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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 21 de janeiro 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 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 2/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 21 DE JANEIRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia vinte e um de janeiro de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta 

minutos, convocados 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 1/2015 

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 1, relativa à reunião realizada no dia 7 de janeiro, a qual foi 

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

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedidos de autorização de queimadas 

4. Parecer sobre aumento do número de compartes 

5. Parecer genérico à celebração de contratos de aquisição de serviços 

6. Venda do lote n.º 46 da Zona Industrial de Serpa 

7. Venda do lote n.º 49 da Zona Industrial de Serpa 

8. Proposta de redução de caução para realização de obras de urbanização  

9. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Estrada da Mina 

de S. Domingos, n.º 55 em Santa Iria – Requerente: Maria José Garcias Rosa  

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Bicas, n.º 2 em Pias – Requerente: 

Domingas Janeiro Carvalho  

11. Pedido de informação sobre o direito de preferência na aquisição do prédio urbano 

sito na Rua dos Fidalgos, n.º 22/ Travessa do Serra, em Serpa – Requerente:  
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12. Pedido de Rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas por Satiro Luís Galamba Garcia Leitão, assistente 

operacional 

13. Pedido de Rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas por Ana de Guadalupe Parelho Sebastião, assistente 

operacional 

14. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Associação de Jovens de A-do-Pinto 

De acordo com o solicitado pela Associação de Jovens de A-do-Pinto, através de Pretensões n.º 

459 e 570 datadas de 8 e 12 de janeiro respetivamente, 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 Associação do pagamento da taxa de licença para realização de 

passeio Todo o Terreno, no dia 17 do corrente mês de janeiro e licença de ruido para o baile 

realizado no Salão Polivalente, nesse mesmo dia. ------------------------------------------------------------ 

 

 

1.2. Associação de Futebol de Beja 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que a Associação de Futebol 

de Beja, requereu a cedência do pavilhão dos desportos Carlos Pinhão para realização de três 

jogos de futsal do torneio Inter Associações distritais de sub 17, nos dias 23 (17 às 20 H), 24 e 

25 de janeiro de 2015, entre as 10 e as 13 H. 

A taxa de utilização é de 135 euros (9h x 15€), pelo que, com base no Regulamento de Taxas do 

Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou Reduções, ponto 2 alínea b), e mediante 

solicitação, propõem a isenção deste pedido, atendendo à natureza da entidade (associação 

desportiva sem fins lucrativos), à importância da iniciativa e à oferta desportiva competitiva 

para os munícipes do Concelho de Serpa assistirem. -------------------------------------------------------- 

 

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 a 

Associação de Futebol de Beja, do pagamento da taxa de utilização do Pavilhão Carlos Pinhão, 

nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3. Beja Toastmasters Club 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que a Toastmasters é uma 

organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 1924 nos Estados Unidos, que se 

dedica à melhoria das competências de comunicação, discurso público e liderança, através de 

clubes disseminados a nível mundial. A organização está presente em Portugal desde 2006, 

tendo o clube de Beja iniciado a sua atividade em 2011. Este solicita a cedência da sala 

polivalente da Biblioteca Municipal, no mês de fevereiro ou março, num sábado, por volta das 

15 horas, para a realização de uma sessão para membros do clube e público em geral. Nesse 

encontro pretende-se divulgar em Serpa o projeto Toastmasters. 

O pedido é feito por Filomena Afonso Mourinho, "Vice Presidente Education", a qual dinamiza 

o Clube de Leitura da Biblioteca Municipal. 

Tendo em conta que se trata de uma entidade sem fins lucrativos, consideram que pode ser 

isenta do pagamento da taxa de utilização da sala polivalente (12,00€/hora) ao abrigo do artigo 

8.º do Regulamento de Taxas do Município. -------------------------------------------------------------------- 

 

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 a Beja 

Toastmasters Club, da taxa de utilização da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, para 

realização de uma sessão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ótica Sousa Santos  

Na sequência do requerimento da Ótica Sousa Santos de Carlos Manuel Sousa Santos, datado de 3 de 

outubro de 2014, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu a seguinte informação, 

no dia 31 de outubro de 2014:  

 

«- O Sr. Carlos Manuel Sousa Santos, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para realizar uma 
festa alusiva ao 25º aniversário da "Óptica Sousa Santos", no dia 1 de Novembro, do presente ano, ocupando a via 
pública com um insuflável (3 x 3 m), um palco e um balcão de apoio na lateral do referido estabelecimento 
(conforme fotografia anexada pelos nossos serviços de fiscalização), com início às 09h00 e término as 18h00. 
De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que se encontram em falta o seguinte elemento instrutório: 
- Plano de evacuação em situações de Emergência, no entanto trata-se de atividade ao ar livre 
.Mais se informa que faz ainda parte do Recinto improvisado atras referido um Recinto itinerante (insuflável 3 x 3 
m) 
De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29-09, de acordo com o artigo 5º, verifica-se que se encontram em falta os seguintes elementos instrutórios: 
- Último certificado de inspeção do equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de inspeção; 
De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei n.º 
309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 
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pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o 
pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita 
a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de aprovação 
da instalação ou de indeferimento do pedido. 
 Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento 
Face ao exposto, coloco à consideração superior a emissão da Licença Requerida. 
Mais se informa que o pedido em causa deverá ser presente a reunião de camara, no entanto tendo em conta a 
data do evento coloco à consideração superior a emissão da licença e posteriormente o pedido deve ser 
encaminhado para a próxima reunião de camara 
2- O Sr. Carlos Manuel Sousa Santos pretende ainda a emissão de uma Licença Especial de Ruído para o evento 
atras referido. 
De acordo com o estipulado no art. 15º do Dec.-Lei 9/2007, de 17/01 – Regulamento Geral do Ruído, referente a 
Atividades Ruidosas Temporárias, temos que: 
 
Artigo 14º 
Atividades ruidosas temporárias. 
É proibido o exercício de atividades ruidosas temporárias na proximidade de: 
a) Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 
b) Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 
c) Hospitais ou estabelecimentos similares. 
 
