
                                                                                                    Ata n.º 25 – 9/12 

 
 

2015 

 

 1 

 

 

Ata n.º 25/2015 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 9 de dezembro de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30   

 

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

 

 

  

 



                                                                                                    Ata n.º 25 – 9/12 

 
 

2015 

 

 2 

  

Ata n.º 25/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PUBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 9 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia nove do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta 

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

 

Aprovação da Ata n.º 24/2015 

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 24, relativa à reunião realizada no dia 25 de novembro, a 

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

 

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

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

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

 

1. Opções do Plano 2016-2019 
Plano de Atividades 2016 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2016 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas 
de execução do orçamento para 2016 
Mapa de Pessoal de 2016 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Eleição do Presidente da República/2016 – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

4. Destaque de parcela do prédio rústico 265-D Brinches 

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Pedidos de autorização de queimadas 

7. Certificação de nome de rua 

8. Despacho n.º 17/2015 – 11ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

9. Despacho n.º 18/2015 – 12ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

10. Proposta de atribuição do lote n.º 15 da Zona de Atividades Económicas de Pias  

11. Proposta de atribuição do lote n.º 28 da Zona Industrial de Serpa 
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12. Alteração de utilização dos lotes 38, 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

13. Parecer prévio para aquisição de serviços para controlo da qualidade da água  

14. Aditamento ao Acordo de Cooperação – Programa de expansão e desenvolvimento da 

educação pré-escolar 

15. Proposta de cedência de gabinete no CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa  

16. Segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

17. Proposta anual de transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Serpa para assegurar a gestão e manutenção das salas do pré-escolar e 1.º ciclo do 

Ensino Básico do Centro escolar de Serpa e manutenção do espaço exterior envolvente 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Opções do Plano 2016-2019  
Plano de Atividades 2016 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2016 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 
normas de execução do orçamento para 2016 
Mapa de Pessoal de 2016 

 Exposição do assunto 
ENQUADRAMENTO LEGAL 

De acordo com a alínea c) do nº 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, cabe à Câmara 
Municipal “elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal as opções do plano e a proposta 
do orçamento”, sendo que, de acordo com a alínea a) do artigo 25 da mesma Lei, compete à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, “aprovar as opções do plano e a proposta 
de orçamento”. 
O Regime Financeiro das Autarquias Locais, estabelecido pela Lei nº 73/2013 de 3 de setembro define 
um conjunto de princípios e regras no quadro da Constituição da República Portuguesa, da Lei e das 
regras de direito da União Europeia. 
Conforme determina a norma supracitada, as autarquias locais estão sujeitas na aprovação dos seus 
orçamentos, a um conjunto de regras orçamentais, que em articulação com o Decreto-Lei nº 54-A/99 de 
22 de fevereiro, Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho, com as 
respetivas alterações, determinam o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento Municipal. 
Institui o Regime Financeiro das Autarquias Locais que os orçamentos municipais incluam, para além dos 
elementos obrigatórios constantes no art.º 46º da Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, um relatório que 
contenha a apresentação e a fundamentação da política orçamental proposta, incluindo a identificação 
e descrição das responsabilidades contingentes e o articulado das medidas para orientar a execução 
orçamental. 
A Lei 73/2013 refere a elaboração do “quadro plurianual municipal”, previsto no art.º 44. O referido 
“Quadro Plurianual Municipal” carece da regulamentação estabelecida no art.º 47º da mesma Lei, o 
qual dispõe que “os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo são 
regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias após a publicação da presente lei. O decreto-lei a que 
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se refere o art.º 47º deveria pois ter sido aprovado até 3 de janeiro de 2014, o que até à data não 
ocorreu. Assim, e apesar do parecer da DGAL quanto à vinculação a este princípio é nossa opinião, 
comungada com a ANMP, que a norma do Quadro Plurianual Municipal se mantém inoperacional dado 
que a norma continua por regulamentar. 
Acresce que, nos termos do nº 3 do art.º 47º da LFL, “os limites (a que se refere o nº2 do mesmo artigo) 
são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento.” Entendemos assim, 
opinião corroborada também pela ANMP que não é possível aos Municípios aprovarem documentos 
vinculativos para 2016, cuja regulamentação não existe. Ou seja, não estão criadas as condições legais 
para o cumprimento do art. 44º da lei nº 73/2013, por omissão legislativa do Governo, desde 3 de 
janeiro de 2014.  
Neste sentido, são apresentadas, uma abordagem às principais Normas de Execução Orçamental a 
vigorar em 2015, que refletem os procedimentos internos e o cumprimento das normas de controlo 
interno, bem como o Relatório que contenha a apresentação e fundamentação da política orçamental 
proposta para o mesmo período. 
É com este enquadramento legal, complementado ainda pelo decreto-lei nº 54 –A/99 de 22 de 
fevereiro, que aprovou o POCAL _ Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, alterado pelo 
Decreto-lei nº 162/99 de 14 de setembro e pelo decreto-lei nº 315/2000, de 2 de setembro, que a 
Câmara Municipal de Serpa apresenta as Opções do Plano para 2016-2019 e o Orçamento para 2016.  
Em síntese: as Opções do Plano e o Orçamento do Município são os principais documentos legais que 
fundamentam e orientam a atividade global do Município de Serpa. 
As Opções do Plano para 2016 contêm as orientações políticas fundamentais, os programas, projetos e 
principais ações que o município de Serpa se propõe concretizar neste ano, bem como as intenções e 
possibilidades de ações eventualmente passíveis de candidaturas a financiamentos externos, as quais só 
se concretizarão caso este financiamento seja conseguido.  
As Opções do Plano para 2016 integram 2 documentos: a) o Plano de Atividades, documento que, não 
sendo obrigatório legalmente, se constitui como um instrumento fundamental de planeamento, 
esclarecimento e transparência das Opções do Plano, identificando programas, projetos e ações não 
incluídas no Plano Plurianual de Investimentos; b) o Plano Plurianual de Investimentos, que regista a 
previsão de execução financeira dos investimentos. 
O Orçamento do Município para 2016 prevê os fluxos financeiros de entradas a saídas neste ano, 
resultantes dos compromissos e dívidas existentes no final de 2015 e respetivos pagamentos, bem como 
de novas ações e investimentos propostos. 
 

