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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 18 de fevereiro de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

Hora de abertura: 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 4/2015 
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 18 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia dezoito do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta 

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

 

Na sequência da aprovação na reunião de 4 do corrente mês de fevereiro, do pedido de 

suspensão do mandato apresentado pela Srª Vereadora Paula Pais, para o período de 2 de 

fevereiro de 2015 a 1 de janeiro de 2016, nos termos do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a vaga ocorrida foi preenchida 

pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da lista do Partido Socialista, o Sr. João Manuel 

Pereira dos Santos, ao qual foram dadas as boas vindas, por parte dos elementos do Executivo.  

 

Aprovação da Ata n.º 3/2015 

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 3, relativa à reunião realizada no dia 4 de fevereiro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. 

Vereador João Santos, por não ter participado na referida reunião. -------------------------------------- 

 

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. Pedido de emissão de licença para realização de Passeio TT – Requerente: Associação 

de Jovens de A-do-Pinto 

4. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua António Carlos 

Calixto, em Serpa 
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5. Destaque de parcela do prédio sito no Largo do Côrro, em Serpa – Requerente: Maria 

Cecília Brito Rodrigues Palma de Lemos Abraços 

6. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 

18 em Serpa – Requerente: Antónia Amália Correia  

7. Concurso Público Internacional n.º 58/2015 – Fornecimento de energia elétrica em 

mercado livre – Relatório final e adjudicação  

8. Plano de controlo de qualidade da água 2015 – Reversão da redução remuneratória  

9. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa 

10. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de aquisição de serviços de 

coordenação na área da informação e comunicação  

11. Justificação de bens móveis – Registo de veículos  

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

concursais e anulação de procedimento 

13. Primeira alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

14. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

15. Pedido de autorização para abertura de novos procedimentos para recrutamento de 

pessoal – Recrutamento excecional de trabalhadores 

16. Proposta de dissolução da SERPOBRA – Sociedade de Desenvolvimento Local e 

Reabilitação Urbana, EM 

17. Proposta de repartição de encargos de verbas  

18. Empreitada de execução da estrada do Cruzeiro – 1ª fase para ciclovia de Vila Nova 

de S.Bento – Redução de caução 

19. Não reversão do lote de terreno n.º 6, sito no Bairro 1.º de Maio, em Vila Nova de 

S.Bento 

20. Assuntos gerais de interesse autárquico  

21. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa  

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensões n.º 1983 e 2101 datadas de 10 e 11 de fevereiro 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 utilização do cineteatro de Serpa, no dia 21 de fevereiro, para apresentação de uma 
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peça de teatro e da taxa de licença de ruido para a festa de Carnaval, realizada no salão 

polivalente de Vila Nova de S.Bento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Daniel Veiga recordou uma proposta que já tinha sido feita para a isenção 

genérica destas situações, através de uma alteração ao regulamento, tendo o Sr. Vereador Noel 

Farinho acrescentado que reiteram a proposta que fizeram no primeiro semestre de 2014, para 

que se fizesse uma alteração ao regulamento que contemplasse a isenção para as entidades 

sem fins lucrativos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais será alvo 

de uma alteração substancial em relação a muitas matérias e, nessa altura será vista essa 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga perguntou quanto tempo aguardaremos por essa alteração, tendo 

o Sr. Presidente respondido que se aguarda o parecer da respetiva entidade no que respeita ao 

abastecimento de água e logo que o trabalho de atualização das taxas esteja concluído, será o 

assunto apreciado pelo Órgão Executivo. ----------------------------------------------------------------------- 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Comissão de Festas de Pias  

Na sequência do requerimento da Comissão de Festas de Pias, datado de 29 de janeiro do 

corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu a seguinte 

informação, no dia 10 de fevereiro:  

 

«A Comissão de Festas de Pias, pretende a emissão de Licença para Recinto Improvisado, para a 
realização de uma “brincadeira com vacas”, para o dia 14 de fevereiro, do presente ano, a realizar no  
Terreno das antigas instalações UCP, junto à estrada de Brinches, com início às 15h00 e com a duração de 
2 horas (1 sessão) 
 
1 
De acordo com o Artigo 5º do Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 268/2009, de 29-09, verifica-se que o requerimento só se considera devidamente instruído para 
efeitos do n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: 
 
a) Identificação do promotor; 
b) Tipo de evento; 
c) Período de funcionamento e duração do evento; 
d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 
sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e 
demais atividades; 
e) Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de 
inspeção; 
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f) Plano de evacuação em situações de emergência. 
 
4 — O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice do seguro de 
responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 
 
5 — Realizando-se o evento em terreno do domínio privado, o requerimento é ainda complementado 
com declaração de não oposição à sua utilização para instalação do recinto, por parte do respetivo 
proprietário. 
 
 

2. 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 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.  
 
Pelo exposto, verifica-se que se encontram em falta alguns dos elementos referidos nas alíneas d), e) e f). 
No entanto, foi apresentado um Termo de Responsabilidade, assinado por Membros da Comissão de 
Festas de Pias, onde declaram assumir a responsabilidade sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, 
que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à “brincadeira com vacas” 
Assim, coloco à consideração superior a emissão da licença pretendida.» 

 

Face ao exposto, e considerando que a data do evento era anterior à realização da reunião da 

Câmara Municipal, o Sr. Presidente emitiu despacho favorável no dia 12 do corrente mês de 

fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 12 do corrente mês de fevereiro, respeitante à realização de uma “brincadeira com 

vacas”, no dia 14 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.2. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

Na sequência da Pretensão n.º 1392 datada de 28 de janeiro, da Comissão de Festas das Santas 

Cruzes, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu a seguinte informação, no 

dia 9 de fevereiro:  

«A Comissão de Festas de Santas Cruzes pretende, a emissão de licença para recinto 
improvisado, para realizar Baile de Carnaval, no dia 14 de fevereiro de 2015, nas antigas 
Instalações da Cooperativa em Vila nova de São Bento, União de Freguesias de vila Nova e Vale 
de Vargo , com inicio às 22h00 e termino as 6h00. 
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 encontra em falta o 
seguinte elemento instrutório: 
- Plano de evacuação em situações de Emergência. 
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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 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 mesma. 
Mais se informa que o pedido em causa deverá ser presente a reunião de camara. 

 À consideração Superior» 
 

O referido plano de evacuação em situações de emergência foi entregue na autarquia no dia 13 

de fevereiro e face à data de realização do evento, o Sr. Presidente emitiu despacho favorável 

nesse mesmo dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 13 do corrente mês de fevereiro, respeitante à realização do baile de Carnaval no dia 

14 de fevereiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. Pedido de emissão de licença para realização de Passeio TT – Requerente: Associação 
de Jovens de A-do-Pinto 

Através de Pretensão n.º 1280, a Associação de Jovens de A-do-Pinto solicita a emissão de 
licença para realização de um passeio TT, no dia 21 de fevereiro.  
Sobre o assunto, os serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 
emitiram o seguinte parecer: 
 

«A associação de Jovens de A-do-Pinto vem solicitar o licenciamento para Passeio Turístico de 
Todo o Terreno no concelho de Serpa. 
O passeio realiza-se no dia 21 de fevereiro, com inicio as 8:00H e termino as 15:00H. 
A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais 
lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de 
dezembro, e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. 
No presente caso, o Requerente apresentou a totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, 
do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março,  
Face ao exposto, coloca à consideração a emissão da autorização solicitada. 
Mais informo que o pedido deverá ser presente a reunião de camara.» 
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 Deliberação  

Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização 

de passeio Todo o Terreno, no dia 21 do corrente mês de fevereiro. ------------------------------------- 

 

 

4. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua António Carlos Calixto, 

em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. ------- 

 

5. Destaque de parcela do prédio sito no Largo do Côrro, em Serpa – Requerente: 

Maria Cecília Brito Rodrigues Palma de Lemos Abraços 

1. Prédio original – sito na Praça Serpa Pinto (Largo do Côrro, n.ºs 12 e 13), inscrito na matriz 
urbana com o n.º 3956, da freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria) e descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 283/19860530, com área total de 594 m2 e 
seguinte composição: área coberta de 406 m2; área descoberta de 188 m2 e as seguintes 
confrontações: a norte com herdeiros de Francisco António de Campos; a sul com Joaquim da 
Palma Charata e outros; a nascente com Rua dos Barrigos; a poente com Largo do Côrro. 
 
