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Ata n.º 26/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 30 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia trinta do mês de dezembro de dois mil e quinze, pelas nove 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 25/2015 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 9 de dezembro, 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 e Mapa 

de Pessoal 2016 

2. Segunda alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

3. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2016 

4. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

5. Pedidos de licenças de recinto improvisado – Ratificação  

6. Despacho n.º 20/2015 – 13ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

7. Autorização para alteração de cláusula de reversão e de inalienabilidade  

8. Informação sobre critérios e legislação nos processos de constituição/aumento de 

compartes   

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Herdade da 

Misericórdia”, na freguesia de Pias 
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10. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos “Zambujeiro” e “Cangueiro”, 

em Pias 

11. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte do 

Manantiz”, em Pias 

12. Parecer prévio para aquisição de serviços para o Ensino do Cante Alentejano aos alunos 

do 3.º e 4.º ciclos do ensino básico e outros serviços 

13. Parecer prévio para elaboração de projetos das instalações elétricas do complexo 

desportivo das piscinas de Pias e complexo desportivo de Vale de Vargo 

14. 14ª Alteração ao Orçamento e 6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

15. Proposta de renovação do contrato Helpphone – Serviço de Teleassistencia Domiciliária 

16. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

novembro 

17. Protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

18. Proposta de critérios para exploração dos espaços das tasquinhas 

19. Avaliação das Unidades Orgânicas 

20. Associação Bandeira Azul da Europa 

21. Certificação de nome de ruas 

22. 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 E MAPA DE PESSOAL 2016 

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

realizada no dia 17 do corrente mês de dezembro, deliberou, por maioria, com dez abstenções 

dos eleitos do PS e PSD e catorze votos a favor dos eleitos da CDU:  

 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2016, conforme o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

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

Presidente da Câmara, a 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) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do 

Município de Serpa para 2016. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. SEGUNDA REVISÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

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

realizada no dia 17 do corrente mês de dezembro, deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 25.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a segunda revisão ao 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos. ------------------------------------------------------------- 

 

 

3. CALENDARIZAÇÃO DAS REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL PARA 2016 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização das reuniões da Câmara 

Municipal para o ano de 2016: 

 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2016 

Mês jan. fev. março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 6 a) 3a) 2a) 13  11 8 6 3 14 a) 12 a) 9 a) 7 a) 

Dia 20  17  16 27 a) 25 a) 22a) 20 a) 17 a) 28  26 23 21 

Dia   30 a)      31     

Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regimento, foi também deliberado, por unanimidade, que 
as reuniões públicas, durante o ano de 2016, realizar-se-ão nas seguintes localidades: 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 6 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

fevereiro 3 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches  

março 2 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 30 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 27 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

maio 25 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de Vale de Vargo 

junho 22 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

julho 20 Vila Nova de 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

agosto 17 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 
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setembro 14 Vila Verde de 
Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

outubro 12 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal  

novembro 9 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 7 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

 

 

4. PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADAS - RATIFICAÇÃO 

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 

Iria da Conceição 

Palma Costa 

E/17955 2015.12.11 2015.12.11 2015.12.11 Courela do Carapetel, 

Serpa 

 

 

5. PEDIDOS DE LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO - RATIFICAÇÃO 

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  

Associação de Jovens 

de Pias 

Evento 

musical 

17551 de 3 

de dezembro 

2015.12.26 2015.12.17 

 

 

6. DESPACHO N.º 20/2015 – 13ª 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 dos senhores vereadores do Partido Socialista, 

ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 16 de dezembro, 

respeitante à 13.ª alteração ao Orçamento: 
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7. AUTORIZAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE CLAUSULA DE REVERSÃO E DE INALIENABILIDADE 

Através de informação datada de 9 do corrente mês de dezembro, os Serviços de Assessoria 

Jurídica informam que, na sequência da aquisição do lote de terreno nº 5, sito no Loteamento 

Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, destinado a habitação, por Paulo Jorge Mendonça 

Mestre, casado com Marília Rosa Marujo Palma, por escritura realizada em 23/04/2015, e o 

pedido de empréstimo bancário, formulado por si, o requerente foi informado pela entidade 

bancária que, perante a existência das cláusulas de reversão e de inalienabilidade no prazo de 

10 anos deve solicitar à câmara municipal que se pronuncie da seguinte forma: 

 

“-Que se reconheça a subsistência da hipoteca relacionada com o empréstimo à construção, em 

caso de reversão do imóvel; 

-Que se autorize a alienação do imóvel antes de decorrido o prazo de inalienabilidade, em caso 

de execução de dívida relacionada com o empréstimo à construção.” 

 

Considera a entidade bancária que as mencionadas cláusulas não conferem segurança jurídica e 

financeira para a celebração de contrato de empréstimo e solicita que o município reaprecie o 

assunto e se pronuncie de forma favorável sobre o assunto exposto e emita certidão 

confirmativa da deliberação. 