 
OPÇÕES DO PLANO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2016 - PRINCÍPIOS GERAIS 

As Opções do Plano alicerçam-se nos seguintes princípios gerais: 

- Manter uma política rigorosa de gestão dos recursos financeiros sem comprometer a prestação de 
serviços; 

- Dar continuidade a medidas e iniciativas com vista à atração de investimentos que promovam o 
crescimento económico e a criação de emprego; 

- Preparação de candidaturas a financiamentos externos, o que implica capacidade de utilizar todos 
os recursos financeiros para executar as ações e aproveitar até ao limite os apoios nacionais e 
comunitários; 

- Continuar a promover a revalorização e requalificação do concelho, nomeadamente, através da 
realização de intervenções que melhorem a qualidade de vida urbana no município e que valorizem 
o património, apostando também em fomentar a atração turística do concelho; 
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- Manter e consolidar a dinâmica cultural e desportiva do concelho, promovendo e apoiando o 
importante papel do movimento associativo; 

- Dar continuidade ao trabalho no âmbito da solidariedade e desenvolvimento social, procurando 
encontrar as respostas sociais mais adequadas defendendo sempre a existência e melhoria de 
serviços públicos; 

- Aprofundar a gestão pública, baseada na participação, nas parcerias e no exercício da cidadania 

- Fomentar as potencialidades das novas tecnologias e do uso das plataformas online para aproximar 
a administração dos cidadãos e promover a excelência dos serviços municipais. 
 

 
EIXOS ESTRATÉGICOS E LINHAS DE AÇÃO 

Iremos continuar a seguir as linhas orientadoras já definidas para um desenvolvimento sustentável, 
assentes em três pilares que consideramos fundamentais: a coesão económica e social, a preservação 
do património natural e cultural e uma competitividade interterritorial mais equilibrada. Devem ser 
estas as estratégias a comandar uma intervenção territorial coerente e socialmente participada.  
Neste sentido, e para uma melhor operacionalização, foram definidos 4 grandes eixos estratégicos: 
 

Eixo 1 - Serpa – um concelho de história, cultura e identidade 
Eixo 2 - Serpa – um concelho ativo, de qualidade de vida e sustentável 
Eixo 3 - Serpa – um concelho de coesão social, inclusivo e de igualdade de oportunidades  
Eixo 4 - Serpa – um concelho de gestão participada e em defesa da população 
 

Cada um destes eixos desenvolve-se por linhas de ação, as quais agregam as principais atividades e 
projetos que constam do Plano de Atividades para 2016, de acordo com a seguinte matriz: 

Ei
xo

s 
   

Serpa – um concelho de 
história, cultura e 
identidade 
 

Serpa – um concelho 
ativo, de qualidade de 
vida e sustentável 
 

Serpa – um concelho de 
coesão social, inclusivo e de 
igualdade de oportunidades 

Serpa – um concelho de 
gestão participada e em 
defesa da população 

Li
n

h
as

 d
e

 a
çã

o
 

A salvaguarda e a 
valorização do património 
 
Programa de Intervenção e 
valorização do Património  
 
Estudos e Investigação 
 
Projetos e eventos 
 

A dinamização económica 
Infraestruturas de Apoio 
 
Apoio aos agentes económicos 
e ao investimento 
 
Valorização, promoção e 
divulgação da produção local 

A educação e a promoção da 
igualdade de acesso ao 
ensino 
O Parque Escolar 
 
Programas de ação social escolar 
 
Oferta Educativa Municipal 
 
Outras ações e Projetos 

A qualificação dos 
serviços municipais 
 
 

A cultura e as indústrias 
criativas 
Casa do Cante 
 
Musibéria 
 
Biblioteca Municipal Abade  
Correia da Serra 

 Dinâmicas do Turismo  
Participação na BLT e em 
outras feiras e eventos 
Rede de percursos no 
concelho 

 

A intervenção social 
 
Programa de Apoio a Instituições 
 
Programas e Projetos Municipais 
 
Programas e Projetos em 
parceria 
 

Uma gestão participada 
e eficiente e em defesa 
da população 
  
 

 

Dinâmicas culturais  

 

Projetos e Eventos 

O espaço urbano e 

ambiente 

 

Requalificação do espaço 

urbano 

O desporto, a juventude e o 
associativismo 
 
Requalificação de Edifícios e 
Equipamentos  
Desportivos 
 
Programas e Iniciativas 
Municipais 
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Programa de Requalificação de 

Equipamentos 

 

A valorização ambiental 

 

Apoio a Iniciativas e Eventos 
 
 
Instrumentos de Apoio ao 
Movimento Associativo 
 

 

Ainda no sentido de conferir uma maior celeridade e eficiência aos serviços municipais e na 

sequência da alteração à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, introduzida pela 

Lei n.º 20/2012, de 14 de maio, além da autorização prévia para a assunção de compromissos 

plurianuais que estejam previstos nas Grandes Opções do Plano e respeitem as regras e 

procedimentos previstos na LCPA (conforme anos anteriores) é solicitada a delegação no 

Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais 

nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada 

um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos. 

Efetivamente, o procedimento executado nos últimos anos, que submetia a assunção de todos 

os compromissos plurianuais, independentemente da natureza e valor, que não se 

encontrassem expressamente previstos nas Grandes Opções do Plano, a autorização prévia da 

Assembleia Municipal, traduzia-se num sério obstáculo à celeridade dos serviços e à atividade 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Intervenções 

O Sr. Presidente começou por fazer uma pequena introdução ao documento, referindo que o 

orçamento teve um decréscimo na ordem dos 700.000 euros, e que o mapa de pessoal tem 

mais alguns postos de trabalho, que se deveu à necessidade de contratar mais auxiliares de 

ação educativa e pessoal para a área de serviços gerais. --------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho começou por dizer que lamenta que o documento tenha sido 

entregue tão em cima da hora e que não tenha havido oportunidade de se discutir antes da 

reunião da Câmara. Consideram os eleitos do PS que, nos termos da lei, deveriam ter 

participado mais ativamente e sendo que a sua missão é fiscalizadora e que devem fazer 

propostas corretivas ou alternativas, e não tiveram essa hipótese, mas poderiam ter como 

vereadores uma participação mais ativa. Refere ainda que foram informados das reuniões que 

se realizaram nas freguesias, ao mesmo tempo que os outros municípes, ainda que se tenha 

falado do assunto no Executivo. Diz que estão solidários naquilo que são as contingências na 

elaboração das Opções do Plano e Orçamento e o facto de não existir uma clarificação no 

Orçamento de Estado, deixa em aberto o que serão os financiamentos, bem como em relação 

ao financiamento comunitário. Mas constatam que existe uma assunção de responsabilidade 

grande em grandes obras, como a requalificação do mercado de Serpa e do jardim municipal, 

que se vai terminar o pavilhão de Vila Nova de S.Bento, quer haja financiamento ou não e que 
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se dará inicio à obra do pavilhão multiusos de Pias. Refere que acompanham, naturalmente, 

estas opções. 