2.Parcela a destacar – sita na Rua dos Barrigos, s/n, em Serpa, com a área total de 192 m2 e 
seguinte composição: área coberta de 126 m2; área descoberta de 66 m2 e as seguintes 
confrontações: a norte com herdeiros de Francisco António de Campos; a sul com Joaquim da 
Palma Charata e outros; a nascente com Rua dos Barrigos; a poente com o proprietário. 
 
De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
datado de 4 do corrente mês de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 
ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 
de parcela, dentro do aglomerado urbano de Serpa, de acordo com o estabelecido no ponto 4 
do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de 
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parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 
confrontem com arruamentos públicos. 
De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 
- «Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 
termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 
- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 
e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 
não pode ser licenciada qualquer obra de construção nessas parcelas; 
- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 
previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 
servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 
do património cultural imóvel (…).» ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

6. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Portas de 

Beja, n.º 18 em Serpa – Requerente: Antónia Amália Correia  

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, datado de 6 do corrente mês de fevereiro, o Órgão Executivo deliberou, por 
unanimidade, autorizar a constituição de propriedade horizontal do prédio urbano, com dois 
pisos, sito na Rua das Portas de Beja, n.º 18, em Serpa, inscrito na matriz urbana com o n.º 
1132, da (extinta) freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa, e descrito na conservatória do 
registo predial de Serpa sob o n.º 1873/19950816, com a área total de 155,0 m2 e seguinte 
composição: área coberta 155,0 m2; área de construção 303,0 m2. 
O prédio é composto por serviços, que se desenvolvem ao nível do rés do chão, e por uma 
habitação, no 1º piso, perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas 
entre si, ambas com saída para a via pública, reunindo as condições para ser submetido ao 
regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se descrevem: 
Fração A – Constituída por rés do chão, destinada a serviços, com entrada pelo número de 
polícia n.º 18, da Rua das Portas de Beja, composta por cinco salas, quatro arrumos e 
instalações sanitárias. 
Esta fração tem uma superfície coberta/área de implantação de 148,0 m2 e área de construção 
de 148,0 m2. 
Fração B – Constituída por rés do chão e 1º piso, destinada a habitação de tipologia T3, com 
entrada pelo rés do chão, com o número de polícia n.º 3, da Rua da Barbacã, composta por três 
quartos, cozinha/sala, duas instalações sanitárias e circulação. A fração é ainda constituída por 
um terraço. 
Esta fração tem uma área bruta de construção de 155,0 m2, composta pela área de construção 
rés do chão) de 7,0 m2 e pela área de construção 1º piso de 148,0 m2. O terraço tem uma área 
de 15,0 m2. 
São comuns às frações A e B: 
- O solo, a cobertura, lajes de teto/pavimento, paredes autoportantes e as redes de 
infraestruturas. 
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As Frações autónomas A e B 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. ------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Concurso Público Internacional n.º 58/2015 – Fornecimento de energia elétrica 
em mercado livre – Relatório final e adjudicação  

Na sequência da deliberação proferida na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 15 de 
outubro de 2014, procedeu-se à análise do seguinte relatório, elaborado pelo Júri do concurso 
público internacional para fornecimento de energia elétrica em mercado livre: ---------------------  
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Daniel Veiga questionou se se trata de uma contratualização para baixar custos, 

se tem consequências no plano de saneamento financeiro e se é um objetivo sustentável a 

longo prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que não se trata de nenhuma renegociação para redução de 

preços, foi necessário iniciar este procedimento de concurso público internacional, por se tratar 

de uma obrigação legal. O valor base do concurso foi calculado por estimativa, em função do 

que se está a gastar atualmente e é uma previsão para o período de vigência do contrato.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho referiu que os grandes clientes têm conseguido baixar os custos 

com as renegociações e pergunta se o novo contrato que vai ser assinado, resulta numa 

diminuição de despesa para a Câmara e acrescenta que o seu sentido de voto está dependente 

da resposta que obtiver. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que parece existir alguma confusão na apreciação deste processo, 

pois o que está em causa é a adjudicação de concurso público para fornecimento de energia, 

iniciado por imposição legal e não tem nada a ver com alguma alteração de equipamento que 
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vise diminuir o consumo ou com a renegociação dos contratos que existiam. Diz ainda que o 

valor é um pouco mais baixo em relação aos anteriores contratos e em termos de redução de 

custos, diz que existe a preocupação na gestão dos equipamentos, nomeadamente os 

desportivos, sensibilizando os clubes e as associações para a necessidade de adotarem hábitos 

de poupança de energia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que poderão sempre contar com a colaboração do PS para 

políticas municipais que levem ao aumento da eficiência do consumo público, mas o que está 

em discussão em concreto, é se houve diminuição de custos e nesse caso votam 

favoravelmente o assunto, mas se isso não aconteceu, optam pela abstenção. Gostaria de saber 

se há garantias de diminuição de custos, se o preço final da eletricidade consumida é agora 

mais baixa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que o valor agora é único para todos os fornecimentos e antes 

havia diversos contratos, variando o preço com base na potência contratualizada, por isso, 

agora é mais favorável do que quando existiam contratos individuais. --------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, em termos genéricos, há um ganho para a autarquia, na 

forma qualitativa e que isso é suficiente para votarem favoravelmente o assunto. ---------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e de acordo com 

o disposto no artigo 148º, nº 3 e nº 4 e artigo 76º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Final acima transcrito e adjudicar o 

fornecimento à EDP Comercial – Comercialização de Energia, SA, pela quantia de 1.026.179,47 

€ (um milhão, vinte e seis mil, cento e setenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Plano de controlo de qualidade da água 2015 – Reversão da redução 

remuneratória  

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

e Aprovisionamento, em 5 do corrente mês de fevereiro, que se transcreve:  

 

«Atendendo à Lei 82-B/2014 de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado de 2015, 
no procedimento “ Analises e Controlo da Água no Concelho para 2015”, que mereceu parecer 
prévio vinculativo favorável, em reunião do Órgão Executivo de 10/12/2014, importa fazer um 
ajustamento, referente à redução remuneratória prevista no artigo 33.º e nos nos 1, 2, 3, 8 e 9 do 
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artigo 73.º, ambos da Lei n.º 83-C/2013, 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. 
 
Face à Lei 82-B/2014 de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, no 
seu artigo 75º, nº 1, refere que: 
“O disposto no n.º 1 do artigo 2.º, e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, é 
aplicável aos valores pagos por contratos de aquisição de serviços que, em 2015, venham a 
renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou contraparte de contrato vigente em 2014.” 
 
Ora, atendendo que o contrato “Analises e Controlo da Água no Concelho para 2015” foi objeto 
de redução remuneratória e, em conformidade com o artigo 4º da Lei nº 75/2014 de 12 de 
setembro, há lugar à reversão da redução remuneratória temporária para a contraparte, 
Agroleico- Lab. Análises Químicas e Bacteriológicas, Lda da redução efetivada, numa 
percentagem de 20% para o ano económico 2015. 
 

Valor análise 2013 3.890,80 €

Parcela Abater 372,53 €

Valor base 3.518,27 € Tx Global de Redução 9,57%

Valor Adjudicado 3.518,14 €

Ano de 2015

Reversão 20% 74,51 € Tx Efetiva de Redução 7,66%

Encargo Global 3.592,65 €  
 
Caso se entenda, deverá dar-se conhecimento ao Órgão Executivo do exposto com o 
consequente aumento de encargos para a entidade adjudicante, no valor de € 74,51, acrescido 
de Iva à taxa de 23%, conforme art. 18º, nº 1, alínea c) do CIVA, cuja verba esta cativada pela Ri 
179/2015 (anexo A).» 