Perante o exposto e, atendendo a que a contratação do empréstimo é necessário para a 

construção do edifício, e que já se encontra em fase de aprovação, o requerente solicita que a 

câmara municipal aprecie o pedido formulado e que, autorize a subsistência da hipoteca 

relacionada com o empréstimo à construção, em caso de reversão do imóvel e que autorize a 

alienação do imóvel antes de decorrido o prazo de inalienabilidade, em caso de execução de 

dívida relacionada com o empréstimo à construção no lote de terreno nº 5, sito no Loteamento 

Municipal da Zona do Moinho, em Serpa. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto e 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, datado de 10 de dezembro: 
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8. INFORMAÇÃO SOBRE CRITÉRIOS E LEGISLAÇÃO NOS PROCESSOS DE CONSTITUIÇÃO/AUMENTO 

DE COMPARTES   

De acordo com o solicitado pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista na reunião da 

Câmara Municipal de 4 novembro último, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, prestou a seguinte informação:  
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«Os critérios e legislação de apreciação nos processos de constituição/aumento de 
compartes, são os constantes nas informações previamente prestadas. 
 
Assim, a constituição de compropriedade/aumento de compartes carece de parecer 
favorável da câmara municipal, conforme previsto no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 70/2015, de 16 de julho: 
 
Artigo 54.º 
Medidas preventivas 
 
1 | A celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa vir a resultar ma constituição de compropriedade ou a ampliação do número de 
compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal do local 
da situação dos prédios. 
 
2 | O parecer previsto no número anterior só pode ser desfavorável com fundamento 
em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em violação ao regime 
legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 
transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 
3 ... 
4 ... 
Na redação da informação técnica foi considerada a exiguidade da quota ideal a 
transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana, que na presente situação 
era de 3518,52 metros quadrados. 
 
Acresceu na análise: 
- O facto do prédio rústico se situar numa zona muito próxima do perímetro urbano, 
onde a pressão para a edificação urbana é muito forte.  
- O negócio apresentado consistir numa venda, situação de natureza voluntária que 
resulta da mera vontade e opção dos contraentes, por oposição a situações decorrentes 
de partilhas por óbito ou divórcio.» 
 

O Órgão Executivo tomou conhecimento da informação prestada, tendo os senhores 

vereadores do PS referido que irão analisar devidamente esta informação e pronunciar-se 

posteriormente sobre a mesma, se considerarem conveniente. ----------------------------------------- 

 

9. PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES NO PRÉDIO DENOMINADO “HERDADE DA 

MISERICÓRDIA”, NA FREGUESIA DE PIAS 

9.1. Requerente: António Nunes Caiado 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

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

prédio rústico denominado (Misericórdia), descrito na competente Conservatória do Registo 
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Predial sob o n.º 1507/19960221 e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 2 

| Secção C, registada com 132,525hect (a área indicada não está atualizada - foram 

desanexados 3,8715 hectares, resultando 128,6535 hectares no prédio rústico), decorrente da 

doação da quota parte de ANTÓNIO NUNES CAIADO (1/4), vai efetuar a favor de RITA MARIA 

GONÇALVES FERREIRA NUNES CAIADO, ANTÓNIO GONÇALVES FERREIRA NUNES CAIADO E 

JAIME GONÇALVES FERREIRA NUNES CAIADO, na proporção de 1/12 (1/3 de 1/4) a cada um, 

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

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

 

9.2. Maria Amélia Nunes Caiado 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

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

prédio rústico denominado (Misericórdia), descrito na competente Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1507/19960221 e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 2 

| Secção C, registada com 132,525hect (a área indicada não está atualizada - foram 

desanexados 3,8715 hectares, resultando 128,6535 hectares no prédio rústico), decorrente da 

doação da quota parte de MARIA AMÉLIA NUNES CAIADO (1/4), vai efetuar a favor de, 

ANTÓNIO GONÇALVES FERREIRA NUNES CAIADO, RITA MARIA GONÇALVES FERREIRA NUNES 

CAIADO, JAIME GONÇALVES FERREIRA NUNES CAIADO E EDMUNDO NUNES CAIADO BATALHA 

REIS, na proporção de 1/16 (1/4 de 1/4) a cada um, por não se verificar que a referida 

transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da 

Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de 

julho. 

 

9.3. Maria Manuela Nunes Caiado 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara 

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

prédio rústico denominado "Misericórdia", descrito na competente Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1507/19960221 e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 2 

- Secção C, com a área total de 132,525 hectares, decorrente da doação de Maria Manuela 

Nunes Caiado, da sua quota-parte do prédio, a António Gonçalves Ferreira Nunes Caiado, a Rita 

Maria Gonçalves Ferreira Nunes Caiado, a Jaime Gonçalves Ferreira Nunes Caiado e a Edmundo 

Nunes Caiado Batalha Reis, na proporção de 1/4 a cada comparte, por não se verificar que a 

referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da 
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Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto. 