Saúdam a construção do documento, os principios gerais estão corretos, mas ainda assim 

parece-lhes que alguns eixos nas quatro opções do plano apresentam algumas falhas. Aquilo 

que são os problemas reais do concelho, e que o PS se tem debatido para que haja uma 

reorientação das políticas, no que tem a ver com a fIxação de pessoas, as opções do plano são 

vagas, é uma falha muito significativa que deve merecer um reparo. Falta um plano de atração 

de investimento do emprego, estão desarticuladas as medidas existentes. É necessário um 

olhar diferente para o território e marketing e as medidas propostas são poucas e isoladas e 

gostavam de ver um verdadeiro plano de marketing territorial.  

Faz uma crítica construtiva à abrangência difusa dos quatro eixos das opções do plano, mas 

ainda assim diz que há em relação aos textos escritos uma clara dissonância em relação ao que 

é praticado nalguns domínios, escrevem-se coisas bonitas, mas não se nota esse efeito. 

Considera que este documento é uma réplica dos últimos e tem poucos fatores novos. 

No Eixo cultura e identidade, fala-se pouco de um diamante que o nosso concelho tem, que é o 

centro histórico, das questões de regulação do trânsito, da manutenção da traça local. No que 

diz respeito à questão da cultura, temos novamente o Musibéria como um pilar da cultura, mas 

continua a ser uma estrutura afastada das pessoas, nomeadamente das freguesias, propõem-se 

ações difusas, cuja repercusão nas pessoas do concelho será diminuta. Há muitas declarações 

de intenção e pouca inovação. 

 

Quanto ao Eixo 2 – um concelho ativo, de qualidade de vida e sustentável, diz que para o 

antecessor do atual presidente, era falar da qualidade do ar e das pedras da calçada, mas para 

o atual não basta ter bom exigenio, tem que se ter emprego, dinâmica económica. Nestes 

últimos planos de ação despertou para a área económica e isso saúda-se e vem de intenção ao 

que o PS tem subscrito, mas este despertar não será suficiente. O CADES pretende ser uma 

âncora de desenvolvimento, mas teve um início mau e não é bem o que se pretende para um 

desenvolvimento económico capaz de promover o desenvolvimento em geral, esperam que o 

CADES cresça e seja uma ajuda para a captação de investimento e criação de emprego. Estão 

expectantes, mas acham que se tem feito pouco.  

Fala das queixas das pessoas sobre a incapacidade de recolha de lixo, manutenção das ruas, e 

saúda que a câmara faça um balanço e pretenda investir na melhoria dos serviços que presta. 

 

Relativamente ao Eixo 3 – Um concelho de coesão social, inclusivo e de igualdade de 

oportunidade, diz que é um eixo que também os une, mas que na sua opinião, deveria ser 

retirada a palavra “continuar” a construção do lar em Vale de Vargo, que há quatro mandatos 

que a Câmara assume que vai apoiar a construção do lar e seria tempo de dizer que vai 

construir o lar. 
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Gostava também de ver políticas mais abrangentes para a fixação de jovens. Considera que o 

Programa de Habitação Jovem é insuficiente, tal como o programa de reabilitação da habitação, 

e julga que seria tempo de reformular o programa, de se estimular o investimento jovem no 

concelho. 

Refere que o Eixo 4 – Um concelho de gestão participada e em defesa da população, é o que 

está mais politizado e deveria ser retirado porque é primário, todos deveríamos fazer isso. O PS 

levou três mandatos a pedir que as reuniões da Câmara fossem descentralizadas e só agora se 

conseguiu. Os meios de comunicação com a população está muito assente no poder instituído, 

não está ao serviço de todos.  

Quanto à qualificação dos serviços municipais, diz que estamos todos a favor e faz sentido que 

todos pensemos dessa forma.  

No que diz respeito ao orçamento, no quadro em que se está a elaborar, que é de grande 

incerteza, ter um orçamento dos mais curtos dos últimos oito anos é correto, com tanta 

incerteza do Orçamento de Estado e dos financiamento, faz sentido ter um orçamento mais 

baixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que foram feitas várias observações, perspetivas diferentes, a maior 

parte não se concorda com elas, mas há um tema central que passa pelo emprego, as pessoas 

fixam-se onde têm possibilidades de ter condições de vida agradáveis, se não houver emprego, 

não haverá tudo o resto. Devemos tentar ao máximo fazer com que haja um desenvolvimento 

que traga postos de trabalho. Desenvolvimento económico associado à cultura, todos estes 

Eixos e linhas de ação desenvolvem-se em torno disso.  

Diz ainda que tudo o que informamos é sobre a atividade da Câmara, houve intenção de 

mostrar algumas das ideias e o que se fala nessas reuniões com a população já foi falado nas 

reuniões do Executivo, não informamos as pessoas antes dos assuntos serem falados entre 

todos os eleitos.  

Em relação à sugestão sobre o centro histórico, não é algo fechado em si, está incluído em 

várias ações.  

Sobre o Musibéria, diz que durante este ano já foram realizadas mais de 200 iniciativas, umas 

maiores, outras mais pequenas, outras ligadas à comunicação e outras internacionais. As 

pessoas vão começando a participar de uma forma mais regular e esperemos que venha a ter 

mais reconhecimento. Destaca a grande participação do Cante Alentejano junto da 

comunidade. 

Refere ainda que não existe nenhuma incapacidade da câmara em vários serviços, mas há que 

tentar melhorar algumas áreas, como o serviço de recolha de lixo. Há questões primárias, mas 

essenciais e elas devem fazer parte dos planos de ação. 
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Em relação ao lar de Vale de Vargo, consideram que se deve continuar a apoiar e não é apenas 

a questão de se construir, era necessário pensar no seu funcionamento, que depende dos 

acordos com a segurança social. 

Sobre o orçamento, diz que é o mais baixo dos últimos doze anos e essa referência consta do 

texto introdutório. Não existe falta de ambição, mas sim cuidado, faltam-nos três milhões, pois 

temos 15.000 € e precisamos de 18.000 € para as ações previstas. ------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho propõe que no próximo ano haja uma discussão apenas centrada 

neste documento, insistem nesta proposta, de uma reunião pública, pois consideram que este 

documento merece uma discussão mais abrangente e atempada. --------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos disse que lhe parece um plano bem estruturado, os Eixos estão de 

acordo com as necessidades do concelho, mas lamenta também não ter participado, na 

qualidade de vereador, na construção deste plano, pois haverá algumas áreas que é 

conhecedor e poderia dar algum contributo. Neste momento, parece-lhe estar face a um 

documento fechado e não aberto a propostas.  