Face ao acima disposto, deverá a CMSerpa ponderar a emissão da respetiva Licença, considerando no entanto que 
apesar do ruído se focalizar no interior do perímetro urbano da localidade, de acordo com o estipulado no Artigo 
24º relativo ao Ruído de Vizinhança; 
 
Artigo 24º  
Ruído de vizinhança. 
1— As autoridades policiais podem ordenar ao produtor de ruído de vizinhança, produzido entre as 23 e as 7 
horas, a adoção das medidas adequadas para fazer cessar imediatamente a incomodidade. 
2— As autoridades policiais podem fixar ao produtor de ruído de vizinhança produzido entre as 7 e as 23 horas um 
prazo para fazer cessar a incomodidade.» 
 

Face ao exposto, o Sr. Presidente emitiu despacho favorável no dia 31 de outubro de 2014.  

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 31 de 

outubro de 2014, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado, para a realização da festa 

alusiva ao 25º aniversário da "Ótica Sousa Santos", no passado dia 1 de Novembro. ------------- 

 

 

3. 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. ---------------------------------------------------------------------------- -------- 
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 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos 

requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se 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 os seguintes 

despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Miguel Nuno 

Coelho Sampaio 

E/454 2015.01.08 2015.01.09 2015.01.08 Repoila, Serpa 

Fernando Tavares 

Rebelo 

E/745 2015.01.14 2015.01.14 2015.01.14 Terra de D.Brites, Serpa 

Mariano Fialho, 

Unipessoal, Lda 

E/770 2015.01.14 2015.01.15 2015.01.14 Herdades da Morena, do 

Gago e Melrinitas, Serpa 

Maria de Lurdes 

Metelo Paixão 

E/806 2015.01.15 2015.01.15 2015.01.15 Herdade da Morena, Serpa 

 

 

4. Parecer sobre aumento do número de compartes 

Na sequência do requerimento apresentado por Francisco Mira Morais Costa, através de 

Pretensão datada de 2 do corrente mês de janeiro e de acordo com o parecer técnico da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 6 de janeiro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes no 

prédio rústico denominado "Charneca ou Charneca Velha", descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1263/19920310 e inscrito na matriz predial da 

freguesia de Vila Nova de S. Bento, sob o artigo 12 – Secção D, decorrente da partilha por óbito 

de Cristina Maria Morais e subsequente adjudicação de 1/2 a Francisco Mira Morais Costa e 1/2 

a Cândido Morais Costa, 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. ------------------------------------------ 

 

 

5. Parecer genérico à celebração de contratos de aquisição de serviços – Listagem 

do mês de dezembro 

De acordo com o n.º 1 alínea b) e nº 3 do art.º 4 da Portaria 53/2014 de 3 de março e nos 

termos da deliberação da Câmara Municipal, proferida na reunião de 16 de abril do corrente 

ano, o Órgão Executivo tomou conhecimento da lista dos contratos de aquisição de serviços 
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celebrados durante o mês de dezembro, ao abrigo do Parecer Genérico emitido, a qual consta 

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

 

6. Venda do lote n.º 46 da Zona Industrial de Serpa 

Após apreciação de atribuição de lote de terreno a Fernando Augusto Fidalgo, 

Proc.2014/ADES/ZISRP/12 e processo de licenciamento em curso, os Serviços Técnicos da 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, em 13 do corrente 

mês de janeiro informam que, por deliberação de câmara, proferida em reunião de 

23/07/2014, foi atribuído o lote de terreno nº 46, sito na Zona Industrial, em Serpa, a Fernando 

Augusto Fidalgo, para desenvolver a atividade de indústria agroalimentar, de acordo com a 

indicação fornecida pela ficha de inscrição (fabrico de torrão de alicante e sua embalagem), de 

15/10/2012, tendo sido assinado acordo protocolar. 

Foi apresentado projeto de arquitetura para licenciamento de obras de edificação, processo nº 

196/2014, instruído com esclarecimentos sobre o uso a que se destina a edificação, 

mencionando-se na memória descritiva que se destina a “armazenamento de matéria-prima 

(farinha, sacos, etc.)”relacionada com a atividade económica do requerente e para “resguardar 

as roulottes”. 

