidade de contratar uma empresa para a realização do serviço acima identificado.  
A Gala está integrada no programa da 5ª Edição de “Serpa Equestre”, que se realiza nos dias 2 e 
3 de outubro na Herdade da Bemposta.  
Vem aquela Unidade informar ainda que o município não dispõe de condições técnicas e 
logísticas para organizar tal evento, sendo por isso necessário contratar o referido espetáculo a 
uma empresa que detenha capacidade para o fazer. 
Neste quadro, propõe a referida Unidade a contratação à empresa NPimenta - Sociedade 
Unipessoal, Ldª, uma vez que esta empresa já trabalhou anteriormente nesta área com a 
Câmara Municipal de Serpa, tendo organizado, nomeadamente, as primeiras três galas 
promovidas por esta autarquia (anos de 2011, 2012 e 2013), mostrando conhecimento e 
experiência para o efeito. 
Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio 
vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de 
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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 Organização e 
Realização da Gala Equestre Serpa 2015 – 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: 
 
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 – 020225 Outros Serviços; 
- GOP –  
 

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 a celebrar não atinge 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 verificando 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: 
 



                                                                              Minuta da Ata n.º 19 – 16/09 

 
 

2015 

 

 32 

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:  
- não houve contrato celebrado com idêntico objeto e ou contraparte no ano de 
2014; 
- em 2013 o valor do contrato celebrado com o mesmo objeto e a mesma 
contraparte é superior ao do presente procedimento, uma redução de cerca de 
33%. 
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 do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços 
para a Organização e Realização da Gala Equestre Serpa 2015, nos termos dos nºs 9 e 12 do 
artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro. 
 

Intervenções 
O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, nestas questões dos ajustes diretos, sempre têm dito 

que gostariam que houvesse concursos, e neste caso em concreto, pergunta se existem mais 

empresas habilitadas a prestar este tipo de serviços e, em caso afirmativo, se foram contatadas. 

 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que há poucas empresas a prestar estes serviços e aquela que 

se propõe para ajuste direto, já trabalhou para a nossa câmara em anteriores edições da Gala 
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Equestre, fez um bom trabalho, com um preço bastante razoável, e tem também trabalhado 

com outras autarquias. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, com base nessa informação prestada, excecionalmente 

irão votar de forma favorável, pois é um evento importante para o concelho, desejando que 

tudo corra bem. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Deliberação  

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

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, para que se proceda à 

abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a Organização e 

Realização da Gala Equestre Serpa 2015.  ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

18. SÉTIMA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E QUARTA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL 

DE INVESTIMENTOS  

Foi distribuída por todos os eleitos, a proposta de alteração ao Orçamento da Câmara 

Municipal e Plano Plurianual de Investimentos, bem como a respetiva justificação.  

 

Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar 

a sétima alteração ao Orçamento e a quarta alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, 

conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19. CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR COM A CRECHE – JARDIM NOSSA 

SENHORA DA CONCEIÇÃO  

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 11 do corrente mês de setembro informa o 

seguinte: 

- «Conforme vem sucedendo ao longo dos últimos anos, verifica-se a necessidade do Município 

de Serpa assegurar a oferta das atividades de Apoio em Sala de Aula e da Componente de 

Apoio à Família, ou seja, as atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento das 

crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário de atividades educativas e 
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durante os períodos de interrupção destas atividades, e que a Administração Central se 

compromete a apoiar financeiramente. 

- De resto tal decorre do Protocolo de Cooperação celebrado em 28 de julho de 1998, entre o 

Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, que veio regulamentar as condições relativas à 

participação dos Municípios no Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar;  

- À presente data, tal como tem ocorrido nos anos anteriores, ainda não foi formalizado o 

Acordo de Colaboração com a Direção Regional de Educação do Alentejo e o Instituto de 

Segurança Social, de harmonia com a Lei nº. 5/97, de 10 de fevereiro, e o Decreto-lei nº. 

147/97, de 11 de junho, no entanto inicia-se brevemente o período escolar e já estão 

acordados, entre as partes, os termos em que tal acordo será celebrado. 

- Verificando-se que a execução do mesmo acordo determina anualmente a contratação de 

pessoal específico, submete-se à consideração superior, a celebração de Protocolo de 

Colaboração no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar com a 

Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, de acordo com os termos e fundamentos da 

minuta em anexo. 

- Mais se esclarece que da referida Minuta não consta a informação de Cabimento, uma vez 

que o mesmo está dependente da alteração ao Orçamento a aprovar na próxima reunião da 

Câmara Municipal, a realizar no dia 16 de setembro.» 