 

Sobre o assunto, através de informação datada de 5 do corrente mês de fevereiro, o Chefe da 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico refere que os contratos 

de aquisição de serviços celebrados ou renovados em 2015 com idêntico objeto e ou 

contraparte de contrato vigente em 2014 estão sujeitos, à semelhança do verificado nos anos 

anteriores, a redução remuneratória, de acordo com a Lei do Orçamento de Estado para 2015. 

No entanto, por força do disposto nos artigos 2º e 4º, da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, 

tal redução está sujeita a um fator de reversão de 20%.  

O identificado procedimento - Analises e Controlo da Água no Município de Serpa - foi remetido 

a parecer prévio da Câmara Municipal ainda no ano de 2014 (embora só tenha entrado em 

vigor em 2015), quando ainda não era conhecido o teor da Lei do Orçamento de Estado para 

2015 e, consequentemente, se desconhecia a aplicabilidade do referido fator de reversão. 

Em face ao exposto, verifica-se agora que os valores antes apresentados a parecer prévio da 

Câmara Municipal não estavam corretos, pelo que importa proceder à sua retificação, 

conforme informação técnica que antecede e aprovação pela Câmara Municipal.  
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar os valores 

constantes da deliberação proferida na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 10 de 

dezembro de 2014 e aprovar os valores constantes da informação técnica acima transcrita, 

respeitantes ao contrato “Análises e Controlo da Água no Concelho para 2015”. --------------------------- 

 

 

9. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 29 de janeiro do corrente ano, 

emitida pela Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, cujo teor se transcreve: 

 

«Atendendo à I/5116/2014 do Serviço de Proteção Civil, para a necessidade da Revisão 
do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa, torna-se 
imprescindível proceder à contratualização dos serviços, para aprovação da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta e Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. 
 
Face ao exposto e 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; 

 com as devidas adaptações, nos termos do nº 2, do artigo 3º, da citada 
Portaria nº 53/2014, de 3 de março, que veio regulamentar os termos e a 
tramitação do parecer prévio vinculativo na administração central, com as 
devidas adaptações à administração local, são os seguintes os elementos 
necessários para a instrução do pedido de parecer prévio vinculativo: 
 
a) Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de 

trabalho subordinado, bem como a inconveniência do recurso a 
modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a 
constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial 
apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa: 
 
O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para Revisão do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Serpa – 
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 
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horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de 
relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  
Foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de 
mobilidade especial apto para o desempenho das funções subjacentes à 
contratação em causa, realizada pela Técnica Superior, Drª. Norine Brito, 
conforme atesta o Anexo A que se junta à presente informação. 
 

b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, 
serviço ou entidade requerente: 
A verba está contempladas no Orçamento Municipal para o ano de 2015, 
por transição da integra do cabimento efetuado em 2014, classificadas e 
cabimentadas da seguinte forma, conforme atestam os anexos B e C: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020214 Estudos, projetos, pareceres e consultadoria; 
- GOP – -. 
 

c) Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 
contrato: 

De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à contratação 
dos serviços supra identificados, cujo valor base do procedimento estimado é de 
9.000,00€, a que acresce a taxa de IVA legal em vigor, podendo assim ser adotado a 
modalidade de Ajuste Direto - Regime Geral, ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do 
artigo 16º, no artº 18º e na al. a) do nº 1 do artigo 20º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (adiante designado por CCP); 

 
d) Identificação da contraparte: 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º do CCP a 
empresa a convidar a apresentar proposta é: 

 
- Enhidrica – Consultores de Engenharia Ambiental 
 
A escolha desta empresa, conforme indicação do Serviço de Proteção Civil (I/5116/2014), 
Sr. Francisco Bentes, prende-se com o fato de ser a mesma entidade a quem foi 
adjudicada a revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa e uma 
vez que parte da informação é comum aos dois Planos e foi validada recentemente. 
 
Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do CCP, 
conforme anexo D. 
 

e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 
prevista no artigo nos n.os 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75.º, ambos da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e 
cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 
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celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, 
contraparte. 
 

Entende-se que o presente procedimento não está sujeito a redução remuneratória 
conforme determinado no artº 75º, nº 1 da LOE 2015 conjugado com o nº 1 do artigo 2º 
da Lei nº 75/2014 de 12 de setembro, porquanto, apesar de se verificar a identidade da 
contraparte, o objeto da prestação sujeita a procedimento é significativamente distinto, 
pelo que não se faz a sua demonstração. 

 
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio 
vinculativo para que se proceda à abertura procedimento de Ajuste Direto para a 
Aquisição de Serviços para Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 
Incêndios de Serpa, nos termos dos nos 5, 6 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 
de dezembro. 

 
 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos dos nos 5, 6 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014 de 31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer 

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

Revisão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa. ---------------------- 

 

 
10. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de aquisição de serviços 

de coordenação na área da informação e comunicação 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 13 do corrente mês de fevereiro e cujo teor se transcreve:  

 

«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 4 e 11 do art.º 
73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2014; 
 
- que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 53/2014, de 3 de março, que veio 
regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo na administração central, com 
as devidas adaptações à administração local, são os seguintes os elementos necessários para a 
instrução do pedido de parecer prévio vinculativo: 
 
Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho subordinado, bem como 
a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a 
constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o desempenho 
das funções subjacentes à contratação em causa; 
 
O presente procedimento – Aquisição de Serviços Coordenação na Área da Informação e 
Comunicação – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, 
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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.  
Foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o 
desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, pela Técnica Superior, Drª Norine 
Brito, conforme atesta o anexo A que se junta à presente informação. 
 
Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente; 
 
A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2014, classificada e cabimentada, 
da seguinte forma, conforme atestam os anexos B1: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020225 Outros Serviços; 
 
Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato; 
 
De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à renovação do serviços 
supra identificado, cujo valor base do procedimento está estimado em 18.900,00€ (dezoito mil e 
novecentos euros), a acrescer o IVA à taxa legal em vigor. 
 
Identificação da contraparte; 
 
Caravela Voadora Comunicação e Marketing Unipessoal, Lda 
Rua Manuel Bentes, n.º 2 – 2.º Dt.º 
7830-361 Serpa 
 
Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do CCP.  
 
Entende-se que o presente procedimento não está sujeito a redução remuneratória conforme 
determinado no artº 73º, nº 1 da LOE 2014, porque se aplicou na anterior renovação. 

 
Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para 
que se proceder à renovação para a Aquisição de Serviços Coordenação na Área da Informação e 
Comunicação, nos termos dos nºs 8 e 11, do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro.»  

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador João Santos interveio para dizer que, embora se contratualizem serviços, a 

coordenação deveria ficar a cargo da Câmara Municipal, pois nesta área que tem a ver com a 

imagem exterior do município, colocar a coordenação nas mãos de uma empresa, de alguém 

externo à autarquia, não lhe parece bem. ----------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente explicou que este processo, quando foi aprovado, previa a prestação de 

serviços até três anos, e o serviço que esta empresa presta tem muito a ver com a ligação aos 

meios de comunicação social e acompanhamento de eventos. Temos uma equipa que faz o 

trabalho interno e o que é feito no exterior e o acompanhamento de iniciativas fora de horário 

de funcionamento da autarquia é feito por esta empresa e a principal vantagem tem a ver com 

a disponibilidade de acompanhar as iniciativas da Câmara nesses horários. Refere ainda que a 

coordenação do Gabinete de Informação, Comunicação e Imagem é feita por si e a 

coordenação que é feita por esta empresa tem a ver com tarefas específicas, mais ligadas aos 

meios de comunicação social. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos diz que as questões de coordenação geral devem ser da 

responsabilidade da Câmara Municipal e que a empresa deve limitar-se a ser veículo daquilo 

que é imanado da Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho refere que subscreve o que já disse no ano passado, compreende 

as explicações do Presidente, mas considera que este tipo de contratualização são um luxo face 

ao contexto atual de crise. Faz uma recomendação à Câmara, para que reveja este contrato de 

intermediação, pois existe um gabinete de comunicação eficaz e que costuma estar presente 

nas iniciativas organizadas pela Câmara. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que estas situações têm sido sempre analisadas, no sentido de se 

verificar se existem ou não, condições da sua manutenção e algumas contratualizações já 

terminaram e outras irão ser avaliada no futuro. -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 
Sobre o assunto, foi deliberado, por maioria, com três abstenções dos Senhores Vereadores do 
Partido Socialista, nos termos dos nºs 8 e 11, do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013, de 31 de 
dezembro, emitir parecer favorável à Aquisição de Serviços de Coordenação na Área da 
Informação e Comunicação. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