Face ao exposto, para que dúvidas não subsistam sobre o uso da edificação e para efeitos de 

aprovação do projeto e licenciamento da construção, bem como de instrução de escritura de 

compra e venda, sugerem que o órgão executivo se pronuncie sobre a alteração do uso do lote. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e de harmonia com o disposto no artigo nº 33º nº1, alínea g), 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, vender 

o lote de terreno nº 46, sito na zona industrial de Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 4003, 

descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 3711/20130520, com a 

área de 740,90 m2, a Fernando Augusto Fidalgo, contribuinte fiscal 182618048, destinado a 

armazenagem não frigorífica dos géneros alimentícios a utilizar na atividade (CAE 52102) e para 

parqueamento do veículo utilizado na venda, pelo preço de 0,30 € (trinta cêntimos) o metro 

quadrado, preço que tem vindo a ser praticado na zona industrial.--------------------------------------- 

 

7. Venda do lote n.º 49 da Zona Industrial de Serpa 

Após apreciação de atribuição de lote de terreno a Reboques Ragageles Unipessoal, Lda, Proc. 

2014/ADES/ZISRP/11 e processo de licenciamento em curso, os Serviços Técnicos da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, em 13 do corrente mês de 

janeiro informam que, em reunião da Câmara de 23/07/2014 foi deliberado atribuir o lote de 

terreno nº 49, sito na Zona Industrial de Serpa, a José Maria Pereira Ragageles, para 
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desenvolver a atividade de prestação de serviços com veículos de pronto - socorro, tendo sido 

assinado acordo protocolar em 31 de julho do mesmo ano. 

Em reunião de câmara, realizada em 12/11/2014, a requerimento do interessado, foi 

deliberado autorizar o averbamento do acordo protocolar a favor de Reboques Ragageles 

Unipessoal, Lda. 

Foi apresentado projeto de arquitetura para licenciamento de obras de edificação, processo nº 

166/2014, não se verificando ainda a propriedade do lote pelo requerente.  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e de harmonia com o disposto no artigo nº 33º nº1, alínea g), 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, vender 

o lote de terreno nº 49, sito na zona industrial de Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 3997, 

descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 3825/20141029, com a 

área de 800,77m2, a Reboques Ragageles Unipessoal, Lda, contribuinte fiscal 510829880, 

destinado a atividade de prestação de serviços com veículos de pronto – socorro, pelo preço de 

0,30€ (trinta cêntimos) o metro quadrado, preço que tem vindo a ser praticado na zona 

industrial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Proposta de redução de caução para realização de obras de urbanização  

Os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informam que os 

requerentes (João Maria Carvalho Pires e outros), em nome dos quais foi emitido o alvará n.º 

3/2006 requerem a redução do montante da caução prestada como garantia para a boa e 

regular execução das obras de urbanização (Celeiro, em Pias). 

De acordo com o descrito no alvará n.º 03/2006 o promotor prestou caução no valor de 

99.408,02 € sob a forma de hipoteca de 4 lotes, designados de lote 5, lote 6, lote 7 e lote 8, cuja 

escritura foi lavrada pelo notário privativo da câmara municipal. 

Em vistoria realizada por comissão a 15 de dezembro de 2014, verificou-se que as obras de 

urbanização estão concluídas em 80%. 

De acordo com a alínea b) do n.º4 do artigo 54.º do RJUE o montante da caução pode ser 

reduzido, em conformidade com o andamento dos trabalhos e a requerimento do interessado, 

devendo ser decidido no prazo de 15 dias. É assim possível reduzir a caução inicial até 80% do 

seu valor. 

A caução inicial de 99.408,02€ sobre os 4 lotes referidos, atendendo a que apresentam áreas 

iguais e localizações equivalentes (lotes contíguos em que se organizam 2 conjuntos de 

moradias geminadas), pode considerar-se que corresponde a 24.852,00€/lote. 
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Face ao exposto, propõem no quadro da alínea b) do n.º4 do artigo 54.º do RJUE, que a câmara 

municipal delibere a redução da caução em 75% procedendo-se para tal ao cancelamento da 

hipoteca sobre os lotes 6,7 e 8, o que corresponde a libertar 74.556,00€. ----------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, e nos termos da alínea b) do n.º4 do artigo 54.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e da Edificação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a redução da caução, procedendo-se ao cancelamento da hipoteca sobre os lotes 6, 7 

e 8, libertando-se o valor de 74.556,00 (setenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis 

euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Estrada da 

Mina de S. Domingos, n.º 55 em Santa Iria – Requerente: Maria José Garcias 

Rosa  

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

datado de 5 do corrente mês de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio urbano com 298,00m2 

de área total, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º414/19861211, inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 3991-P, conforme as frações que se descrevem: 

Fração A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 55 da Estrada da Mina de São Domingos, 

destinada a habitação, tipo T1, composta por um quarto, uma sala, uma cozinha e instalação 

sanitária; 

Área de implantação – 52 m2 (cinquenta e dois metros quadrados); 

Área bruta de construção – 52 m2 (cinquenta e dois metros quadrados); 

Fração B: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 57 da Estrada da Mina de São Domingos 

destinada a anexo, composta por uma divisão; 

Área de implantação – 29 m2 (vinte e nove metros quadrados); 

Área bruta de construção – 29 m2 (vinte e nove metros quadrados); 

Fração C: Rés-do-Chão, com entrada pela Estrada da Mina de São Domingos, s/n, destinada a 

anexo, composta por duas divisões; 

Área de implantação – 19 m2 (dezanove metros quadrados); 

Área bruta de construção – 19 m2 (dezanove metros quadrados); 

Fração D: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 50 da Rua do Lazareto, destinada a arrumos, 

composta por 5 divisões e logradouro; 

Área de implantação – 78 m2 (setenta e oito metros quadrados); 

Área bruta de construção – 78 m2 (setenta e oito metros quadrados); 

Área descoberta – 112 m2 (cento e doze metros quadrados); 

As frações A e B apresentam em comum a cobertura, paredes meeiras autoportantes. 
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As frações A, B, C e D apresentam em comum as paredes meeiras autoportantes. 