 

10. PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES NOS PRÉDIOS RÚSTICOS “ZAMBUJEIRO” e 

“CANGUEIRO”, EM PIAS 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 9 

do corrente mês de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes decorrente da partilha por óbito de Manuel Moita Grou e 

de Maria Avoila Salvadinho, casados que foram em comunhão geral, dos seguintes bens 

imóveis, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico 

em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto: 

 

- Prédio rústico denominado "Zambujeiro", com a área total de 1,4250 hectares, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1123/19920717 e inscrito na matriz 

predial da freguesia de Pias, sob o artigo 91 - Secção T, prédio este a adjudicar, em partes 

iguais, aos interessados Isabel Salvadinho Grou Baião e a Joaquim José Salvadinho Grou; 

- O direito a 1/3 indiviso do prédio rústico denominado "Cangueiro", com a área total de 

1,2500 hectares, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

768/19920717 e inscrito na matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo 377 - 

Secção I, direito este a adjudicar aos interessados Luzia Salvadinho Grou Ramalho e a 

Margarida Salvadinho Grou Moita. 

 

 

11. PARECER SOBRE AUMENTO DE COMPARTES NO PRÉDIO RÚSTICO DENOMINADO “MONTE DO 

MANANTIZ”, EM PIAS 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 4 

do corrente mês de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unamidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes, no prédio rústico denominado “Monte de Manantiz”, 

com 22,2hectares, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1829/19980428 e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 8 | Seção H, 

decorrente da doação da quota parte, que LUIS FILIPE ROSA DA SILVA GARCIA (1/2) e CRISTINA 

NAVAS RAMIREZ CRUZADO DE GARCIA (1/2), comproprietários, vão efetuar a favor de CRISTINA 

NAVAS GARCIA SALGUEIRO e DIOGO NAVAS GARCIA, filhos, na proporção de 1/4 ( 1/2 de 1/2) a 

cada um, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou dela resulte parcelamento 

físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 
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12. PARECER PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O ENSINO DO CANTE ALENTEJANO AOS 

ALUNOS DO 3.º e 4.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E OUTROS SERVIÇOS 

De acordo com a informação do Gabinete de Ação Social e Educação, e atendendo à relevância 

do Projeto Cante nas Escolas, e para continuidade do trabalho realizado no âmbito do cante 

alentejano (ensino do cante alentejano aos alunos do 3º e 4º ano de escolaridade do concelho, 

ensaios e acampamento do Grupo Coral da Academia Sénior, e Grupo Juvenil de Vila Nova de S. 

Bento, atividades de cante alentejano junto das crianças dos ATL’s da Câmara e participação em 

outros projetos relacionados com a temática), a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento propõe para Parecer Prévio Vinculativo, a abertura de procedimento com o 

objeto acima descrito. 

O projeto terá início em janeiro de 2016 e terminará em agosto de 2016 (8 meses). 

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 o Ensino do Cante Alentejano 

aos Alunos do 3º e 4º Anos do 1º Ciclo do Ensino Básico e outros serviços – 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; 

 

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

contraparte seja determinável: 
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Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, verificou-se 

que não foi atingido 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:  

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, por se estar perante diferente objeto 

dos procedimento anteriores, contemplando, este, a edição e divulgação de um livro virtual 

resultante de encontros intergeracionais, bem como a compilação de modas com vista à 

gravação de um CD. 

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. 
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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 o Ensino do Cante Alentejano aos Alunos do 3º e 4º Anos do 1º Ciclo do Ensino Básico e 

outros serviços, nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro. 

 Deliberação  

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

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

do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para o Ensino do Cante 

Alentejano aos Alunos do 3º e 4º Anos do 1º Ciclo do Ensino Básico e outros serviços. ------------- 

 

Os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista referem que votam favoravelmente este 

assunto, com carater excecional e tendo em conta a justificação apresentada, dado que, por 

enquanto, localmente não se encontra solução e por ser esta uma empresa com ligação à 

DGESTE e por isso pedagogicamente certificada. ------------------------------------------------------------- 

 

 

13. PARECER PRÉVIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO COMPLEXO 

DESPORTIVO DAS PISCINAS DE PIAS E COMPLEXO DESPORTIVO DE VALE DE VARGO 

De acordo com a informação do Gabinete de Empreitadas, existe necessidade de se submeter à 

aprovação das entidades competentes os projetos das instalações elétricas do Complexo das 

Piscinas de Pias e do Complexo Desportivo de Vale de Vargo. 

Vem este gabinete ainda informar que, atendendo às características das redes existentes nos 

locais, e após uma breve análise, concluiu-se que necessitam de atualização face à legislação e 

aspetos técnicos em vigor, prevendo-se, desde já, a necessidade de intervenção futura de 

correção nas instalações. Estes trabalhos serão posteriormente sujeitos a procedimento 

próprio, que resultará do levantamento das necessidades verificadas. 

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: 
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O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Elaboração de Projetos das 

Instalações Elétricas do Complexo das Piscinas de Pias e Complexo Desportivo de Vale de 

Vargo – 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, A2 e B1, B2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

 

- Económica – 07010406 Instalações desportivas e recreativas; 

- GOP – 2 – Funções Sociais 

252 – Desporto, Recreio e Lazer 

2010/26 – Conservação e reparação de equipamentos desportivos e recreativos. 