Diz ainda que o centro histórico é algo fundamental para Serpa e nada faz sentido sem um 

centro agregador e congregador e merece que lhe seja dada uma atenção especial. Este é um 

assunto que já foi colocado em evidência pelos eleitos do PS. Nas reuniões efetuadas com a 

população, houve comerciantes preocupados com o futuro do centro histórico, registou com 

agrado o surgimento da noção de museu a céu aberto. Mas, falta uma estratégia de marketing 

territorial, onde o centro histórico poderia ser um dos vetores fundamentais.  

No capítulo das atividades económicas, considera que deveria existir um plano específico. 

Sobre as dinâmicas do turismo, viu com agrado os percursos já feitos, e deveríamos pensar em 

fazer percursos de produtos gastronómicos, em que as pessoas poderiam visitar e comprar, 

com produtos complementares a outras ofertas que já temos. Sugere também um percurso do 

Cante.  

Quanto à construção tradicional em terra, passa por um roteiro, um incentivo às pessoas para 

construírem em terra, talvez elevando os índices de construção. Recorda ainda que estivemos 

muito próximo de ter em Serpa um centro de investigação na área da construção em terra. 

Ainda se adquiriu o equipamento, há alguns anos atrás, mas o projeto acabou por não avançar, 

o que lamenta bastante.  

Faz ainda referência ao turismo e comunicação, sendo que esta última é transversal a todos os 

Eixos e tendo em conta a dimensão do gabinete de informação e da importância do turismo, 

considera que seria boa estratégia reforçar estas áreas com um fotógrafo e um técnico superior 

de turismo.  
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Quanto à questão da gestão participada, parece-lhe uma boa ideia, mas não se irá conseguir 

chegar a uma gestão participada, de acordo com as ações elencadas. As reuniões com a 

população deveriam ser feitas de uma forma mais profunda. Propõe que se elabore um 

orçamento participado, para que as pessoas tivessem uma atitude cívica, sendo mais 

participativas e não meros espetadores. 

No que diz respeito à distribuição de livros escolares pelos alunos do 1.º ciclo, considera que 

seria mais importante que a distribuição fosse feita de facto aos alunos que mais precisam 

desses livros e eventualmente como o dinheiro que sobrava, oferecer também aos alunos do 

2.º e 3.º ciclo mais carenciados.  

Tendo em atenção a valorização do espólio de arte portuguesa contemporânea de qualidade 

que a Câmara tem adquirido e que importa conservar e divulgar, talvez se pudesse fazer uma 

galeria pelos corredores que, em simultâneo, aproximava mais as pessoas dos serviços da 

autarquia e para que o espólio não esteja apenas nos gabinetes, mas sim algo que se possa 

expor ao público.   

Termina, questionando sobre a prevista edição da Tradição. ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que a Tradição é uma revista lançada no Cant’Fest, 

recuperando o nome e aquilo que se costumava fazer com a antiga revista A Tradição e prevê-

se fazer duas edições por ano. Sobre a valorização do espólio de arte contemporânea, neste 

conceito de Serpa Museu Aberto, está prevista uma galeria de arte contemporânea no 

Musibéria. O Museu Aberto tem seis temas estruturantes e um deles é o centro histórico. 

Diz ainda que também concorda com a gestão participada. 

Sobre a construção em terra, o projeto que a autarquia tinha não foi abandonado, fez-se uma 

candidatura, mas não foi aprovada e talvez no futuro se possa pensar em parceiros privados.  

Refere ainda que há uma situação que permite o aumento de pessoas no centro histórico, que 

tem a ver com a oferta de serviços por parte dos privados, serviços de qualidade, que é 

importante e deve haver uma conjugação de fatores. Informou ainda que vai realizar-se uma 

reunião com os comerciantes, para ouvir as suas opiniões e posições sobre o assunto. ------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

foi deliberado por maioria, com abstenções dos senhores vereadores do PS, submeter à 

Assembleia Municipal: 

- A aprovação do Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2016, conforme o 

disposto no artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro; 
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- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, a autorização 

prévia para a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos 

previstos na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de 

execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções 

do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, a 

delegação no Presidente da Câmara, da competência para autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao 

montante de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o 

prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 

1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a aprovação do Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2016. 

Os documentos acima referidos constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

 

Declaração de Voto 

«Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista na Câmara Municipal de Serpa, apresentam a sua 

declaração de voto relativa à votação do ponto 1 da ordem do dia, a saber “ Opções do Plano 

2016-2019 – Plano de Atividades de 2016 – Plano Plurianual de Investimentos – Orçamento 

2016 – Mapa de Pessoal 2016”, no qual se abstiveram: 

 

1. Os eleitos do PS na Câmara Municipal de Serpa têm consciência plena das dificuldades 

inerentes à elaboração de instrumentos de planificação no quadro conjuntural atual – 

ausência de OE para 2016 e atrasos significativos na implementação regulamentada do 

quadro comunitário de apoio 2020. Este cenário sobrepõe a solidariedade institucional à 

prática politica e fundamenta em boa parte a abstenção. 

2. Os vereadores eleitos do PS mostram-se agradados com o facto das GOP – Grandes 

Opções do Plano ostentarem algumas propostas apresentadas pelos eleitos do PS, 

refira-se a título de exemplo as mais que necessárias intervenções no Mercado 

Municipal de Serpa, Jardim Municipal Eng. Pulido Garcia ou a construção de uma sala de 

espetáculos na Vila de Pias. Por outro lado, constatam que tem influenciado a noção de 

“concelho sustentável”, verificando-se “aqui e ali” declarações de intenções contendo 

múltiplas associações deste conceito ao incremento da atividade económica no 

concelho. Salientam ainda a importância da intenção de investimento na qualidade dos 
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serviços prestados aos munícipes, aspeto vital para credibilizar o município e relançar a 

confiança, após reconhecida e indesejada degradação destes serviços. 

3. No entanto, os vereadores eleitos pelo PS recordam que não foram chamados a 

participar de forma metodológica e coerente na elaboração da proposta apresentada, 

pese embora tenham recorrentemente solicitado reuniões específicas e extraordinárias 

para discussão destes importantes instrumentos orientadores da ação do município. 

4. Neste sentido, tiveram acesso ao documento final apresentado para votação no limite 

do prazo legal. Ainda assim, apresentaram um conjunto de críticas construtivas e de 

propostas, tendencialmente enriquecedoras e em alguns dos casos corretivas. 