As Frações autónomas A, B, C, e D constituem unidades independentes, distintas e isoladas 
entre si, comunicando diretamente com o exterior, preenchendo por conseguinte os requisitos 
dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. -------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Bicas, n.º 2 em Pias – 

Requerente: Domingas Janeiro Carvalho  

Os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informam que a 

requerente, na qualidade de comproprietária, solicita o destaque de uma única parcela, dentro 

do perímetro urbano de Pias, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1682/19970509 e inscrito na matriz predial sob o artigo 2130. 

O prédio urbano localiza-se em área classificada no Plano Diretor Municipal em vigor, em 

espaços centrais e residenciais: índice de ocupação do solo líquido – 1 e índice de utilização do 

solo líquido – 1.60. 

No prédio urbano com 349.20m2 de área de terreno, 213.30 m2 de área coberta e 135.90 m2 

de área descoberta, pretende-se destacar uma parcela com: 

Área total do terreno – 241.00 m2; 

Área coberta – 121.90 m2; 

Área descoberta – 119.10m2. 

Confronta com a via pública, a este com a Rua das Bicas e a oeste com a Travessa das Bicas. 

A parcela restante, com 108.20m2 de área total, 91.40m2 de área coberta e 14.60 de área 

descoberta, confronta com a via pública, a este pela rua das Bicas e a oeste pela Travessa das 

Bicas. 

Nos termos do disposto no n.º4 do art.º6 do Dec. Lei n.º555/99 de 16/12, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014 de 09/09: “Os atos que tenham por efeito o 

destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro 

urbano estão isentos de licença desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem 

com arruamentos públicos.” 

Pelo exposto, confinando ambas as parcelas com arruamento público, o presente destaque de 

parcela em perímetro urbano, encontra-se isento de licença. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o referido 

destaque de parcela. 

Conforme o n.º 6 do art.º6 do RJUE: “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. 
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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.” 

 

11. Pedido de informação sobre o direito de preferência na aquisição do prédio 

urbano sito na Rua dos Fidalgos, n.º 22/Travessa do Serra, em Serpa – 

Requerente:  

Na sequência do email datado de 30 de dezembro do ano transato, enviado pelo Dr. Afonso 

Drago, advogado, em nome do seu cliente Satiro João Gonçalves da Costa Louzeiro, respeitante 

ao direito de preferência na aquisição de um prédio urbano sito na rua dos Fidalgos, n.º22/ 

Travessa do Serra (edifício onde nasceu Abade Correia da Serra), nos termos do disposto no 

art.º 37 da Lei n.º107/2001 de 08/09, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, informam, em 9 do corrente mês de janeiro, que o prédio localiza-

se no Núcleo Intramuros, classificado como Conjunto de Interesse Público e no Plano de 

Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, e encontra-se classificado como 

"Imóvel Notável". 

O valor apresentado para a sua alienação é de 800.000,00 (oitocentos mil euros), a pagar no 

ato da escritura.  

Face às intervenções em curso, consideram não haver interesse por parte da Câmara Municipal 

em adquirir o prédio urbano. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho recordou que em 2007/2008 quando surgiu a 

possibilidade de aquisição deste imóvel, já se tinha pronunciado no sentido de que a Câmara 

deveria fazer os esforços possíveis para a sua aquisição, por se tratar de um imóvel onde 

nasceu e viveu um dos maiores académicos do séc. XVIII, reconhecido a nível internacional, mas 

atualmente não conhece completamente a situação financeira da autarquia, contudo, 

considera que face a esta nova possibilidade, deveria negociar-se com o proprietário. ------------ 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, informar o requerente 

que não pretende exercer o direito de preferência nas condições apresentadas, mas existindo 

disponibilidade da parte do proprietário para negociar o preço e/ou condições de pagamento, 

poderá o Município estar interessado na eventual aquisição do imóvel, face às características 

do mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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12. Pedido de Rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas por Satiro Luís Galamba Garcia Leitão, assistente 

operacional 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, relativa ao assunto designado em epígrafe:  

«Sr. Presidente Tomé Pires, 

- Satiro Luís Galamba Garcia Leitão, assistente operacional, manifestou ser sua vontade 
aceder ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo e consequentemente requer a 
cessação do seu contrato de trabalho, com produção de efeitos no início de 2015. 

- Para o devido efeito, foi o requerimento apreciado para verificação das condições de 

admissibilidade. Nesta conformidade informa-se que o referido trabalhador reúne os 

requisitos de acesso ao Programa, previstos no artigo 3º, da Portaria nº 209/2014, de 13 

de outubro e que são: 

a) Tem idade igual ou inferior a 59 anos (o trabalhador tem 56 anos); 

b) É detentor de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

c) Está a mais de cinco anos de atingir o limite de idade legal para aposentação; 

d) Não se encontra a aguardar decisão de pedido de aposentação ou reforma 

antecipada, nem se encontrava à data da entrada em vigor da referida Portaria em 

situação de licença sem remuneração por período igual ou superior a 12 meses, tal 

como dispõem os respetivos nºs 3 e 4, do artigo 3º. 