11. Justificação de bens móveis – Registo de veículos  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Apoio Jurídico, datado de 3 do corrente mês de fevereiro, tendo em vista a formalização da 

escritura de justificação notarial de dois reboques não registados a favor do Município de 

Serpa, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 

1, alínea dd), conjugado com o artigo nº 32º e artigo 3º, alínea d), todos da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro: 
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- Certificar que os veículos, reboques, com matrícula E/7977 e E/3900, encontram-se na posse 

do Município de Serpa há mais de 15 anos, circulam na via pública, e é pacífico o entendimento 

de que são bens de domínio privado deste município; 

- Confirmar que não existem documentos que provem a sua aquisição e que, a posse em nome 

próprio que o Município de Serpa tem exercido sobre os veículos tem sido pacífica, contínua e 

pública, e poderá conduzir à aquisição do direito de propriedade por usucapião, por forma a 

suprir a falta de título de propriedade, de acordo com o previsto no artigo 116º do Código de 

Registo Predial, aplicado por força do artigo 55º do Código de Registo de Bens Móveis, 

aprovado pelo DL nº 277/95, de 25 de outubro; 

- Determinar a aquisição dos veículos com matrícula E/7977 e E/3900, por usucapião, de acordo 

com artigo 1287º e artigo 1298º, alínea b), ambos do Código Civil; 

- Celebrar a escritura de justificação notarial, em que devem estar presentes 3 pessoas com 

idoneidade e conhecimento desta situação, de acordo com o disposto nos artigos 80º e 89º a 

101º do Código de Notariado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

concursais e anulação de procedimento  

Sobre o assunto designado em epígrafe, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Apoio Jurídico emitiu a seguinte informação, em 12 do corrente mês de fevereiro, que se transcreve:  

 

I) «Pedido de renovação da deliberação de Autorização de abertura dos seguintes 
Procedimentos Concursais: 

 

 Por tempo indeterminado: 

- Um Posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 
Gestão de Empresas para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 
Assessoria Jurídica. 

- Um posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 
Engenharia do Ambiente para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

-  Um especialista de informática, para a Divisão de Desenvolvimento Estratégico 

 

 Por tempo determinado: 

- 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. 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Técnico, na área funcional de 
Arquivo para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica. 
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- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 
Engenharia Agropecuária para a Divisão de Desenvolvimento Estratégico. 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 
História/Património Cultural. 

 

- Relativamente a estes procedimentos concursais, e considerando que: 

1. O nº3, do art.º64º, da Lei nº82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), prevê que: “A 
homologação da lista de classificação final deve ocorrer no prazo de seis meses, a contar da 
data da deliberação de autorização prevista no número anterior, sem prejuízo da respetiva 
renovação, desde que devidamente fundamentada.”; 

2. Se verifica que a data da deliberação de autorização de abertura destes procedimentos 
concursais ocorreram em 20/08/2014 (Órgão Câmara Municipal) e 29-08-2014 (Órgão 
Assembleia Municipal), pelo que o prazo mencionado no ponto 1 termina no próximo dia 
28/02/2015; 

3. Os procedimentos concursais para: 

-  1 Técnico Superior, na área funcional de Gestão de Empresas (P) 

- 3 Assistente Operacional, na área funcional de cantoneiro de Limpeza (AC) 

-1 Assistente Operacional, na área funcional de Mecânica (AC) 

- 1 Assistente Técnico, na área funcional de Arquivo(AC) 

-1 Técnico Superior, na área funcional de Engenharia Agropecuária(AC) 

Encontram-se ou têm agendadas, atualmente, a aplicação do 1º método de seleção (P) 
Prova ou (AC) Avaliação Curricular. 

 

Os  procedimentos  concursais para: 

-1 Técnico Superior, na área funcional de Engenharia do Ambiente 

-1 Técnico Superior, na área funcional de História/Património Cultural. 

Encontram-se atualmente na fase de apreciação dos admitidos e excluídos ao procedimento 

 

O concurso para admissão de: 

- 1 Especialista de informática 

Vai entrar na fase da Audiência Prévia das classificações provisórias, após aplicados os 
métodos de seleção, pelo que se prevê, que se deve ultimar no final deste mês ou no início 
do próximo. 

 

Este pedido justifica-se, considerando o número elevado de concorrentes na maior parte dos 
procedimentos concursais; que os júris dos procedimentos têm de acumular estas tarefas 
com outras, que apesar desta ser prioritária, existem outras que não devem ser descuradas; 
que há situações em que o júri tem mais de um procedimento concursal para acompanhar e 
por último, o Serviço de Recursos Humanos, atualmente tem somente uma pessoa, 
(acumula com as restantes tarefas) a dar apoio aos júris, quando num passado recente, tinha 
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uma técnica superior e uma assistente técnica administrativa, a tempo inteiro, nestes 
procedimentos. 

 

Proposta: 

Pelo exposto e ainda face à necessidade de assegurar um conjunto de formalidades legais, 
que os procedimentos concursais têm de cumprir, proponho, ao abrigo da citada disposição 
legal, nº3, do art.º64º, da Lei nº82-B/2014, de 31 de dezembro, que a Câmara Municipal 
solicite à Assembleia Municipal a renovação de autorização de abertura dos Procedimentos 
concursais acima descriminados, de modo a serem concluídos. 

 

 

II)  Anulação de Procedimento concursal (técnico superior de proteção civil); 

Considerando que o procedimento concursal comum de recrutamento para ocupação de 1 
posto de trabalho em regime de contrato em funções públicas  para a carreira/categoria de 
Técnico Superior, na área funcional de Proteção Civil, para a Divisão de Obras Municipais e 
Ambiente, por tempo indeterminado, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 210 
— 30 de outubro de 2014, tem um conteúdo funcional, que não corresponde exatamente às 
funções, para as quais se sentiu uma necessidade permanente para admissão de um 
profissional nesta área, 

 

Propõe-se: 

Que a Câmara Municipal proponha à Assembleia Municipal a anulação da deliberação de 29-
08-2014, na parte em que aprova a abertura do procedimento concursal para admissão de 
um técnico superior da área funcional de Proteção Civil, mediante contrato em funções 
públicas por tempo indeterminado.» -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que se deverá ter um extremo cuidado com os 

procedimentos concursais, pois pode induzir numa certa caricatura, porque mais do que uma 

vez que são anulados concursos e deveria existir mais rigor nestes processos. Diz que, se um 

executivo com pelouros, com experiência efetiva autárquica, com domínio da informação 

técnica e de terreno, comete este tipo de lapsos, imagine-se o que seria a oposição votar isto, 

quando não domina os fatores. Por não conhecerem verdadeiramente as necessidades da 

autarquia em matéria de pessoal, irão abster-se na votação do assunto. ------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que as anulações de procedimentos concursais são situações que 

têm vindo a acontecer, porque resultam da imposição de redução de pessoal e face a essas 

alterações temos que nos ir adaptando. ------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que gostaria de saber se alguém concorreu com estes 

critérios, pois poderia ser uma mais-valia, mas não deveria ser impeditivo. -------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que a autarquia deve abrir um concurso com um enquadramento 

adequado àquilo que pretende e que é mais conveniente. Estávamos a exigir formação que já 

fazia parte de outros serviços que existem na autarquia, já temos técnicos que fazem esse 

serviço de higiene e segurança no trabalho. Com a alteração do conteúdo funcional, estamos a 

alargar a possibilidade de mais pessoas concorrerem. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse ainda que pretende conhecer este procedimento do técnico 

superior de Proteção Civil, com indicação das pessoas que já tinham concorrido e acompanhar 

o outro procedimento que vai ser aberto, tendo acesso a todos os documentos, com indicação 

do nome das pessoas, formação de cada um, para ter conhecimento dos critérios utilizados e 

da forma como são as pessoas avaliadas. ---------------------------------------------------------------------- 