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, não há 

qualquer contrato anteriormente celebrado no âmbito da elaboração deste plano ou similar, 

nem tão pouco a empresa prestou qualquer serviço ao Município de Serpa, pelo que não existe 

qualquer constrangimento ao limite imposto pelo número 2 do artigo 113º do Código dos 

contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 

de janeiro, na sua atual redação, não se verifica qualquer impedimento à celebração do 

contrato em causa. 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do 

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

75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação 

de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte: 

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

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

artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por se tratar de um procedimento novo 

e de uma contraparte que nunca prestou serviço ao Município de Serpa. 

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 
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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 a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, 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 Elaboração de Projetos das 

Instalações Elétricas do Complexo das Piscinas de Pias e Complexo Desportivo de Vale de 

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

 

 Deliberação  

Face ao exposto e 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 

Elaboração de Projetos das Instalações Elétricas do Complexo das Piscinas de Pias e Complexo 

Desportivo de Vale de Vargo. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 6ª 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 as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

décima quarta alteração ao Orçamento e a sexta alteração ao Plano Plurianual de 

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

fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO HELPPHONE – SERVIÇO DE TELEASSISTÊNCIA 

DOMICILIÁRIA 

Na sequência de anos anteriores, o Gabinete de Ação Social e Educação considera pertinente 

que, para o ano de 2016, seja novamente renovado o fornecimento do serviço de 

teleassistência domiciliária.  

Este serviço, criado a partir do projeto “Em Casa Não Estou Só” no Município de Serpa, 

pretende contribuir para a manutenção da autonomia dos séniores no seu domicílio, com 

dignidade e segurança, proporcionando uma resposta imediata em situação de 

urgência/emergência ou derivadas destas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem como o 

apoio na solidão a todos aqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou 

dependência (física e/ou psicológica).  

Atualmente o Município de Serpa dispõe de 25 aparelhos, estando 24 instalados e um em fase 

de reparação. Dois munícipes estão em lista de espera e aguardam a pela possibilidade de 

instalação do serviço.  

De reforçar, que esta é uma forma de possibilitar a todas as pessoas que comprovadamente 

necessitam e beneficiem do serviço (mediante avaliação prévia e condições de seleção pré-

definidas) e que se encontram em situações de isolamento, beneficiem de uma melhoria na sua 

qualidade de vida e bem-estar, segurança e autoestima.  

O serviço de teleassistência implementado no Concelho em parceira com a HELPPHONE - 

entidade com certificado de conformidade NP EN ISSO 9001 - terá um custo unitário por cada 

base HELPPHONE de 7,68€/mês (sete euros e sessenta e oito cêntimos). Desta forma, o custo 

mensal pelas 25 unidades ou terminais fixos seria de 192€/mês (cento e noventa e dois euros). 

Em suma, dada a importância da continuidade do fornecimento do serviço e conforme a 

proposta N.º 2015.1212 fornecida pela HELPPHONE ao Município de Serpa a 15 de dezembro 

de 2015, propõe-se a adjudicação da proposta de forma a ser possível continuar a dar resposta 

às necessidades de 25 munícipes. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho questionou se já foi efetuada uma avaliação do desempenho deste 

sistema, tendo a Srª Vereadora Isabel Estevens informado que uma técnica da Autarquia 

acompanha no terreno os beneficiários deste equipamento, verificando além da sua 

funcionalidade, as condições de eventuais vulnerabilidades dos utilizadores e quando são 

detetados alguns casos que se justifique, são reportados à Segurança Social ou ao Centro de 

Saúde. Os próprios serviços na central, quando detetam alguma situação que mereça 

intervenção imediata, comunicam aos Bombeiros ou à GNR ou à família dos utentes. ---------- 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar 

a proposta da Helpphone, tendo em vista a continuidade do fornecimento do serviço de 

teleassistência domiciliária. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS – AJUSTES DIRETOS EM REGIME SIMPLIFICADO – LISTAGEM DO MÊS DE 

NOVEMBRO 

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

de junho do corrente ano, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento remete ao 

Órgão Executivo, a listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de novembro.  

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

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

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

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

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

 

 
17. PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SERPA 

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

considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, 

alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a concessão de 

apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 

participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos 

e respetivos familiares, propõe a apreciação pela Câmara Municipal, do protocolo a celebrar 

com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal.  

Informa ainda que da minuta do Protocolo não consta informação de Cabimento, uma vez que 

a disponibilidade da respetiva rubrica está dependente da alteração a efetuar ao Orçamento e 

que será previamente apreciada na mesma reunião da Câmara Municipal. 

 

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 

Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

 

Preâmbulo 

A Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, constituída por 

escritura realizada em 1 de outubro de 1984, tem por fim promover programas de ação social, 

de caráter cultural, recreativo, de educação física e desportiva. 
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Compete à Direção providenciar sobre as fontes de receita, conforme o previsto no artigo 26º, 

alínea h) dos Estatutos. 