5. Numa apreciação geral, as GOP apresentadas são uma clara (re) calendarização de 

atividades anteriormente previstas e as suas principais fragilidades, em síntese, tem a 

ver com: 

a) Incipientes medidas de combate à desertificação humana do território; 

b) Ausência de uma estratégia de atração de investimentos e criação de emprego; 

c) Aplicação difusa de instrumentos de Marketing Territorial; 

d) Politicas sociais anoréxicas, nomeadamente no que respeita à 3ºidade e à 

necessidade de edificação de lares.  

6. Por fim, perante um orçamento provisional minimalista – o menor dos últimos anos, fica 

a dúvida se existe falta de ambição ou realismo. Analisando a historia financeira do 

município na ultima década e a divida significativa contraída, manda a prudência que os 

vereadores do PS atribuam, num ato de “boa-fé”, o beneficio da dúvida à proposta 

orçamental da apresentada pelo executivo CDU.» 

 
Serpa, 09 de dezembro de 2015 

 

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Daniel Abraços Veiga 

João Manuel Pereira dos Santos 

 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2.1.Moura Desportos Clube 

A Subunidade de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Moura Desportos Clube solicita 

o Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa, para os dias 2 e 9 de dezembro de 2015, para 

treinos da equipa de Hóquei em Patins. 

De acordo com o regulamento de taxas e outras receitas Municipais Capitulo III, artigo 8º, 2 b) 

isenções e Reduções, propõem a isenção de pagamento de taxas de utilização, no valor de 

60,00€, em virtude de se tratar de um clube sem fins lucrativos. 
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Face ao exposto, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquele 

Clube do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão do Parque Desportivo de Serpa, para os 

dias 2 e 9 de dezembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------ 

 

2.2.Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que a Creche Jardim Nª Sª da 

Conceição solicita a isenção da taxa de utilização do Pavilhão Multiusos na sequência da 

iniciativa realizada nos dias 6 e 7de dezembro, em parceria com a Comissão de Festas, e que os 

respetivos custos de utilização são de 350,00 €.  

 

Face ao exposto, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

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

entidade do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Multiusos nos dias 6 e 7 de dezembro 

do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedida, nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Eleição do Presidente da República/2016 – 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. 

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 do Presidente da República, a realizar no dia 24 
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de janeiro de 2016, os locais destinados à afixação de propaganda eleitoral, são os locais 

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

 

 

4. Destaque de parcela do prédio rústico 265-D Brinches 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em informação datada de 16 de 

novembro informa que pretendem os requerentes, herdeiros e cabeça de casal da Herança de 

João Cortez Vaz, proceder ao destaque de uma única parcela com 4,5 hect, no prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2866/20150623, inscrito na matriz predial 

sob artigo 265-D (Horta Nova), da freguesia de Brinches, com 37,0875hect, conforme planta 

apresentada. 

A parcela restante tem a área de 32,5872hect e dispõe de edificação, destinada a apoio 

agrícola. 

Na parcela a destacar, localiza-se uma construção, destinada a habitação, com 405,30m2. 

Ambas as construções apresentam características anteriores ao regulamento geral das 

edificações urbanas (RGEU – 1951), conforme registo fotográfico e levantamento, apresentados 

e verificado na cartografia existente. 

Face ao Plano Diretor Municipal, o prédio rústico insere-se nas seguintes classes de espaço: 

Planta de ordenamento – “espaços agrícolas de regadio”, “outros espaços agrícolas”, em 

“corredores ecológicos existentes/previstos e cursos de água” e “albufeiras 

existentes/previstos” 

Planta de condicionantes – parcialmente em “Reserva Agrícola Nacional”, “Reserva Ecológica 

Nacional” – “sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados” 

e em “albufeiras de águas públicas”. 

Conforme exposto no n.º5 do art.º6 do RJUE em vigor: 

“5 — Nas áreas situadas fora dos perímetros urbanos, os atos a que se refere o número anterior 

estão isentos de licença quando, cumulativamente, se mostrem cumpridas as seguintes 

condições: 

a) Na parcela destacada só seja construído edifício que se destine exclusivamente a fins 

habitacionais e que não tenha mais de dois fogos; 

b) Na parcela restante se respeite a área mínima fixada no projeto de intervenção em espaço 

rural em vigor ou, quando aquele não exista, a área de unidade de cultura fixada nos termos da 

lei geral para a região respetiva.” 

Conforme Artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março (regime jurídico da Reserva 

Agrícola Nacional) – Fracionamento “Para efeitos de fracionamento, nas áreas RAN, a unidade 

de cultura corresponde ao triplo da área fixada pela lei geral para os respetivos terrenos e 

região.” (7,5 hect x 3 = 22,5hect). 
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Verifica-se que, quer a área da parcela a destacar, quer a área da parcela resultante, cumprem 

os requisitos previstos no RJUE e no PDM. O uso habitacional, encontra-se previsto em PDM, 

para as classes de espaço correspondentes na planta de ordenamento – “outros espaços 

agrícolas” e com enquadramento para as áreas existentes (área máxima de 500m2 para 

habitação). 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque, cumprem o disposto no 

n.º5 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei 136/2014, de 09/09, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença, e 

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

referido destaque de parcela.  

Mais se informa que, conforme disposto no n.º 6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, 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.” 

 

5. 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 seguinte despacho proferido pelo Sr. 

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: --------------------------------------- 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Comissão de Festas de 

Pias 

Festa de Natal 17201 de 

2015.11.26 

2015.12.05 2015.12.02 
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6. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo 

requerente deu entrada e a queimada se realizou no período que decorreu entre a última 

reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Manuel António 

Ramos Cabral   

E/17040 2015.11.24 2015.11.26 2015.11.24 Herdade do Monte Novo 

da Amendoeira e Herdade 

da Torre 

 

 

7. Certificação de nome de rua 

Na sequência do solicitado por José Rafael Barradas, através de Pretensão n.º 14698 datada de 

12 de outubro do corrente ano e de acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a 

atual Travessa do Barranco, em Vila Verde de Ficalho, teve anteriormente a designação de Rua 

do Barranco. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Despacho n.º 17/2015 – 11ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS, ratificar o seguinte 

despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 27 de novembro, respeitante à 11.ª 

alteração ao Orçamento: 
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9. Despacho n.º 18/2015 – 12ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

deliberado, por maioria, com as abstenções do Senhores Vereadores do PS, ratificar o seguinte 

despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 1 de dezembro, respeitante à 12.ª alteração 

ao Orçamento: 
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10. Proposta de atribuição do lote n.º 15 da Zona de Atividades Económicas de Pias  