- O requerimento foi dirigido ao Presidente da Câmara “no período compreendido entre 

15 de outubro de 2014 e 30 de junho de 2015” nos termos artigo 9º, nºs 2 e 3, da 

Portaria, encontrando-se o mesmo com data de 24 de novembro de 2014. 

- De harmonia com o disposto no artigo 4º, n.ºs 1 e 2, alínea c), da Portaria, “a 

compensação a atribuir ao trabalhador corresponde à remuneração base mensal, 

acrescida dos suplementos remuneratórios atribuídos de forma permanente” e é 

atribuída nos seguintes termos: “caso o trabalhador tenha idade compreendida entre os 

55 e os 59 anos de idade, 1 mês de remuneração base” e suplementos remuneratórios 

de caráter permanente por cada ano de serviço. 

- “Para efeitos do cálculo da compensação a atribuir é contabilizado cada ano completo 

de antiguidade, independentemente da respetiva modalidade de relação jurídica de 

emprego público. Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado 

proporcionalmente”, de acordo com o artigo 6º, nºs 1 e 2, da Portaria. 

Assim, foram contabilizados 35 anos e 7 meses à data de 31-12-2014, com o vencimento 

base mensal de 837,60€, que perfaz o montante da indemnização no valor de 29 

804,60€. 
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- Mais se informa que este pedido de rescisão obteve o parecer prévio por parte do Eng. 

Carlos Ferreira, Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, que a seguir se 

transcreve: 

“Atendendo ao histórico recente deste colaborador e atendendo a que já prestou 

serviço em diversas áreas da DOMA (Serviço de Águas, Logística e Ambiente) com 

dificuldade de integração nas tarefas dessas equipas e manifestando vontade da 

rescisão do contrato por mutuo acordo, após consulta aos responsáveis diretos pelo 

acompanhamento, Eng. Carlos Rocha e Sr. Carlos Amarelinho, entende-se em termos de 

serviço não colocar objeção à sua saída.” 

Procedimento: 

- Nos termos do artigo 7º, alínea a), da Portaria, a autorização da entidade empregadora 

compete, nos Municípios, à Câmara Municipal. 

- Previamente deve o “Presidente da Câmara (….) emitir parecer, onde se pronuncia 

obrigatoriamente quanto à necessidade de manutenção do posto de trabalho ocupado 

pelo requerente para a prossecução das atribuições cometidas ao respetivo município“, 

conforme artigo 8º, nº 1, da Portaria.  

- Finalmente, caso seja “aprovada a autorização para celebração de acordo de cessação 

do contrato de trabalho, a entidade empregadora notifica o trabalhador para, 

querendo, aceitar a proposta de rescisão no prazo de 10 dias úteis. A aceitação consta 

de documento escrito, sendo comunicada pelo trabalhador à entidade empregadora 

pública para efetivação do acordo de cessação”, de acordo com o artigo 10º, nºs 5 e 6, 

da Portaria. 

- “Concluído o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local devem 

ser reportadas à DGAL e à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP), para conhecimento, o número de pedidos de celebração de acordos de 

cessação de contrato de trabalho em funções públicas e respetivos montantes 

compensatórios, bem como, o número de acordos efetivamente celebrados e respetivos 

montantes compensatórios”, conforme artigo 13º, da Portaria. 

Em face ao exposto, remete-se a presente informação ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, para emissão de Parecer e posterior apreciação em reunião da Câmara 

Municipal. 

À Consideração Superior, 

Rui Costa 

(DAFRHAJ)» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PARECER 

 

Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, no uso da 

competência, que lhe é conferida pelo artigo 8º, nº 1, da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro e na sequência do pedido de rescisão por mútuo acordo de Satiro Luís Galamba Garcia 

Leitão, assistente operacional, da área funcional de Cantoneiro, entende emitir Parecer 

Desfavorável à cessação do respetivo contrato de trabalho, pelos seguintes fundamentos: 

- O Município de Serpa efetuou uma redução significativa do seu número de trabalhadores ao 

longo dos últimos 3 anos (2012/2013/2014) por força das disposições das sucessivas Leis do 

Orçamento de Estado, que impuseram reduções anuais de 2%. 

- Por força do exposto, no período referido, cessaram funções no município de Serpa mais de 

40 trabalhadores, o que se traduziu numa situação de extrema escassez de recursos humanos 

em diversos setores de atividade. 

- Excecionalmente no ano de 2014 (estando largamente ultrapassada a obrigação de redução 

de pessoal de 2%), o Município de Serpa pode iniciar alguns procedimentos para a contratação 

de pessoal, sendo de destacar para a apreciação do presente pedido: 

 - 3 postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área 

funcional de cantoneiro de Limpeza, para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área 

funcional de Mecânica para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

Neste sentido, verificando-se que o Município de Serpa carece atualmente de trabalhadores na 

carreira de assistente operacional, estando a decorrer procedimentos para a respetiva 

contratação, constitui uma contradição absolutamente inultrapassável rescindir contrato, por 

mútuo acordo, com trabalhadores dessa mesma carreira, assumindo encargos significativos 

decorrentes da mesma cessação. 