Com vista à prossecução dos fins que a Associação pretende realizar, em benefício dos seus 

associados e familiares, e havendo necessidade de angariar financiamento, além das quotas dos 

associados, propõe-se estabelecer o presente Protocolo de Parceria com o Município de Serpa. 

Por sua vez, o Município de Serpa privilegia o estímulo e apoio ao desenvolvimento cultural das 

suas populações, através de realização de diversas atividades culturais e na promoção de vários 

projetos de dinamização cultural e que cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão 

de apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 

participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de 

atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos 

e respetivos familiares, é acordado o presente protocolo. 

Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 

de setembro e de acordo com a deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em 

……/……/…… é celebrado o presente protocolo, entre:  

 

Câmara Municipal de Serpa, neste ato representada por Tomé Alexandre Martins Pires, na 

qualidade de respetivo Presidente, doravante designada Primeira Outorgante; 

e, 

Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º  neste 

ato representada por Maria José Rosa Moreira, na qualidade de Presidente da Direção, 

doravante designada Segunda Outorgante, 

 

Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente Protocolo visa regular e estabelecer as condições de concretização de parceria 

entre as Outorgantes, bem como a concessão de comparticipação financeira à Segunda 

Outorgante. 

 

Cláusula Segunda 

Direitos e obrigações da Primeira Outorgante 

À Primeira Outorgante compete: 

a) Solicitar à Segunda Outorgante a colaboração na organização de eventos culturais e 

recreativos, na parte respeitante ao apoio na preparação e fornecimento de refeições a grupos 

participantes em eventos dessa natureza, bem como no arranjo dos espaços necessários e 

adequados; 
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b) Fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela Segunda Outorgante na sequência da 

colaboração prestada; 

c) Suspender a atribuição da comparticipação financeira a que se obrigou, em caso de 

incumprimento das obrigações assumidas pela Segunda Outorgante, pelo presente Protocolo. 

 

Cláusula Terceira 

Direitos e obrigações da Segunda Outorgante 

À Segunda Outorgante cabe: 

a) Colaborar, com a Primeira Outorgante, em iniciativas nas áreas da cultura e desporto, 

através das formas de cooperação de apoio logístico e fornecimento de refeições em eventos 

organizados pela Primeira Outorgante em que demonstre capacidade para o efeito; 

b) Prestar à Primeira Outorgante, todas as informações que este lhe solicite relativamente à 

execução do presente Protocolo; 

c) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do Protocolo; 

d) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que a Primeira 

Outorgante se obriga; 

e) Apresentar durante o mês de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos 

organizados e respetivos participantes no ano civil imediatamente anterior. 

 

Cláusula Quarta 

Comparticipação Financeira 

1 - A Primeira Outorgante subsidia a atividade desenvolvida pela Segunda Outorgante, tendo 

presente a colaboração prestada na realização dos eventos, a que esta se obriga, de acordo 

com o previsto na Cláusula Terceira, no montante anual para 2015, de 10 000,00€ (dez mil 

euros). 

2 - A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida de acordo com a 

disponibilidade financeira da Autarquia, ao abrigo da Lei nº 8/2012,de 21 de fevereiro e do 

Decreto-Lei nº 217/2012, de 21 de junho. 

3 - O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em 

orçamento, conforme cabimento sequencial nº -----, de --- rubrica----. 

 

Cláusula Quinta 

Fiscalização 

Compete à Primeira Outorgante a fiscalização do presente Protocolo, devendo a Segunda 

Outorgante apresentar toda a documentação considerada adequada e que for solicitada. 

 

Cláusula Sexta 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 
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1 - O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente 

Protocolo constitui motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada por parte da 

Primeira Outorgante e implica a devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham 

sido utilizados, demonstrados através de documentos comprovativos. 

2 - O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de 

novo pedido de apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 2 anos. 

 

Cláusula Sétima 

Vigência 

O presente Protocolo é valido para o ano civil de 2015, podendo renovar-se por acordo entre as 

partes e conforme disposições legais aplicáveis. 

 

Serpa, …………. de ………….., de 2015 

 

Pela Primeira Outorgante 

__________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires 

 

Pela Segunda Outorgante, 

__________________________________ 

Maria José Rosa Moreira 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Protocolo de Parceria 

entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa, acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

18. PROPOSTA DE CRITÉRIOS PARA EXPLORAÇÃO DOS ESPAÇOS DAS TASQUINHAS 

No seguimento de deliberação de reunião de Câmara de 04/11/2015, a Unidade Municipal de 

Cultura, Desporto e Juventude, remete a proposta de critérios para exploração dos espaços 

tasquinhas, atestando que a mesma mereceu parecer favorável, por unanimidade das 

associações presentes, em sede de plenário do Conselho Municipal do Movimento Associativo, 

datado de 21 de dezembro de 2015. 