  

O Sr. Presidente respondeu que vai verificar o assunto com o gabinete jurídico, para se saber 

em que altura do procedimento concursal é legal e eticamente possível prestar essas 

informações solicitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com três abstenções por 

parte dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, nos termos do nº3, do art.º 64º, da Lei nº 

82-B/2014, de 31 de dezembro, solicitar à Assembleia Municipal a renovação de autorização de 

abertura dos procedimentos concursais acima descriminados, de modo a serem concluídos, 

bem como a anulação da deliberação de 29 de agosto de 2014, na parte em que aprova a 

abertura do procedimento concursal para admissão de um técnico superior da área funcional 

de Proteção Civil, mediante contrato em funções públicas por tempo indeterminado. ------------- 

 

 

13. Primeira alteração ao Orçamento e 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.  

 

 Intervenções  

O Sr. Presidente prestou alguns esclarecimentos sobre o assunto, explicando que esta alteração 

tem essencialmente a ver com questões de pessoal. Elaborou-se o Orçamento para 2015 em 

outubro do ano passado, por imposição legal e surgiram depois alterações no Orçamento de 
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Estado para 2015, que não era possível terem sido previstas e agora torna-se necessário dotar 

rubricas que sejam suficientes para os procedimentos concursais a abrir. Foi também reforçada 

uma rubrica que não tinha verba suficiente, respeitante à requalificação do edifício na Rua 

Roque da Costa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

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

a primeira alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos 

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

 

 

14. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, em 13 do 

corrente mês de fevereiro, emitiu a seguinte informação: 

 

«1 –Alteração ao Mapa de Pessoal 

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

dezembro; Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) 

vieram impor às autarquias locais a redução anual do número de trabalhadores além de 

criarem uma série de procedimentos burocráticos que, na prática, quase impossibilitavam a 

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

Desta forma, o Município de Serpa procedeu no referido período a uma redução 

significativa do seu quadro de pessoal conforme se demonstra: 

 

Ano N.º Trabalhadores  

2011 370  

2012 348 Diminuiu 6,32% 

2013 341 Diminuiu 2% 

2014 322 Diminuiu 5,57% 

 

Sucede que, 

A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, 

determina no respetivo artigo 62º, n.ºs 1 e 2, que os Municípios que não se encontrem em 

qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, apenas ficam impedidos, no ano 2015, de aumentar a despesa 

com pessoal, abrindo-se a possibilidade de efetuar novas contratações. 
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Ora, à data que se elaborou, propôs e aprovou o Mapa de Pessoal para 2015, ainda não 

havia sido aprovada e publicada a referida Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), 

pelo que não se previu a possibilidade de recrutar novos trabalhadores para o Município, 

desde que salvaguardada a referida limitação de custos. 

Por outro lado, 

Por força das referidas imposições de redução do número de trabalhadores, o Município de 

Serpa despendeu no ano de 2014, quase 300 000,00€ a menos em custos com pessoal, 

quando feita a comparação com o ano de 2013 (5 766 849€ para 6 065 015€) 

E mediante uma mera extrapolação para o ano de 2015 (considerando os encargos 

suportados em janeiro - 423 644€ - e o pessoal atualmente ao serviço do Município) prevê-

se uma redução de encargos com pessoal na ordem dos 350 000€ (5 766 849€ para 5 415 

801€). 

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

recrutamento de pessoal já iniciados, na sequência da deliberação da Assembleia Municipal 

de 29 de agosto de 2014 (1 Especialista de informática; 1 Técnico superior (gestão de 

empresas); 1 Técnico superior (ambiente); 3 Assistentes Operacionais (Cantoneiros de 

Limpeza); 1 Assistente Operacional (Mecânico); 1 Assistente Técnico (Arquivo); 1 Técnico 

superior (Engenharia Agropecuária); 1 Técnico superior (Licenciatura em História / 

Património Cultural). 

No entanto, estimando-se tais encargos em montante inferior a 110 000,00€, no ano de 

2015, ainda se verifica uma diminuição de encargos com pessoal na ordem dos 240 000€. 

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

proceder à alteração do Mapa de Pessoal, de forma a permitir o recrutamento de pessoal 

nas áreas de atividade municipal atualmente mais carenciadas.  

Os encargos resultantes das alterações agora propostas encontram-se devidamente 

previstos no Orçamento Municipal para 2015, conforme deliberação expressa da Câmara 

Municipal que antecedeu a apreciação da presente informação. 

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

- 12 Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza); 

- 14 Assistentes operacionais (Ação Educativa); 

- 20 Assistentes Operacionais (Serviços gerais); 

- 1 Assistente Técnico (Arquivo); 

 

2 – Retificação ao Mapa de Pessoal 

De acordo com o Mapa de Pessoal aprovado na reunião da Assembleia Municipal de Serpa, 

de 23 de dezembro, para vigorar no ano 2014, foi criado um posto de trabalho para a 

carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de Proteção Civil. 
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Iniciado o respetivo procedimento no ano de 2014, veio a verificar-se que a caracterização 

do posto de trabalho não é a mais adequada por incluir funções que tipicamente são 

desempenhadas por técnicos de higiene, saúde e segurança no trabalho, exigindo a 

titularidade do respetivo CAP (Certificado de Aptidão Profissional). 

Efetivamente e de acordo com a referida caracterização está previsto o desempenho das 

seguintes funções: 

“Assegurar a proteção da saúde de todos os intervenientes, pelos princípios gerais de 

prevenção em matéria de Segurança e Saúde, consagrados nos Decretos-Lei n.º 59/2008, de 

11/09 e n.º 273/2003, de 29/10; promover e coordenar durante a realização da obra, a 

aplicação dos princípios gerais de prevenção de riscos profissionais nas opções técnicas e 

organizativas necessárias à planificação dos trabalhos; verificar o cumprimento do Plano de 

Segurança e Saúde relativos à execução da obra.” 

Em face ao exposto, importa proceder à devida retificação expurgando da caracterização do 

posto de trabalho aquelas funções que não correspondam tipicamente ao desempenho do 

cargo de Técnico Superior, na área funcional de Proteção Civil. 

 

 

Em Conclusão: 

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

forma a permitir a abertura dos respetivos procedimento de recrutamento. 

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

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

proposta da Câmara Municipal, aprovar os mapas de pessoal dos serviços municipais. 

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

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

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

Junta-se:  

 - Mapa de Pessoal – 2014 (caracterização dos postos de trabalho - Aditamento) 

 - Nota justificativa do Mapa de pessoal para 2014 - Aditamento 

 - Alteração parcial ao mapa de pessoal – 2014»  

 

 Deliberação 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado por maioria, com três abstenções por 

parte dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal as propostas de alteração ao Mapa de Pessoal do Município, de acordo com os 

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

integrante:  
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- Mapa de Pessoal – 2014 (caracterização dos postos de trabalho - Aditamento) 

- Nota justificativa do Mapa de pessoal para 2014 - Aditamento 

- Alteração parcial ao mapa de pessoal – 2014 

 

 

15. Pedido de autorização para abertura de novos procedimentos para recrutamento de 

pessoal – Recrutamento excecional de trabalhadores  

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

Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, datada de 13 de fevereiro, a qual se transcreve:  

 

I) «Proposta de Recrutamento excecional de: 

 1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas pesadas e veículos especiais) 

 14 Assistentes Operacionais (Ação educativa) 

 20 Assistentes Operacionais (Serviços gerais) 

 1 Técnico superior (Proteção civil) 

 

I- Nos termos do artigo 62º, n.º 2 ex vi do artigo 64º, nº 1 da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE 2015), as autarquias locais, que não se encontrem em situação de saneamento 

financeiro, nos casos previstos nas alíneas a) e b) do nº 1 do artigo 58º, da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, estão impedidas, no ano de 2015, de aumentar a despesa com pessoal. 