 

Protocolo de Colaboração no âmbito do Programa de Expansão e  

Desenvolvimento do Pré-Escolar 

 

Entre: 

- O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da 
Republica, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em 
execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de …………... de setembro de 2015; 

E,  

- A Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, NIF 500 851 379, com sede na Rua das Portas de 
Mouras, 7830 – 384, em Serpa, representada neste ato pelo Vice-Presidente …………………..; 

 

Considerando: 

- Que o Município de Serpa vem celebrando anualmente um Acordo de Colaboração com a Direção 
Regional de Educação do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, de harmonia com a Lei nº. 5/97, de 
10 de fevereiro, e o Decreto-lei nº. 147/97, de 11 de junho, de harmonia com o Protocolo de Cooperação 
celebrado em 28 de julho de 1998, entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da 
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Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, visando regulamentar as 
condições relativas à participação no Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar;  

- Que a adesão ao programa implica que o Município assegure a oferta das atividades de Apoio em Sala 
de Aula e da Componente de Apoio à Família, ou seja, as atividades que se destinam a assegurar o 
acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e depois do período diário de atividades 
educativas e durante os períodos de interrupção destas atividades e que a Administração Central se 
compromete a apoiar financeiramente, de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças a 
uma educação pré-escolar de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das respetivas 
famílias; 

- Que na sequência da aprovação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de 
Estado para 2015, (LOE2015), o Município de Serpa recuperou a possibilidade de proceder à contratação 
de pessoal, mediante o cumprimento de diversos pressupostos, de verificação cumulativa. 

- Que, apesar de se ter iniciado o respetivo procedimento excecional de recrutamento de pessoal em abril 
de 2015 (Aviso n.º 4035/2015, in Diário da República, 2.ª série, de 15 de abril de 2015) e o mesmo se 
encontrar na sua fase final, não será possível proceder à sua conclusão e consequente recrutamento do 
pessoal necessário até ao próximo dia 21 de setembro, data de início do ano letivo 2015/2016; 

- Que a Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, é uma entidade que está vocacionada para dar 
resposta às solicitações ao nível do Pré-escolar, para além de ter uma estrutura de suporte devidamente 
organizada. 

 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo de Colaboração no âmbito do 
Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar que reger-se-á pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula 1ª  

Compete ao Município de Serpa implementar os serviços de Apoio em Sala de Aula e a Componente de 
Apoio à Família no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar nos jardins-de-
infância do Concelho de Serpa, assumindo na íntegra as responsabilidades determinadas no Acordo de 
Colaboração atrás mencionado. 

 

Cláusula 2ª  

À Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, compete colaborar através de todos os meios ao seu 
alcance, na oferta das atividades de Apoio em Sala de Aula e de Animação e de Apoio à Família, 
designadamente: 

a) Assegurar a oferta das atividades de animação e de apoio à família, de segunda a sexta-feira e 
em colaboração e articulação direta com as Educadoras de Infância das várias salas; 

b) Apoiar as educadoras nas atividades educativas em sala de aula; 
c) Acolhimento e vigilância das crianças, bem como apoiar as crianças na alimentação e fazer a 

manutenção das instalações e equipamentos; 
d) Identificar e disponibilizar os meios humanos necessários para integral e atempada execução das 

Atividades, mediante eventual contratação; 
e) Desempenhar com zelo, dedicação e rigor as funções que lhe são confiadas; 
f) Aplicar as verbas postas à disposição em rigorosa conformidade com finalidade do Protocolo; 
g) Assegurar o cumprimento das Normas de Procedimento para a componente de Apoio à Família; 
h) O funcionamento dos Jardins de Infância onde está a decorrer a Componente de Apoio à Família 

na Educação Pré-Escolar deverá ocorrer entre as 08h00 e as 18h00. 
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Cláusula 3ª 

1- O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir para a Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, Serpa, a verba identificada no 
Anexo I, por forma a assegurar as atividades mencionadas nas alíneas a), b) e c) da cláusula 
anterior; 

b) Apoiar a creche Nossa Senhora da Conceição, de acordo com a sua disponibilidade, em todas as 
dificuldades decorrentes da aplicação das atividades em apreço. 

2- Ao presente Protocolo de Colaboração foi atribuído o número de cabimento sequencial ……………. 

 

Cláusula 4ª  

De forma a dar cumprimento às obrigações decorrentes do referido Programa de Expansão e 
Desenvolvimento Pré-Escolar, verifica-se a necessidade de recrutar, no imediato, os seguintes 
trabalhadores: 

- Componente Apoio à Família: 5 trabalhadores; 

- Componente Apoio em Sala de Aula: 9 trabalhadores. 