 

“Na continuidade do apoio ao movimento associativo concelhio, face à sua dinâmica e 

recorrente participação nas iniciativas pelo Município promovidas, nomeadamente nos bares/ 

tasquinhas associados aos Eventos, com especial enfoque na Feira do Queijo, na Feira Histórica 

e Tradicional e na Serpa Equestre, importa a continuidade na fixação de critérios associados à 
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cedência destes espaços, pelo que, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, 

apresenta a seguinte proposta para os anos de 2016-2018: 

 

1- Dividir-se o movimento associativo, na prioridade de acesso, em 3 Grupos: 

Grupo A – Comissões de Festas do Concelho 

Grupo B – Grupos / Clubes Desportivos do Concelho 

Grupo C – Outro Movimento Associativo Concelhio 

 

2- Distribuir os Grupos pelos eventos abaixo descriminados, nos anos de 2016 a 2018, da 

seguinte forma e por prioridade: 

Eventos 2016 2017 2018 

Feira do Queijo 1º Grupo A 

2º Grupo B 

3º Grupo C 

1º Grupo B 

2º Grupo C 

3º Grupo A 

1º Grupo C 

2º Grupo A 

3º Grupo B 

Feira Histórica e tradicional 1º Grupo B 

2º Grupo C 

3º Grupo A 

1º Grupo C 

2º Grupo A 

3º Grupo B 

1º Grupo A 

2º Grupo B 

3º Grupo C 

Serpa Equestre 1º Grupo C 

2º Grupo A 

3º Grupo B 

1º Grupo A 

2º Grupo B 

3º Grupo C 

1º Grupo B 

2º Grupo C 

3º Grupo A 

 

2.a) – Caso o grupo priorizado por certame e ano não ocupe todas as tasquinhas disponíveis, as 

que não forem ocupadas serão automaticamente atribuídas a outro grupo, pela ordem 

elencada 

2.b) – A integração nos Eventos não prescinde da apresentação de candidaturas e, para a 

priorização das mesmas, será considerada a ordem de inscrição, por data de entrada. 

Noutros eventos a promover pelo município, e onde haja lugar a exploração de tasquinhas, 

propõe-se que o critério de atribuição seja a ordem de entrada do pedido, à exceção do Festival 

da Juventude, coorganizado com as Associações de Jovens do Concelho”. ----------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio manifestando o seu reconhecimento por ter sido 

atendido o pedido dos eleitos do PS para que fosse consultado o Conselho Municipal e 

manifesta o seu agrado pela proposta ter sido validada por todos os presentes na reunião do 

Conselho Municipal do Movimento Associativo, podendo assim votar favoravelmente este 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, 

respeitante aos critérios para exploração dos espaços das tasquinhas nos eventos organizados 

pela autarquia, durante os anos de 2016-2018. -------------------------------------------------------------- 

 

19. AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ORGÂNICAS 

Nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, aplicada à Administração Local por força 
do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, nos Municípios são sujeitas a 
avaliação de desempenho as unidades orgânicas que dependem diretamente dos membros do 
órgão executivo. 

Cada membro do órgão executivo avalia as unidades orgânicas que superintende, sendo a 
avaliação expressa nas seguintes menções: 

· Desempenho bom: se atingiu todos os objetivos, superando alguns; 

· Desempenho satisfatório: se atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes; 

· Desempenho insuficiente: se não atingiu os objetivos mais relevantes. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, compete à Câmara 
Municipal ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão 
executivo de que dependam. 

Nestes termos, propõe-se que sejam ratificadas as avaliações de desempenho atribuídas pelos 
membros do órgão executivo. 

Considerando que, por lapso, não foram atempadamente remetidas as avaliações da Unidade 
Orgânicas relativamente ao ano de 2013, remetem-se agora, em conjunto com as avaliações de 
2014: 

 

Avaliação 2013 

Sr. Presidente Tomé Pires: 

Divisão de Gestão e Desenvolvimentos dos 
Recursos Humanos 

- Desempenho Bom 

Gabinete de Inovação e Opt. Organizacional - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Carlos Alves: 

Divisão de Obras Municipais e Suporte Operacional - Desempenho Bom 

Sr.ª Vereadora Isabel Estevens: 

Divisão de Cultura e Dinamização Turística - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Miguel Valadas: 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território - Desempenho Bom 

 
 

Avaliação 2014 

Sr. Presidente Tomé Pires: 
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Divisão de Administração, Finanças e Recursos 
Humanos 

- Desempenho Bom 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Carlos Alves: 

Divisão de Obras Municipais e Ambiente - Desempenho Bom 

Sr.ª Vereadora Isabel Estevens: 

Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 
Juventude 

- Desempenho Bom 

Sr. Vereador Miguel Valadas: 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território - Desempenho Bom 

 
 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, ratificar as avaliações atribuídas em 2013 e 2014 às 

Unidades Orgânicas acima expostas, de acordo com os Relatórios Finais de Desempenho, que 

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

 

 

20. ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, no presente ano letivo e à semelhança dos 

anos anteriores, estão envolvidas as cinco escolas do nosso concelho. O Progama Eco-Escolas é 

um projeto que promove junto da comunidade escolar ações de sustentabilidade do meio 

ambiente, realçando a iniciativa levada a cabo de 24 de novembro a 15 de dezembro/15 "Rota 

dos 20", com uma forte dinâmica de todas as escolas com o apoio da Câmara. Propõem a 

continuidade do apoio por parte da Autarquia ao referido programa. 