No entanto, e relativamente à abertura de procedimentos concursais com vista à constituição 

de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, ou a termo, para carreira 

geral ou especial e carreiras que ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou de 

decisão de subsistência, destinados a candidatos que não possuam uma relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecido, o órgão deliberativo, 

sob proposta do respetivo órgão executivo pode autorizar a abertura dos procedimentos 

concursais, fixando, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, estando 

dependente da verificação dos seguintes requisitos cumulativos: 

a) Demonstração do cumprimento do não aumento de despesa com pessoal (art. 64º 

n.º 2 e n.ºs 2 a 6 do artigo 62º da LOE 2015); 

b)  Demonstração da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa 

por trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído, ou por 

recurso a pessoal colocado em situação de requalificação ou a outros instrumentos 

de mobilidade (art. 47º, nº 2 alínea b) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

c) Demonstração do cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 

previstos na Lei nº 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela Lei nº 66-B/2012, de 

31 de dezembro (art. 47º, nº 2 alínea d) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

d)  Demonstração da imprescindibilidade do recrutamento, com vista a assegurar o 

cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente 
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estabelecidas e ponderada a carência dos recursos humanos no setor de atividade 

do recrutamento a que aquele se destina, bem como a sua evolução global na 

autarquia em causa (art. 64º, nº 2, alínea a) da LOE 2015); 

e)  Demonstração que o encargo com o recrutamento está previsto no orçamento 

municipal (art. 64º, nº 2, alínea b) da LOE 2015). 

 

Os procedimentos concursais propostos são os seguintes: 

Por Tempo Indeterminado 

 

Carreira Área 
Funcional 

Número 
de 
Lugares 

Júri 

Técnico 

superior 

Proteção 

civil 

1 Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, 
Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente; 

Vogais Efetivos - Maria Alexandrina Cabral Afonso 
Caeiro Batarda, Técnica Superior (substitui o 
Presidente nas suas faltas ou impedimentos) e Rui 
Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de 
administração, finanças, recursos humanos e 
assessoria jurídica; 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e Amélia Saião Rocha da Silva, Técnica 

Superior. 

Assistente 

operacional 

Condutor 

de 

máquinas 

pesadas e 

veículos 

especiais 

1 Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, 
Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente; 

Vogais Efetivos – João Francisco Grilo Marques 
Bengala, Técnico Superior (substitui a Presidente 
nas suas faltas ou impedimentos) e Rui Fulgêncio 
Piedade Costa, Chefe da Divisão de administração, 
finanças, recursos humanos e assessoria jurídica; 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e António José Mourão Parreira, 

Encarregado. 
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A termo resolutivo certo 

Carreira Área 
Funcional 

Número 
de 
Lugares 

Duração Júri 

Assistente 

Operacional 

Ação 

educativa 

14                             1 ano 
passível de 
renovação 

Presidente: Vânia Maria Beliz Ferreira, técnica 
superior; 

Vogais Efetivos - Rui Fulgêncio Piedade Costa, 
Chefe da Divisão de administração, finanças, 
recursos humanos e assessoria jurídica e 
Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga, 
coordenadora técnica 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e António Manuel Escoval Dionísio, 

Assistente técnico. 

Assistente 

operacional 

Serviços 

gerais 

20 6 meses Presidente: Sara de Guadalupe Abraços Romão, 
Chefe da Unidade Municipal da Cultura, 
Desporto e Juventude; 

Vogais Efetivos – António Jaime Coelho 
Cachola, Técnico Superior (substitui a 
Presidente nas suas faltas ou impedimentos) e 
Norine da Cruz Brito, técnica superior; 

 Vogais Suplentes - Rui Fulgêncio Piedade 
Costa, Chefe da Divisão de administração, 
finanças, recursos humanos e assessoria jurídica 
e Helena Maria Sabino Lopes Dias, técnica 
superior. 

 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS QUE TÊM DE SER VERIFICADOS 

1- Demonstração do cumprimento do não aumento de despesa com pessoal (arts. 64º nº 2 e 

62º nºs 2 a 6 da LOE 2015); 

Por força das imposições de redução do número de trabalhadores, estabelecidas pelas 

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

dezembro; Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) o 

Município de Serpa despendeu no ano de 2014, quase 300 000,00€ a menos em custos com 

pessoal, quando feita a comparação com o ano de 2013 (5 766 849€ para 6 065 015€) 

E mediante uma mera extrapolação para o ano de 2015 (considerando os encargos suportados 

em janeiro - 423 644€ - e o pessoal atualmente ao serviço do Município) prevê-se uma redução 

de encargos com pessoal na ordem dos 350 000€ (5 766 849€ para 5 415 801€). 
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Ao referido valor haverá que acrescentar os encargos resultantes dos procedimentos de 

recrutamento de pessoal já iniciados, na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de 

29 de agosto de 2014 (1 Especialista de informática; 1 Técnico superior (gestão de empresas); 1 

Técnico superior (ambiente); 3 Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza); 1 Assistente 

Operacional (Mecânico); 1 Assistente Técnico (Arquivo); 1 Técnico superior (Engenharia 

Agropecuária); 1 Técnico superior (Licenciatura em História / Património Cultural). 

Tais encargos estimam-se em 108 722,00€, tal como demonstrado na tabela que se anexa, pelo 

que ainda se verifica uma diminuição de encargos com pessoal na ordem dos 240 000€, em 

2015. 

 

Carreira / Categoria Encargo Previsto 2015 

3 Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza) 19786 

1 Assistente Operacional (Mecânico) 6595 

1 Assistente Técnico (Arquivo) 8657 

1 Técnico superior (Engenharia Agropecuária) 14656 

1 Técnico superior (Licenciatura em História) 10992 

1 Técnico superior (gestão de empresas) 14656 

1 Técnico superior (ambiente) 14656 

1 Especialista de informática 18723 

Total 108722 

Para os procedimentos cuja abertura agora se propõe, bem como para aqueles em que se 

altera o número máximo de trabalhadores a contratar estima-se um encargo de 210 857,00€, 

tal como demonstrado na tabela que segue: 

 

Carreira / Categoria Encargo Previsto 2015 

1 Técnico Superior (proteção Civil) 7328 

14 Assistentes operacionais (ação educativa)  16488 

20 Assistentes operacionais (serviços gerais) 98930 

1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas) 2473 

12 Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza) 79144 

1 Assistente Técnico (Arquivo) 6493 

Total 210857 

 

Desta forma, fica plenamente assegurado o não aumento de despesa com pessoal, no presente 

ano de 2015 face à despesa verificada em 2014. 
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Refira-se ainda que nos cálculos efetuados não é contemplada a eventual saída de 

trabalhadores ao longo de 2015 por diversos fatores (reforma, impossibilidade de renovação de 

contratos, demissão, etc.) 

(Obs.: No cálculo dos encargos decorrentes da contratação de Assistentes Operacionais (ação 

educativa) apenas se teve em consideração 5 trabalhadores, resultando a contratação dos 

restantes 9 da “assunção pelo município de pessoal necessário para assegurar o exercício de 

atividades objeto de transferência ou contratualização de competências da administração 

central para a administração local”, conforme artigo 62º, n.º 5, alínea b) da LOE2015). 

 

2- Demonstração da impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho em causa por 

trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído, ou por recurso a 

pessoal colocado em situação de requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade 

(art. 47º, nº 2 alínea b) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP (Bolsa Publica 

de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou Voluntária e à plataforma 

do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) para verificação 

do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, inclusivamente, os 

Municípios dispensados do procedimento de consulta à plataforma do INA. 