 

Cláusula 5ª 

1- O presente Protocolo é válido a partir de 21 de setembro até 31 de outubro do corrente ano. 
2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 

denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês 
relativamente à data proposta para o seu termo. 

3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 
alterações ao Protocolo. 

 

Cláusula 6ª  

1- A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente, formada por 
um elemento de cada uma das instituições outorgantes, em colaboração estreita com os Jardins de 
Infância envolvidos, à qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas e propor, 
sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelas Entidades envolvidas neste Protocolo. 
 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 

Serpa, …….. de setembro de 2015 

Pelo Município de Serpa     

____________________________                          

Pela Creche Jardim Nº Srª da Conceição 

____________________________ 
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Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo de colaboração 

no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar, a celebrar com a 

Creche-Jardim Nossa Senhora da Conceição, acima transcrito. 

A Srª Vereadora Maria Isabel Estevens, ausentou-se durante a apreciação e votação deste 

assunto, por se encontrar impedida, nos termos da lei. ----------------------------------------------------- 

 

 

20. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

20.1 Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português – PS, PSD e CDS impedem a votação 

dos Projetos de Lei do PCP de devolução das freguesias às populações: 
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Intervenções 
O Sr. Vereador Noel Farinho disse que tiveram conhecimento que o sentido de voto do Partido 
Socialista na Assembleia da República, teve a ver com o facto de ter um compromisso antigo de 
questionar as populações ou os seus legitimos representantes sobre a situação vigente e só 
depois, de acordo com o que for apurado, fazer reajustamentos no mapa das freguesias. --------- 
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20.2. Grupo Parlamentar do PCP – Balanço de Atividades da XII Legislatura 

Foi distribuído por todos os eleitos o documento respeitante ao balanço da atividade 
desenvolvida pelo deputado do PCP, eleito pelo círculo eleitoral de Beja, no decurso da XII 
legislatura (email de 3 de agosto, documento entrada n.º 11282/2015, de 4 de agosto). ---------- 
 

 

 

21. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 176 referente ao 

dia 15 de setembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 468.298,76 (quatrocentos e 

sessenta e oito mil, duzentos e noventa e oito euros e setenta e seis cêntimos) e 35.493,63 

(trinta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três euros e sessenta e três cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------ 

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador João Santos 

questionou se houve algum prosseguimento relativamente à sua proposta, apresentada na 

última reunião do Executivo para se verificar se existiam condições para se acolher alguns 

refugiados no nosso concelho, tendo o Sr. Vice-Presidente respondido que o Sr. Presidente irá 

abordar este assunto na próxima reunião da CIMBAL e do que for decidido, será depois 

prestada informação sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público  

Foi dada a palavra à municípe que se encontrava presente, a Srª Maria Ludovina Lopes, 

residente em Serpa, a qual solicitou alguns esclarecimentos sobre a questão que tinha colocado 

numa anterior reunião da Câmara, relativamente ao arranjo da estrada do Pulo do Lobo e do 

caminho para o seu monte, tendo o Sr. Vice-Presidente explicado que vai dar-se inicio esta 

semana ao arranjo do pavimento entre a Ribeira de Limas e Cabeceiras de Vale Queimado, 

seguindo-se depois no cruzamento da Estrada Municipal 514 até ao Pulo do Lobo. ---------------- 

 

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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 Aquisição de serviços de manutenção do Musibéria – Repartição de encargos 

 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 

 Pedido de isenção de pagamento de taxa 

 Certificação de nome de ruas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua Aniceto do Rosário, n.º 6 em Pias – 

Requerente: José Eduardo Gomes Martins 

 Projeto de delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Serpa 

 Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2015/2016 

 Normas reguladoras de funcionamento da Componente de Apoio à Família na 

Educação Pré-Escolar 

 Fornecimento de refeições aos alunos do Pré-Escolas e 1.º Ciclo do Ensino Básico – 

Proposta de protocolos 

 Transporte escolar rodoviário para o ano letivo 2015/2016 – Proposta de protocolos 

 Reunião do Conselho Municipal de Educação – Ata da reunião de 9 de abril de 2015 

 Parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para a organização e 

realização de Gala Equestre Serpa 2015 

 Sétima alteração ao Orçamento e quarta alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos 

 Celebração de protocolo de colaboração no âmbito do Programa de Expansão e 
Desenvolvimento do Pré-escolar com a Creche – Jardim Nossa Senhora da Conceição  

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H15 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 Vice-Presidente                          A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Carlos Alberto Bule Martins Alves)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)  
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Ata n.º 19/2015 
 

 
DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 - PROJETO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE SERPA 

 

 

ANEXO 2 – SÉTIMA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E QUARTA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS 

 

 