Refira-se, por último, que à presente data, já foram apresentados 3 pedidos de rescisão por 

mútuo acordo, sendo todos relativos a trabalhadores da carreira de assistente operacional, 

importando encargos superiores a 50 000,00€, estando o programa em curso até 30 de junho 

de 2015. 

Em face ao exposto, submeto à apreciação e deliberação do Órgão Executivo, o presente 

pedido de rescisão por mútuo acordo subscrito pelo trabalhador Satiro Luís Galamba Garcia 

Leitão, conforme previsto no artigo 10º, nº 3, da Portaria supra referida. 

 

Serpa, 15 de janeiro de 2015 

O Presidente da Câmara 

Tomé Alexandre Martins Pires 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, de acordo com o artigo 10º, nº 3 da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria com três abstenções dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, não autorizar a rescisão por mútuo acordo do contrato de 

trabalho de Satiro Luís Galamba Garcia Leitão. ------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Pedido de Rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas por Ana de Guadalupe Parelho Sebastião, 

assistente operacional 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, relativa ao assunto designado em epígrafe:  

Sr. Presidente Tomé Pires, 

- Ana de Guadalupe Parelho Sebastião, assistente operacional, manifestou ser sua 

vontade aceder ao Programa de Rescisões por Mútuo Acordo e consequentemente 

requer a cessação do seu contrato de trabalho. 

- Para o devido efeito, foi o requerimento apreciado para verificação das condições de 

admissibilidade. Nesta conformidade informa-se que a referida trabalhadora reúne os 

requisitos de acesso ao Programa, previstos no artigo 3º, da Portaria nº 209/2014, de 13 

de outubro, e que são: 

a) Tem idade igual ou inferior a 59 anos (a trabalhadora tem 40 anos); 

b) É detentora de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado; 

c) Está a mais de cinco anos de atingir o limite de idade legal para aposentação; 

d) Não se encontra a aguardar decisão de pedido de aposentação ou reforma 

antecipada, nem se encontra à data da entrada em vigor da referida Portaria em 

situação de licença sem remuneração por período igual ou superior a 12 meses, tal 

como dispõem os respetivos nºs 3 e 4, do artigo 3º. 

- O requerimento foi dirigido ao Presidente da Câmara “no período compreendido entre 

15 de outubro de 2014 e 30 de junho de 2015” nos termos artigo 9º, nºs 2 e 3, da 

Portaria, encontrando-se o mesmo com data de 9 de dezembro de 2014. 

- De harmonia com o disposto no artigo 4º, n.ºs 1 e 2, alínea c), da Portaria, “a 

compensação a atribuir ao trabalhador corresponde à remuneração base mensal, 

acrescida dos suplementos remuneratórios atribuídos de forma permanente” e é 

“atribuída nos seguintes termos: a) Caso o trabalhador tenha idade inferior a 50 anos, 

1,5 meses de remuneração base e suplementos remuneratórios de caráter permanente 

por cada ano de serviço”. 
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- “Para efeitos do cálculo da compensação a atribuir é contabilizado cada ano completo 

de antiguidade, independentemente da respetiva modalidade de relação jurídica de 

emprego público. Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado 

proporcionalmente”, de acordo com o artigo 6º, nºs 1 e 2, da Portaria. 

Assim, foram contabilizados 13 anos e 6 meses à data de 31-12-2014, com o vencimento 

base mensal de 505,00€, que perfaz o montante da indemnização no valor de 10 

226,25€. 

- Mais se informa que este pedido de rescisão obteve o parecer prévio por parte do Eng. 

Carlos Ferreira, Chefe da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, que se pronunciou 

nos seguintes termos: 

 “No que se refere a este caso em concreto o meu parecer é favorável, com os seguintes 

fundamentos: 

O primeiro, de caráter geral, em que se entende que se um funcionário manifesta 

interesse em se desvincular do serviço, será negativo, "forçar" essa continuidade na 

instituição em termos de motivação e qualidade do trabalho a realizar. 

O segundo por ser uma área indiferenciada pouco especializada, em que a 

substituição/rotação dos colaboradores tem baixo impacto no serviço prestado.” 

 

Procedimento: 

- Nos termos do artigo 7º, alínea a), da Portaria, a autorização da entidade empregadora 

compete, nos Municípios, à Câmara Municipal. 

- Previamente deve o “Presidente da Câmara (….) emitir parecer, onde se pronuncia 

obrigatoriamente quanto à necessidade de manutenção do posto de trabalho ocupado 

pelo requerente para a prossecução das atribuições cometidas ao respetivo município“, 

conforme artigo 8º, nº 1, da Portaria.  

- Finalmente, caso seja “aprovada a autorização para celebração de acordo de cessação 

do contrato de trabalho, a entidade empregadora notifica o trabalhador para, 

querendo, aceitar a proposta de rescisão no prazo de 10 dias úteis. A aceitação consta 

de documento escrito, sendo comunicada pelo trabalhador à entidade empregadora 

pública para efetivação do acordo de cessação”, de acordo com o artigo 10º, nºs 5 e 6, 

da Portaria. 

- “Concluído o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo na Administração Local devem 

ser reportadas à DGAL e à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP), para conhecimento, o número de pedidos de celebração de acordos de 

cessação de contrato de trabalho em funções públicas e respetivos montantes 

compensatórios, bem como, o número de acordos efetivamente celebrados e respetivos 

montantes compensatórios”, conforme artigo 13º, da Portaria. 
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Em face ao exposto, remete-se a presente informação ao Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, para emissão de Parecer e posterior apreciação em reunião da Câmara 

Municipal. 