De forma a dar cumprimento ao requisito legal proceder-se-á à admissão preferencial de 

trabalhadores com vínculo de emprego público previamente constituído, ou a pessoal colocado 

em situação de requalificação ou a outros instrumentos de mobilidade.  

 

3- Demonstração do cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos 

na lei nº 57/2011, de 28 de novembro, alterada pela lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro 

(art. 47º, nº 2 alínea d) ex vi do art. 64º, nº 2 da LOE 2015); 

Tem sido cumprido pontual e integralmente prestada a informação à DGAL, pela aplicação 

SIIAL, tal como pode ser comprovado através de cópia da respetiva página eletrónica (doc. 1). 

 

4- Demonstração da imprescindibilidade do recrutamento, com vista a assegurar o 

cumprimento das obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e 

ponderada a carência dos recursos humanos no setor de atividade do recrutamento a que 

aquele se destina, bem como a sua evolução global na autarquia em causa (art. 64º, nº 2, 

alínea a) da LOE 2015 

 

a) Um posto de trabalho de Técnico Superior (Proteção Civil) 

Torna-se premente proceder à ocupação deste lugar, que se encontra previsto no Mapa de 

Pessoal, para fazer face a necessidades permanentes da Divisão de obras municipais e 

ambiente, considerando as obrigações específicas do município na matéria (proteção civil). 
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Importa ainda considerar inexistência de técnicos superiores no Município, com a adequada e 

necessária formação na área. 

 

b) Um posto de trabalho de Assistente Operacional (Condutor de máquinas pesadas e 

veículos especiais) 

Torna-se premente proceder à ocupação deste lugar, que se encontra previsto no Mapa de 

Pessoal, para fazer face à necessidade permanente de ter um trabalhador nesta área para 

trabalhar na rede viária com a pavimentadora, bem como noutros trabalhos afins, 

considerando o volume de trabalho e a inexistência de pessoal habilitado para o efeito, na 

Divisão de obras municipais e ambiente, face ao informado pelo respetivo chefe de divisão: “O 

recrutamento em causa destina-se a preencher uma lacuna em termos de recursos humanos 

no setor de construção e manutenção de vias. Sendo esse o setor da DOMA responsável pelo 

estado de conservação das vias municipais e sendo uma área de trabalho em que dominamos 

todo o processo desde a produção de inertes à colocação do pavimento é importante manter e 

formar uma equipa de trabalho que garanta a manutenção dessas valências permitindo um 

elevado grau de operacionalidade das tarefas dessa natureza e a rentabilização dos 

equipamentos disponíveis. No que se refere à colocação de pavimentos de misturas 

betuminosas o culminar de todo o processo é aplicação do mesmo em obra no qual é fator 

fundamental a operação do respetivo equipamento, a pavimentadora. O presente pedido de 

recrutamento destina-se a um operador para a pavimentadora que garanta a boa execução 

dessa tarefa, dada a especificidade da operação desse equipamento, dentro da área de 

operador de máquinas pesadas” (Infª SGD nº1035). 

 

c)  Catorze postos de trabalho de Assistente operacional (ação educativa)  

Para fazer face a necessidades temporárias e enquanto durarem os Protocolos e os 

compromissos assumidos com o Ministério da educação através de Protocolo designado 

“Acordo de Colaboração para Educação Pré-Escolar”, para prolongamento do horário das 

escolas, fornecimento de refeições e para serviço de auxiliar de ação educativa, em salas do 

pré-escolar. Esta é uma área prioritária da sociedade atual, em que as famílias estão limitadas a 

horários de trabalho, a maior parte incompatíveis com os horários escolares, a que acresce, em 

muitas situações, a falta de suporte familiar, o que acarreta maior responsabilidade de apoio 

por parte da Escola/Autarquia. Sendo a Educação uma área transversal a toda a Sociedade, esta 

é uma prestação de serviço público no âmbito do apoio à Educação. 

 

d) Vinte postos de trabalho de Assistente operacional (serviços gerais) 

Considerando a necessidade temporária de caráter sazonal, nas piscinas de Serpa e Pias e 

outros equipamentos municipais, sendo que estas só funcionam no verão e com pessoal 

contratado a termo resolutivo certo. Assim, compete à Autarquia a prestação deste serviço 

público, por se tratar de atividade de interesse municipal. 
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EVOLUÇÃO GLOBAL DOS RECURSOS HUMANOS NA AUTARQUIA 

Número de Trabalhadores nos anos:  

 

2011 370  

2012 348 Diminuiu 6,32% 

2013 341 Diminuiu 2% 

2014 322 Diminuiu 5,57% 

 

5 – Demonstração que o encargo com o recrutamento está previsto no orçamento 

municipal. (art. 64º, nº 2, alínea b) da LOE 2015). 

Os encargos decorrentes do recrutamento de 1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas 

pesadas e veículos especiais) está previsto no orçamento municipal de 2015, conforme 

informação prestada pela Gestão Financeira, que se anexa (doc. 2). 

O mesmo sucede com os encargos decorrente do recrutamento de 1 Técnico superior 

(Proteção civil) conforme informação prestada pela Gestão financeira, que se anexa (doc. 3). 

II) Relativamente às restantes contratações (14 Assistentes Operacionais (Ação educativa) 

e 20 Assistentes Operacionais (Serviços gerais)) procedeu-se à necessária alteração ao 

Orçamento Municipal para 2015, conforme deliberação expressa da Câmara Municipal que 

antecedeu a apreciação da presente informação e que se junta para apreciação pela 

Assembleia Municipal de Serpa. 

 

Pelo exposto, considero que o Sr. Presidente da Câmara pode propor à Câmara Municipal a 

aprovação da abertura destes procedimentos concursais, nas modalidades de relação jurídica 

de emprego público, que foram referidas. 

Caso a presente proposta venha a ser aprovada, nos termos anteriormente sugeridos, e por 

força do disposto no nº2 do artigo 64º da LOE 2015, deverá a mesma ser submetida à 

discussão e votação da Assembleia Municipal, para aprovação. 

 

II- Fixação do número máximo de assistentes operacionais (cantoneiros de limpeza) e de 

assistentes técnicos (arquivo) a recrutar 

Considerando que o órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão 

executivo fixa, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, nos 

termos do art. 64º, nº 2 da LOE 2015 e considerando ainda que nos 

procedimentos concursais abertos em Diário da República, 2.ª série, n.º 209, de 

29 de outubro de 2014: 
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 Foram previstos admitir 3 Assistentes operacionais de cantoneiro de limpeza, propõe-

se que seja fixado em 15 o número máximo de candidatos a recrutar, conforme a 

proposta de alteração efetuada ao Mapa de Pessoal. 

Os encargos decorrentes da presente alteração estão previstos na alteração ao 

Orçamento Municipal para 2015, conforme deliberação expressa da Câmara Municipal 

que antecedeu a apreciação da presente informação. 

 

 Foi previsto admitir 1 Assistente técnico de Arquivo, propõe-se que sejam fixados em 2 

o número máximo de candidatos a recrutar, conforme a proposta de alteração 

efetuada ao Mapa de Pessoal. 

Os encargos decorrentes da presente alteração estão previstos na alteração ao 

Orçamento Municipal para 2015, conforme deliberação expressa da Câmara Municipal 

que antecedeu a apreciação da presente informação.» ------------------------------------------------------- 

 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto e nos termos do nº2 do artigo 64º da Lei do Orçamento de Estado para 

2015, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções por parte dos eleitos do 

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

procedimentos concursais: 

 

Por Tempo Indeterminado 

Carreira Área 
Funcional 

Número 
de 

Lugares 

Júri 

Técnico 

superior 

Proteção 

civil 

1 Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, 
Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente; 

Vogais Efetivos - Maria Alexandrina Cabral Afonso 
Caeiro Batarda, Técnica Superior (substitui o 
Presidente nas suas faltas ou impedimentos) e Rui 
Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de 
administração, finanças, recursos humanos e 
assessoria jurídica; 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e Amélia Saião Rocha da Silva, Técnica 

Superior. 