No seguimento da deliberação de 2015.09.30 para aquisição do lote de terreno nº15 na Zona 

de Atividades Económicas de Pias e após a realização da respetiva escritura em 2015.11.17, o 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento propõe a atribuição do referido lote nº 15 à empresa 

Monte da Capela, Sociedade Agrícola e Comercial, Lda., com base nos seguintes pressupostos: 

 

- A empresa Monte da Capela está sedeada na Zona de Atividades Económicas de Pias (ZAE 

Pias), no lote 26, com atribuição em reunião da Câmara Municipal de 2006.11.08 e respetiva 

escritura em 2008.07.16. A empresa foi constituída no ano 2000 e desenvolve a sua atividade 

na área agroalimentar de vinificação e envelhecimento (Adega); 

 

- A pretensão, efetivada em setembro de 2012, para um outro lote surge da necessidade 

verificada pela própria empresa de aumentar a produção de vinhos engarrafados na adega quer 

seja através da criação de uma área exclusiva de envelhecimento de vinhos em barricas de 

carvalho, quer seja através da criação de um espaço de armazenamento de contentores com 

garrafas de vinho em estágio e de paletes de produto acabado. Paralelamente, e para a 

empresa será bastante relevante a proximidade do novo lote às instalações existentes de forma 

a agilizar procedimentos logísticos do dia a dia (circulação de empilhadores, circulação de 

produtos, entre outros). 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote nº 15, prédio 

urbano inscrito sob o artigo 2549, com a área total de 505,79 m2 à empresa Monte da Capela, 

Sociedade Agrícola e Comercial, Lda, pelo valor de 0.30€/m2. --------------------------------------------- 

 

 

11. Proposta de atribuição do lote n.º 28 da Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico propõe a atribuição do lote nº 28, na 

Zona Industrial de Serpa, à empresa J.P.A. Silva, Lda.- Comércio e distribuição de bebidas, com 

base nos seguintes pressupostos: 

 

- A empresa J.P.A. Silva, Lda. Está sedeada em Serpa e desenvolve a sua atividade na área de 

comércio e distribuição de bebidas. 

  

- Em agosto de 2008 a empresa em epígrafe realizou um pedido de lote, com uma área 

pretendida entre os 2600m e 2800m2. Embora tenham sido atribuídos os lotes 18 (1ªfase), em 

reunião da Câmara de 28.01.2009, e 37 (2ª fase), em reunião de 13.01.2010, o requerente 

desistiu em ambas as situações pelas limitadas dimensões que os lotes apresentavam. Contudo, 
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mantendo o seu interesse num outro lote de maior dimensão elabora, em 2014, nova 

pretensão com o objetivo de estabelecer um armazém para comércio e distribuição de bebidas 

prevendo a criação de, aproximadamente, 3 a 4 postos de trabalho, face aos 7 já existentes. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote nº 28, com 

uma área total de 2400m2, à empresa J.P.A. Silva, Lda., pelo valor de 0.30€/m2, perfazendo um 

total de 720,00€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Alteração de utilização dos lotes 38, 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico refere que em reunião da Câmara 

Municipal, realizada no dia 19 de outubro de 2011, foi deliberado atribuir os lotes 39 e 40 da 

Zona Industrial de Serpa ao Sr. Próspero Lopez Valero para construção de uma fábrica de 

rações. Esta deliberação revogou, paralelamente, a deliberação proferida na reunião do Órgão 

Executivo realizada no dia 27 de janeiro de 2010, respeitante à atribuição do lote nº25 ao 

mesmo requerente.  

 

Todavia, solicita agora o Sr. Próspero a alteração do uso dos lotes 39 e 40 de fábrica de rações 

para oficina/comércio por grosso de sucata com os CAE 45320 e 46771 respetivamente. 

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão Urbanística e Ordenamento do Território (DUOT) 

foi previsto na 2ª alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Serpa (2ª fase) a 

admissibilidade das seguintes atividades para uso dos lotes: armazém, oficina, comércio, 

indústria e serviços. Contudo, o “CAE 45320 (Comércio a retalho de peças e acessórios para 

veículos automóveis) apresentado pelo requerente para uso do lote 39 não se enquadra nos 

requisitos do lote (comércio por grosso)” motivo pelo qual o requerente deverá proceder à 

alteração do respetivo CAE. Relativamente ao CAE 46771 (Comércio por grosso de sucatas e de 

desperdícios metálicos) para uso do lote 40 informa a DUOT que “se enquadra nos requisitos 

do lote.” 

Mais informa a DUOT que “…As construções a edificar nos lotes, encontram-se sujeitas a prévio 

procedimento de comunicação prévia/licenciamento e a sua utilização carece de Autorização 

de Utilização para comércio.” 

 

Em complemento, informam que não se verificam inconvenientes para a alteração de uso dos 

lotes 39 e 40, motivo pelo qual se propõe para aprovação superior as respetivas alterações ao 

uso do lote tendo em consideração as sugestões da DUOT.  
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Paralelamente, e aguardando aprovação do Órgão Executivo, o Sr. Próspero solicita também a 

alteração do uso do lote 38 de Comércio de Produtos Agrícolas – CAE 46214 para Fabricação de 

Alimentos para Animais de Criação com o CAE 10912. 

 

Solicitam a respetiva aprovação pela Câmara Municipal, de forma a dar cumprimento ao artigo 

502 do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa onde diz que “a afetação do 

lote a atividade distinta daquela para que foi vendido pela Câmara Municipal carece de 

autorização expressa desta.” --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a alteração de uso dos lotes n.º 38, 

39 e 40 da Zona Industrial de Serpa, conforme informação acima transcrita. ------------------------- 

 

13. Parecer prévio para aquisição de serviços para controlo da qualidade da água  

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

e Aprovisionamento, datada de 26 de novembro do corrente ano:  

«De acordo com a informação do Serviço de Ambiente e Serviços Urbanos, verifica-se a 

necessidade de contratualizar a Aquisição de Serviços para Controlo da Qualidade da Água em 

2016, pelo que legitima a abertura do respetivo procedimento pré-contratual. 

Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio 

vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de 

acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que 

aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 

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

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

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

 

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

inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 

público: 

 

O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para Controlo da 

Qualidade da Água em 2016– 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.  
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b) Existência de cabimento orçamental: 

 

A verba está contemplada para o Orçamento Municipal de 2015 e 2016, conforme 

autorização de Repartição de Encargos pelo Órgão Deliberativo a 24/11/2015, 

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

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020220 Outros Trabalhos Especializados; 

- GOP –  

 

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

eventual contraparte seja determinável: 

 

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

contratação do serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento está 

estimado em 5.900,00€ (cinco mil novecentos euros), a acrescer a taxa de IVA legal 

em vigor, propondo-se a adoção do procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do 

disposto na alínea a) do nº 1 do artº 16º, na alínea a) do nº 1 do artº 20º, nº 1 do 

artº 114º e nº 2 do artº 115º todos do Código dos Contratos Públicos (adiante 

designado por CCP). 

 

Embora uma das empresas convidadas a apresentar a proposta, Agroleico, Lda, ter 

celebrado contrato nos últimos 3 anos com o Município, o contrato a celebrar não 

atinge o limite imposto pelo número 2 do artigo 113º do Código dos contratos 

Públicos 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: 

 

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 
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artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, em razão 

de:  

Valor 2015 Valor em análise- 2016

Rgeral (plano agua) 3.592,65 € Rgeral (plano+leggionela) 5.900,00 €

R.Simplificado (leggionela) 3.868,80 €

Valor Adj Agregado 7.461,45 €

Variação 2016-2015 em % -20,9269

 

- Em 2015 houve contrato celebrado com idêntico objeto; 

- Em 2015 o valor do contrato celebrado com o mesmo objeto é superior ao do 

presente procedimento, tendo uma redução de cerca de 21%. 

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 
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para Controlo da Qualidade da Água em 2016, nos termos dos nos 9 e 12 do artigo 75º da Lei 

nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos dos nos 9 e 12 do 

artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro, emitir parecer favorável, para que se 

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

Controlo da Qualidade da Água em 2016. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Aditamento ao Acordo de Cooperação – Programa de expansão e desenvolvimento da 

educação pré-escolar 

Para permitir que a Autarquia dê continuidade à Componente de Apoio à Família para a 

Educação Pré-escolar no presente ano letivo, com o apoio no acompanhamento e fornecimento 

das refeições e assegurar o prolongamento de horário às crianças cujos pais manifestaram essa 

necessidade por motivos profissionais, devidamente comprovado e mediante inscrição nos 

nossos serviços, e prestar apoio nas salas de aula e acompanhamento a crianças com 

Necessidades Educativas Especiais em idade Pré-Escolar, e atendendo que não é uma 

competência das Câmara Municipais, é celebrado um Acordo de Cooperação, após candidatura 

por parte da Câmara. 

Face o exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do 

Aditamento ao Acordo de Cooperação a celebrar entre a Direção-geral dos Estabelecimentos 

Escolares, o Instituto de Segurança Social, I.P. – Centro Distrital de Beja e a Câmara Municipal, 

para o ano letivo de 2015/2016, abaixo transcrito:  
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15. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa  

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE) informa que o requerente João 

Carlos Cabral Cunha Fernandes através do preenchimento do formulário de candidatura 

entregue no GADE, em maio de 2015, pretende um espaço no CADES para desenvolver uma 

atividade na área de consultoria em gestão de recursos de produção e comércio de 

equipamentos e consumíveis relacionados com energias renováveis, recursos hídricos, 

certificação, resíduos, entre outros. 

O empresário em questão tem atividade no concelho, na área agropecuária, com os produtos 

numa loja no mercado municipal pretendendo, através da criação deste projeto, diversificar a 

área de atividade com a prestação dos serviços supramencionados. 

Os documentos solicitados no artigo 8º do Regulamento do CADES foram apresentados e o 

tempo solicitado pelo requerente para desenvolvimento da sua atividade no espaço CADES é 

de 2 anos. 

Atendendo aos critérios exigidos no artigo 10º. Do Regulamento do CADES  cumpre informar: 

a) Relativamente à viabilidade económica do projeto, e de acordo com a informação 

prestada em formulário, o projeto contempla um plano de negócios, embora não seja 



                                                                                                    Ata n.º 25 – 9/12 

 
 

2015 

 

 32 

apresentado aos serviços da Câmara. Quanto ao investimento global previsto o 

requerente apresenta um valor total de 100.000,00€ sendo que 70.000,00€ é capital 

próprio. Relativamente às vendas anuais o requerente prevê um valor de 200.000,00 e 

de 50.000,00 em custos anuais. 

b) Quanto à relevância económico-social o projeto apresentado poderá, de certa forma, 

contribuir para o crescimento económico do concelho através da diversidade 

apresentada dos serviços a prestar assim como através do envolvimento de outros 

profissionais que exerçam atividade nas mesmas áreas. 

c)  Potencialidade para a criação de emprego: apesar do requerente não fazer referência 

ao número de postos de trabalho a criar prevê-se que, pelo menos e numa fase inicial, o 

projeto possa gerar mais um posto de trabalho. 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da Câmara ao 

Plano de Negócios estima-se que o projeto possa apresentar alguma maturidade, uma 

vez que o requerente já tem alguma experiência profissional na área de atendimento ao 

público; de consultoria; formação; investigação, produção agrícola, entre outras. 

Segundo o mesmo requerente parte do negócio apresentado neste formulário já está 

em desenvolvimento. 

e) Carater inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo: o 

requerente demonstra vontade empresarial e manifesta um carater inovador ao 

apresentar a prestação de serviços na área ambiental (água; energias renováveis, 

pegada de carbono, resíduos, certificação, projetos de instalação, edifícios inteligentes, 

entre outros). A criação de um serviço de consultoria nas áreas acima referidas e na 

cidade de Serpa poderá melhorar e diversificar a oferta existente nesta área. 

 

Tendo em consideração a análise aos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis no CADES 

coloca-se à Consideração Superior a atribuição de um gabinete no espaço CADES. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder ao requerente João 

Carlos Cabral Cunha Fernandes um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 25.º n.º 1 alínea a) e 

artigo 33.º n.º 1 alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, a segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, de 

acordo com os documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante.  
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Os Senhores Vereadores eleitos pelo PS informam que votam a favor, pelo facto de se tratar de 

uma revisão que decorre da necessidade de se cumprir a legislação.  