 

 Deliberação 

À semelhança do procedimento adotado em anos anteriores, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, estabelecer a seguinte parceria com a ABAE – Associação Bandeira Azul da 

Europa, no âmbito do Programa Eco-Escolas, para o ano letivo 2015/2016: 
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21. CERTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS 

De acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, e na 

sequência do solicitado pelo Centro Social e Paroquial de Brinches, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua do Vale, em Brinches, era anteriormente 

designada por Rua do Vale da Aldeia. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

22. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 248, referente 

ao dia 29 de dezembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 342.538,36 (trezentos e 

quarenta e dois mil quinhentos e trinta e oito euros e trinta e seis cêntimos) e 92.551,88 

(noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e um euros e oitenta e oito cêntimos), respeitantes 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio a Srª Vereadora 

Isabel Estevens para informar que se efetuou a candidatura ao Programa Escolhas 6ª Geração, 

sendo a Câmara Municipal a entidade promotora e a Rota do Guadiana a entidade gestora. Os 

parceiros do consórcio estão assumidos e sendo aprovada, irá permitir que existam ações em 

Pias, onde as questões relacionadas com a etnia cigana são mais prementes e também em Vila 

Nova de S.Bento e em Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Noel Farinho, que procedeu à leitura de um 

documento, cujo teor a seguir se transcreve: 

 
«Na reunião da Assembleia Municipal de 17 de dezembro, foram proferidas pelo Sr.º 
Presidente da Câmara duas afirmações que consideramos incorretas e que ferem a verdade 
dos factos, pelo que somos por este meio a prestar os seguintes esclarecimentos, que 
gostaríamos que ficassem registados em ata e fossem divulgados aos membros da 
Assembleia Municipal: 
 

1. Aquando da intervenção do membro da Assembleia Municipal, Paulo Pisco, a 
respeito da possibilidade do Município de Serpa poder receber famílias de migrantes 
Sírios, respondeu o Sr.º Presidente da CMS, afirmando que o executivo já tinha 
pensado nisso, nomeadamente através da possibilidade de o Município receber 
alguém com formação ou experiência nas áreas da dança e da música, para assim 
poderem desenvolver atividade no enquadramento do centro Musibéria, tendo 
acrescentado que quando o vereador da oposição João Santos, numa reunião de 
vereação, apresentou uma proposta nesse sentido, ela se enquadrou perfeitamente 
naquilo que já havia sido previsto e foi imediatamente aceite por todos. 
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Os factos foram substancialmente diferentes. Na verdade, foi o vereador João 
Santos quem apresentou a proposta de o Município de Serpa poder acolher algumas 
famílias de emigrantes, tendo na altura o Sr.º Presidente concordado com a mesma, 
mas apenas numa perspetiva de articulação com outros municípios do Alentejo e 
com estruturas nacionais que estivessem envolvidas na resolução do problema. 
Mais, o Sr.º Presidente acrescentou que iria levantar o assunto, proximamente, 
numa reunião com outras autarquias do Alentejo (eventualmente no âmbito da 
CIMBAAL), para ser estudada uma abordagem conjunta da situação. 
 
Após isto, o Sr.º Presidente não voltou a falar no assunto até, algumas reuniões mais 
tarde, o mesmo ter sido levantado, novamente pelo vereador João Santos, 
solicitando que o Sr.º Presidente pudesse fazer o ponto da situação. Foi apenas 
nessa altura que o Sr.º Presidente comunicou que, recentemente o responsável pela 
Musibéria lhe tinha feito a proposta de receber alguém com formação ou 
experiência nas áreas da dança e da música, para assim poderem desenvolver 
atividade no enquadramento do respetivo centro. 
 
Consideramos que a intervenção do Sr.º Presidente na Assembleia Municipal atribui 
a iniciativa de receber migrantes Sírios em Serpa aos vereadores com pelouro, 
quando de isso não é verdade. A verdade é que foi um vereador do PS que, de facto, 
apresentou a proposta e foram os vereadores da CDU que, e muito bem, a 
aceitaram. 
 

2. Após a apresentação do Plano de Atividades do Município para 2016, afirmou o Sr.º 
Presidente de que não tinha havido nenhum assunto proposto pelos vereadores do 
PS que não tivesse sido pelo menos conversado nas reuniões. 
 
Uma vez mais isso não é verdade. Recorde-se apenas, a título de exemplo, as várias 
vezes que os vereadores do PS solicitaram que a problemática do centro histórico de 
Serpa fizesse parte da ordem de trabalhos de uma reunião de vereadores, sendo que 
isso nunca aconteceu. 
 