À Consideração Superior, 

Rui Costa 

(DAFRHAJ)» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PARECER 

 

Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, no uso da 

competência, que lhe é conferida pelo artigo 8º, nº 1, da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro, e na sequência do pedido de rescisão por mútuo acordo de Ana de Guadalupe 

Parelho Sebastião, assistente operacional, da área funcional de Serviços Gerais, entende emitir 

Parecer Desfavorável à cessação do respetivo contrato de trabalho, pelos seguintes 

fundamentos: 

- O Município de Serpa efetuou uma redução significativa do seu número de trabalhadores ao 

longo dos últimos 3 anos (2012/2013/2014) por força das disposições das sucessivas Leis do 

Orçamento de Estado, que impuseram reduções anuais de 2% e fortíssimas limitações à 

contratação de novos trabalhadores. 

- Por força do exposto, no período referido, a redução de funcionários no município de Serpa 

superou os 40 trabalhadores, o que se traduziu numa situação de extrema escassez de recursos 

humanos em diversos setores de atividade. 

- Excecionalmente no ano de 2014 (estando largamente ultrapassada a obrigação de redução 

de pessoal de 2%), o Município de Serpa pode iniciar alguns procedimentos para a contratação 

de pessoal, sendo de destacar para a apreciação do presente pedido: 

 - 3 postos de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área 

funcional de cantoneiro de Limpeza, para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área 

funcional de Mecânica para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

Neste sentido, verificando-se que o Município de Serpa carece atualmente de trabalhadores na 

carreira de assistente operacional, estando a decorrer procedimentos para a respetiva 

contratação, constitui uma contradição absolutamente inultrapassável rescindir contrato, por 

mútuo acordo, com trabalhadores dessa mesma carreira, assumindo encargos significativos 

com as mesmas cessações. 

Refira-se, por último, que à presente data, já foram apresentados 3 pedidos de rescisão por 

mútuo acordo, sendo todos relativos a trabalhadores da carreira de assistente operacional, 



                                                                                                      Ata n.º 2 – 21/01 

 
 

2015 

 

 18 

importando encargos superiores a 50 000,00€, estando o programa em curso até 30 de junho 

de 2015. 

Em face ao exposto, submeto à apreciação e deliberação do Órgão Executivo, o presente 

pedido de rescisão por mútuo acordo subscrito pela trabalhadora Ana de Guadalupe Parelho 

Sebastião, conforme previsto no artigo 10º, nº 3, da Portaria supra referida. 

 

Serpa, 15 de janeiro de 2015 

O Presidente da Câmara 

Tomé Alexandre Martins Pires 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, de acordo com o artigo 10º, nº 3 da Portaria n.º 209/2014, de 13 de 

outubro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, não autorizar a rescisão por mútuo acordo do contrato de 

trabalho de Ana de Guadalupe Parelho Sebastião ------------------------------------------------------- 

 

 

14. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 13, referente ao 

dia 20 de janeiro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.540.398,24 (um milhão, 

quinhentos e quarenta mil, trezentos e noventa e oito euros e vinte e quatro cêntimos) e 

120.366,33 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e seis euros e trinta e três cêntimos), 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos, usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara para 

informar que hoje de manhã chegou o documento enviado pela ULSBA, respeitante ao Acordo 

celebrado com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa e depois de dar entrada nos serviços será 

amanhã enviado por email a todos os vereadores, para que na próxima reunião da Câmara se 

possa falar sobre o assunto.   

O Sr. Vereador Noel Farinho manifestou a sua estranheza pelo facto do documento só ter sido 

enviado à Câmara Municipal depois de cinco semanas após a sua assinatura, tendo a autarquia 

efetuado pedidos para o seu envio. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador Daniel Veiga e começou por dizer que, na ata relativa à 

reunião realizada no dia 10 de dezembro do ano transato, na sua intervenção sobre o cine-

teatro de Serpa, onde se encontra a referência à falta de cadeiras, recorda que aquilo que 
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referiu foram as deficiências do edifício, em termos de equipamento, incluindo as cadeiras e 

não a falta de cadeiras. 

Prosseguiu a sua intervenção, solicitando que lhe seja dado conhecimento do seguinte: 

 

 Estudo prévio/projeto do mercado municipal de Serpa; 

 Projeto do Jardim Municipal de Serpa; questiona também sobre o parque infantil para 

este espaço; 

 Caderno de encargos, peças de procedimento e propostas apresentadas referentes ao 

ajuste direto do edifício da Rua Roque da Costa, em Serpa; 

 Caderno de encargos, peças de procedimento e propostas apresentadas referentes ao 

processo da ETAR de A-do-Pinto, pretendendo conhecer o sistema de ETAR que está 

projetado; 

 Informação sobre o que está projetado para o espaço onde se situava o edifício que foi 

demolido, junto à casa mortuária de Vale de Vargo; 

 Informação sobre o processo, desde o seu início, relativo ao edifício inacabado, que se 

situa entre a piscina municipal e o pavilhão Carlos Pinhão. Gostaria de saber os 

problemas que ocorreram e os intervenientes neste processo, para se estudar a 

situação e pensar-se numa solução;  

 Informação sobre o novo Quadro Comunitário de Apoio, no que diz respeito aos 

projetos que a Câmara Municipal pretende candidatar. 