 

17. Proposta anual de transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Serpa para assegurar a gestão e manutenção das salas do pré-escolar e 1.º ciclo do 

Ensino Básico do Centro escolar de Serpa e manutenção do espaço exterior envolvente 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, relativa ao 

assunto designado em epígrafe: 

 
«O bom funcionamento do Pré-escolar e 1º Ciclo de Serpa, implica a execução de pequenas 
reparações de manutenção, pelo que, devido ao conhecimento e para uma maior rapidez de 
resposta às necessidades, propõe-se que sejam transferidas verbas anuais para o Agrupamento 
de Escolas da seguinte forma: 
 
- 500,00€ por sala, sendo que existem: 

 4 salas de pré-escolar;  

 12 salas de 1º Ciclo  

 1 sala de Biblioteca 

 1 sala de Sala Multiusos 

- 1.000,00€ para manutenção do pavilhão 
Total de verba para o ano letivo de 2015/2016: 10.000,00€ 
Esta verba destina-se à manutenção das salas e pequenas reparações, bem como à 
manutenção do espaço exterior envolvente; 
Consideram-se pequenas reparações: 

 Carpintaria 

Substituição de vidros; substituição ou reparação de fechaduras, afinação de portas e janelas; 
deslocação de quadros e placards; 

 Instalações sanitárias 

Reparação de autoclismos, reparação de torneiras; colocação de tampos das sanitas; colocação 
de toalheiros; colocação de porta rolos de papel higiénico e de toalhetes para as mãos; 

 Instalação elétrica 

Substituição de lâmpadas, reparação ou substituição de tomadas, reparação ou substituição de 
interruptores; 

 Diversos 

Pequenas reparações de rebocos das paredes; limpezas anuais de manutenção e pinturas 
anuais das salas e aquisição das respetivas tintas;  
As anomalias e reparações do edifício no âmbito da construção da obra, ficarão salvaguardadas 
pela Câmara Municipal, enquanto durar o período da garantia com a empresa construtura e 
após término desta. 
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A Câmara suportará também o pagamento da despesa com o consumo de água e luz, telefone e 
manutenção do edifício do Centro Escolar.  
A Câmara não assume a responsabilidade de pagamento de gás.»  
 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, proceder à transferência de uma verba de 

10.000,00 (dez mil euros), para o Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa para assegurar a 

gestão e manutenção das salas do pré-escolar e 1.º ciclo do Ensino Básico do Centro Escolar de 

Serpa e manutenção do espaço exterior envolvente, no ano letivo de 2015/2016. -------------- 

O Sr. Vereador João Santos ausentou-se durante a votação e apreciação do assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 

 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 235 referente ao 

dia 7 de dezembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 529.830,02 (quinhentos e 

vinte e nove mil oitocentos e trinta euros e dois cêntimos) e 33.817,12 (trinta e três mil, 

oitocentos e dezassete euros e doze cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho 

abordou novamente o assunto da EN 265, no troço entre Serpa e Brinches, cuja reparação que 

estava a ser feita para melhoria do pavimento, se encontra parada e a sua situação atual é 

ainda pior que antes, existindo prejuizos com os danos provocados nas viaturas, já ocorreu mais 

um acidente e solicita a intervenção da Camara junto das Infraestruturas de Portugal, para 

solicitar explicações sobre esta interrupção nas obras. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que a Câmara tem acompanhado esta obra e todas as semanas se 

tem contatado as Infraestruturas de Portugal e inclusivamente, fez-se um levantamento 

fotográfico da atual situação e foi enviado àquela entidade, e a resposta que se tem obtido é 

que de facto, a empresa a quem foi adjudicada a obra não está a cumprir. De acordo com a 

última informação obtida, está previsto que a obra seja retomada de 15 a 23 deste mês. 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Encontrava-se presente na reunião o Sr. Mário Stuart-Torrie, que fez algumas observações 

sobre o plano de atividades para 2016 e abordou alguns assuntos relacionados com a situação 

financeira da autarquia, o Acordo celebrado com as Águas do Alentejo, as obras de 

requalificação do Mercado e do Jardim Municipal, a compra do imóvel sito no Largo de 
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Salvador, que se encontra em mau estado de conservação, a gestão da frota da Câmara e 

sugeriu ainda a criação de uma taxa de entrada nos museus.  

Colocou a hipótese de um contato com as autoridades eclesiásticas para sensibilizar sobre a 

necessidade de se acautelar a atual situação do órgão da Igreja de Santa Maria, que há alguns 

anos atrás foi alvo de uma recuperação dispendiosa.  

Na área de reabilitação urbana do centro histórico, referiu a necessidade de reparação de 

alguns troços da muralha. Abordou a situação da circulação de viaturas no centro histórico e os 

horários do comércio.  

Considera que seria de ponderar a possibilidade da Câmara solicitar a colaboração do 

Regimento de Engenharia para a reparação dos caminhos municipais.  

Abordou também questões relacionadas com o turismo e a saúde-higiene, face à situação dos 

dejetos de animais nas ruas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente informou que, relativamente ao edifício do Largo de Salvador, a Câmara 

Municipal já deliberou sobre um processo público de venda. Quanto à Igreja de Santa Maria já 

se realizaram algumas reuniões com a Diocese, para que se considere aquela igreja como uma 

intervenção prioritária. No que se refere às muralhas, a autarquia sabe que existem zonas que 

precisam ser intervencionadas e já fez chegar essa informação aos respetivos serviços 

responsáveis por essas reparações. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 Opções do Plano 2016-2019 
Plano de Atividades 2016 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2016 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas de 
execução do orçamento para 2016 
Mapa de Pessoal de 2016 
Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Eleição do Presidente da República/2016 – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

 Destaque de parcela do prédio rústico 265-D Brinches 

 Licenças de recinto improvisado 

 Pedidos de autorização de queimadas 

 Certificação de nome de rua 



                                                                                                    Ata n.º 25 – 9/12 

 
 

2015 

 

 36 

 Despacho n.º 17/2015 – 11ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

 Despacho n.º 18/2015 – 12ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

 Proposta de atribuição do lote n.º 15 da Zona de Atividades Económicas de Pias  

 Proposta de atribuição do lote n.º 28 da Zona Industrial de Serpa 

 Alteração de utilização dos lotes 38, 39 e 40 da Zona Industrial de Serpa 

 Parecer prévio para aquisição de serviços para controlo da qualidade da água  

 Aditamento ao Acordo de Cooperação – Programa de expansão e desenvolvimento da 

educação pré-escolar 

 Proposta de cedência de gabinete no CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa  

 Segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

 Proposta anual de transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Serpa para assegurar a gestão e manutenção das salas do pré-escolar e 1.º ciclo do 

Ensino Básico do Centro escolar de Serpa e manutenção do espaço exterior envolvente 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20H00 da qual, para 

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

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

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

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

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna) 
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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – Opções do Plano 2016-2019  
Plano de Atividades 2016 
Plano Plurianual de Investimentos 
Orçamento 2016 
Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais normas 
de execução do orçamento para 2016 
Mapa de Pessoal de 2016 

 

 

ANEXO 2 – Segunda revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

 

 