Apraz-nos ainda considerar que, apesar de eventualmente querer fazer crer o 
contrário, não há, da parte do Sr.º Presidente uma postura de colaboração efetiva 
com os vereadores da oposição, apesar de estes representarem uma parte 
significativa do eleitorado. Pelo contrário, tem sido mais frequente a opção pelo 
facto consumado, o que tem levado os vereadores do PS a, várias vezes, apresentar 
o seu desagrado por não serem informados em tempo devido de algumas iniciativas 
do Município. 
 
Acrescentamos ainda que o Plano de Atividades para 2016 foi também apresentado 
aos vereadores do PS como um documento fechado e concluído, apesar do vereador 
Noel Farinho ter manifestado, por várias, vezes a disponibilidade dos vereadores do 
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PS para participarem em reuniões preparatórias ou de planeamento, situação que 
claramente não foi do agrado do Sr.º Presidente, que não lhe deu seguimento. 
 
Serpa, 30 de dezembro de 2015 
 
Noel Ricardo Estevens Farinho 
Daniel Abraços Veiga 
João Manuel Pereira dos Santos» 
 

Relativamente ao ponto 1, o Sr. Presidente da Câmara disse que, de facto, a primeira 

abordagem sobre este assunto feita numa reunião de Câmara, foi a do Sr. Vereador João Santos 

a 2 de setembro e a candidatura foi efetuada pela autarquia, através do Musibéria em outubro, 

sendo que, anteriormente, já tinham sido feitos vários contatos telefónicos.  

Quanto ao ponto 2, reafirmou que todos os assuntos e propostas são discutidos nas reuniões 

da Câmara, não concordando com as observações feitas. ---------------------------------------------------  

 
 
O Sr. Vereador Daniel Veiga interveio também para apresentar o seguinte voto de 

congratulação e proposta, que se transcrevem:  

 

         Voto de Congratulação 

Pelos sucessivos prémios ganhos na área da Composição Musical, Adérito Valente, 35 anos 

Natural de Serpa, Frequentou a Academia de Música da Sociedade Filarmónica de Serpa, o 

Conservatório Regional do Baixo Alentejo e a Escola Profissional de Música de Évora, antes 

de entrar na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto, onde cursou 

Composição. 

“Tem sido reconhecido em concursos internacionais da especialidade, com destaque para o 

1.º Prémio na categoria de Música de Câmara do Concurso Internacional de Jovens 

Compositores de Portimão, em 2009, com outro quarteto de arcos: Ventos do Sul. Leciona 

Acústica, Análise e Composição na Academia de Artes de Chaves.  

O compositor Adérito Valente foi galardoado, na edição de 2015 do Concours de Genève, o 

prémio Fundação Otto & Régine Heim. 

O Concurso de Genebra é um dos eventos mais bem estabelecidos do género, operando 

desde 1939. No seu modelo atual, oferece bianualmente a categoria de Composição. Esta 

edição, dedicada à escrita para quarteto de arcos, teve como júri os compositores Michael 

Jarrell, Pascal Dusapin, Luca Francesconi, Dai Fujikura e Wolfgang Rihm. 

Após ter sido selecionado para um lote de quatro finalistas, o quarteto de arcos do 

compositor, intitulado Onis ex tempore, mereceu o prémio patrocinado pela Fundação Otto 

& Régine Heim.” 
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O Município tem aqui uma grande, senão única oportunidade, de enriquecer as suas políticas 

culturais, dada a excelência dos prémios adquiridos, colaborando na divulgação do trabalho 

já premiado deste nosso conterrâneo. 

 

Proponho ao executivo da Câmara Municipal de Serpa, que contate o Serpense Adérito 

Valente, para avaliar a possibilidade de se iniciar um projeto para espetáculo, a inserir na 

Semana da Cultura em Serpa. 

 
 

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 e Mapa 

de Pessoal 2016 

 Segunda alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2016 

 Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

 Pedidos de licenças de recinto improvisado – Ratificação  

 Despacho n.º 20/2015 – 13ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

 Autorização para alteração de cláusula de reversão e de inalienabilidade  

 Informação sobre critérios e legislação nos processos de constituição/aumento de 

compartes   

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio denominado “Herdade da 

Misericórdia”, na freguesia de Pias 

 Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos “Zambujeiro” e “Cangueiro”,  

em Pias 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Monte do 

Manantiz”, em Pias 

 Parecer prévio para aquisição de serviços para o Ensino do Cante Alentejano aos alunos 

do 3.º e 4.º ciclos do ensino básico e outros serviços 

 Parecer prévio para elaboração de projetos das instalações elétricas do complexo 

desportivo das piscinas de Pias e complexo desportivo de Vale de Vargo 

 14ª Alteração ao Orçamento e 6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Proposta de renovação do contrato Helpphone – Serviço de Teleassistencia Domiciliária 
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 Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

novembro 

 Protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

 Proposta de critérios para exploração dos espaços das tasquinhas 

 Avaliação das Unidades Orgânicas 

 Associação Bandeira Azul da Europa 

 Certificação de nome de ruas 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 11H45 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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