 

Pergunta ainda se houve evolução no processo do posto para a GNR e se a Câmara Municipal 

tem conhecimento da manifestação/concentração que está a ser organizada pela CIMBAL sobre 

o IP8, IP2 e estradas regionais, para o dia 30 de janeiro e se está a ser programada a 

participação da nossa autarquia. 

Pretende também saber qual a posição da Câmara de Serpa sobre a transferência dos 

funcionários da Assembleia Distrital de Beja para a CIMBAL e posterior integração nos quadros 

da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, em relação aos pedidos sobre os cadernos de 

encargos e projetos, será a informação enviada oportunamente e relativamente ao edifício 

inacabado, o projeto deu início, há muitos anos, para construção de um edifício no ramo da 

hotelaria. Quando tem surgido interesse por parte de privados para investimento na área da 

hotelaria, a Câmara Municipal tem indicado esse terreno, que é propriedade de um privado, e 

temos informado que existe um estudo prévio que poderia ser também disponibilizado. Mas 

parece que dos dois interessados no terreno, cujas negociações decorreram em 2014, não 

terão chegado a acordo. Contudo, poder-se-á enviar posteriormente alguma informação sobre 

o processo.  



                                                                                                      Ata n.º 2 – 21/01 

 
 

2015 

 

 20 

Sobre o jardim municipal, informa novamente que existe um projeto de arquitetura paisagística 

da PROAP, mas cujo investimento seria muito elevado e pretende-se adaptar o projeto e fazer 

uma remodelação menos profunda e na sua maioria por administração direta e relativamente 

ao parque infantil que se encontrava no antigo espaço da pré-primária e que se pensava 

colocar na EBI de Pias, não será possível, uma vez que seria necessário dispor de uma 

certificação exigida por lei.  

Em relação ao novo quadro comunitário, diz que ainda não há regulamentos e as candidaturas 

ainda não estão abertas. A Câmara está a trabalhar em conjunto com a CIMBAL, para verificar 

quais os projetos que serão candidatados e o prazo para entrega dessa listagem por parte da 

CIMBAL será no primeiro trimestre deste ano e esse documento servirá depois de base para os 

municípios quando pretenderem avançar individualmente para as candidaturas. No caso da 

nossa autarquia, o plano no setor do turismo, o PDM, o Plano Estratégico e todos os 

documentos orientadores, estratégicos para o município serão adaptados às necessidades e 

possibilidades e serão incluídos os projetos prioritários dentro dos eixos em que são possíveis 

as candidaturas e quando esse documento estiver elaborado será aprovado pela Câmara 

Municipal.  

Em relação ao assunto da GNR não houve qualquer prosseguimento no processo e quanto à 

manifestação organizada pela CIMBAL, pela Entidade Regional de Turismo e pelo NERBE, refere 

que as Câmaras Municipais estão envolvidas no processo e iremos participar com viaturas e 

apelar às Juntas de Freguesia que se mobilizem.  

Informa ainda que na última reunião da Assembleia Distrital de Beja houve uma proposta no 

sentido dos catorze trabalhadores daquela Assembleia Distrital serem temporariamente 

transferidos para a CIMBAL, iniciando-se depois negociações com a Câmara de Beja para que 

esses funcionários integrem gradualmente os quadros daquela autarquia. Existiu concordância 

por parte das autarquias relativamente a esta proposta. --------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga levantou ainda uma questão relacionada com os outdoors que 

contem publicidade e que se encontram na primeira entrada de Serpa, no sentido Beja/Serpa, 

com o objetivo de saber se existe alguma possibilidade de se localizarem noutra zona, uma vez 

que a atual localização desvia a atenção das pessoas para a vista das muralhas. 

 

O Sr. Presidente disse que essa situação já tinha sido pensada e aquando da elaboração do 

novo projeto de sinalização para a cidade, nomeadamente nos cruzamentos com as freguesias, 

será isso tido em consideração e tentar-se-á enquadrar essa revisão da sinalização numa 

candidatura ao QCA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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: ------------------------------------------------------- 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Pedidos de autorização de queimadas 

 Parecer sobre aumento do número de compartes 

 Parecer genérico à celebração de contratos de aquisição de serviços 

 Venda do lote n.º 46 da Zona Industrial de Serpa 

 Venda do lote n.º 49 da Zona Industrial de Serpa 

 Proposta de redução de caução para realização de obras de urbanização  

 Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Estrada da 

Mina de S. Domingos, n.º 55 em Santa Iria – Requerente: Maria José Garcias Rosa  

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua das Bicas, n.º 2 em Pias – Requerente: 

Domingas Janeiro Carvalho  

 Pedido de informação sobre o direito de preferência na aquisição do prédio 

urbano sito na Rua dos Fidalgos, n.º 22/ Travessa do Serra, em Serpa – 

Requerente:  

 Pedido de Rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas por Satiro Luís Galamba Garcia Leitão, assistente 

operacional 

 Pedido de Rescisão por mútuo acordo para efeitos de cessação do contrato de 

trabalho em funções públicas por Ana de Guadalupe Parelho Sebastião, 

assistente operacional 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H00 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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