Assistente 

operacional 

Condutor 

de 

máquinas 

pesadas e 

1 Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, 
Chefe de Divisão de Obras Municipais e Ambiente; 

Vogais Efetivos – João Francisco Grilo Marques 
Bengala, Técnico Superior (substitui a Presidente 
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veículos 

especiais 

nas suas faltas ou impedimentos) e Rui Fulgêncio 
Piedade Costa, Chefe da Divisão de administração, 
finanças, recursos humanos e assessoria jurídica; 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e António José Mourão Parreira, 

Encarregado. 

 

 

A termo resolutivo certo 

Carreira Área 
Funcional 

Número 
de 
Lugares 

Duração Júri 

Assistente 

Operacional 

Ação 

educativa 

14                             1 ano 
passível de 
renovação 

Presidente: Vânia Maria Beliz Ferreira, técnica 
superior; 

Vogais Efetivos - Rui Fulgêncio Piedade Costa, 
Chefe da Divisão de administração, finanças, 
recursos humanos e assessoria jurídica e 
Catarina Luzia Guerreiro Inácio Braga, 
coordenadora técnica 

Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica 

superior e António Manuel Escoval Dionísio, 

Assistente técnico. 

Assistente 

operacional 

Serviços 

gerais 

20 6 meses Presidente: Sara de Guadalupe Abraços Romão, 
Chefe da Unidade Municipal da Cultura, 
Desporto e Juventude; 

Vogais Efetivos – António Jaime Coelho 
Cachola, Técnico Superior (substitui a 
Presidente nas suas faltas ou impedimentos) e 
Norine da Cruz Brito, técnica superior; 

 Vogais Suplentes - Rui Fulgêncio Piedade 
Costa, Chefe da Divisão de administração, 
finanças, recursos humanos e assessoria jurídica 
e Helena Maria Sabino Lopes Dias, técnica 
superior. 

 

Foi ainda deliberado, por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS, propor à Assembleia 

Municipal que seja fixado em 15 (quinze) o número máximo de candidatos a recrutar na área 

de Assistentes Operacionais de Cantoneiros de Limpeza e que seja fixado em 2 (dois) o número 

máximo de candidatos a recrutar de Assistente Técnico de Arquivo. ------------------------------------- 
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16. Proposta de dissolução da SERPOBRA – Sociedade de Desenvolvimento Local e 

Reabilitação Urbana, EM 

De harmonia com n.º 1, do artigo 62º, da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o 

regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, “as empresas locais 

são obrigatoriamente objeto de deliberação de dissolução, no prazo de seis meses, sempre que 

se verifique uma das seguintes situações: 

 a) As vendas e prestações de serviços realizados durante os últimos três anos não 

cobrem, pelo menos, 50 % dos gastos totais dos respetivos exercícios; 

 b) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o peso contributivo dos subsídios à 

exploração é superior a 50 % das suas receitas; 

 c) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o valor do resultado operacional 

subtraído ao mesmo o valor correspondente às amortizações e às depreciações é negativo; 

 d) Quando se verificar que, nos últimos três anos, o resultado líquido é negativo.” 

Solicitada a devida apreciação à sociedade que assegura as funções de Técnico Oficial de 

Contas, a “Consulbeja – Consultadoria e Marketing, Lda.”, bem como à sociedade que assegura 

as funções de Revisor Oficial de Contas, a “Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda.” foi 

concluído, de forma unanime, que a SERPOBRA - Sociedade de Desenvolvimento Local e 

Reabilitação Urbana, EM, não se encontra em nenhuma das situações previstas no citado 

dispositivo, pelo que não se impõe a respetiva dissolução. 

Acresce que o mesmo dispositivo tem sido objeto de diversos pedidos de declaração de 

inconstitucionalidade, sendo de salientar a posição tomada pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, alicerçada no Parecer elaborado pelo Professor Doutor David Duarte, 

da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Não obstante, 

Na sequência da apreciação efetuada, procedeu-se a uma avaliação de âmbito mais alargado, 

considerando a atividade desenvolvida pela Sociedade, desde a sua constituição, e a atual 

realidade económica, financeira, social e política do Pais e do Concelho de Serpa. 

Neste aspeto, revelam-se especialmente pertinentes os sucessivos constrangimentos de ordem 

financeira que o Governo Central vem impondo de forma unilateral às autarquias locais. 

Os referidos constrangimentos, além de limitarem de forma imediata a atividade das 

autarquias, refletem-se ainda diretamente sobre todo o tecido empresarial local.  

E se tal constitui uma dificuldade acrescida para o setor empresarial de natureza 

exclusivamente privada, revela-se sobremaneira sobre as sociedades comerciais participadas 

pelos municípios e pelas associações de municípios, que se vêm assim amputadas de um 

parceiro essencial (por vezes exclusivo) na atividade desenvolvida, criando dificuldades 

inesperadas à prossecução do respetivo objeto social, em particular nos municípios de menor 

dimensão. 
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O exposto, se por um lado constitui uma preocupação evidente, deve motivar igualmente a 

adoção de comportamentos que visem adequar as estruturas municipais às novas exigências, 

sem prejuízo das competências e funções de natureza essencial atribuídas aos Municípios. 

Nos termos que antecedem, considerando a atividade globalmente desenvolvida pela 

SERPOBRA - Sociedade de Desenvolvimento Local e Reabilitação Urbana, EM, e as dificuldades 

inerentes à prossecução do seu objeto social em resultado dos atuais constrangimentos de 

ordem económica e financeira, afigura-se adequado ponderar a respetiva dissolução. 

Nos termos conjugados do artigo 22.º, n.º 1 e 61º, n.º 2, da citada Lei n.º 50/2012, de 31 de 

agosto, a dissolução das empresas locais depende da prévia deliberação dos órgãos 

deliberativos das entidades públicas participantes, sob proposta dos respetivos órgãos 

executivos. 

Nos termos do mesmo artigo 61º, n.º 2 compete ainda aos referidos órgãos definir os termos 

da liquidação da empresa local. 

Em face ao exposto, o Sr. Presidente solicita a apreciação do assunto, para que se delibere 

propor à Assembleia Municipal de Serpa a dissolução da SERPOBRA - Sociedade de 

Desenvolvimento Local e Reabilitação Urbana, EM. 

Mais propõe, que seja designado o Dr. Jorge Afonso Gonçalves Louro, Técnico Oficial de Contas, 

para o exercício das funções de Liquidatário da SERPOBRA - Sociedade de Desenvolvimento 

Local e Reabilitação Urbana, EM, cujos honorários anuais são de 2 000,00€ (dois mil euros), 

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, objeto do Cabimento Sequencial n.º 8769, de 

13/02/2015. 

Considerando que o Município de Serpa é a única entidade participante detendo a totalidade 

do capital social, da SERPOBRA - Sociedade de Desenvolvimento Local e Reabilitação Urbana, 

EM, deverá o respetivo património reverter para o Município. 

Finalmente, a deliberação de dissolução deverá ser comunicada à Direção-Geral das Autarquias 

Locais e à Inspeção-Geral de Finanças, no prazo de 15 dias.  

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para recordar que em 2014, já tinha proposto que se 

fizesse uma avaliação sobre a Serpobra e se optasse pela sua dissolução, caso se concluísse que 

não existiam vantagens na sua continuidade. ----------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, e nos termos conjugados do artigo 22.º, n.º 1 e 61º, n.º 2, da Lei n.º 50/2012, 

de 31 de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia 

Municipal a dissolução da SERPOBRA - Sociedade de Desenvolvimento Local e Reabilitação 

Urbana, EM. e que seja designado o Dr. Jorge Afonso Gonçalves Louro, Técnico Oficial de 

Contas, para o exercício das funções de Liquidatário da SERPOBRA - Sociedade de 

Desenvolvimento Local e Reabilitação Urbana, EM, cujos honorários anuais são de 2 000,00€ 

(dois mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------- 
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17. Proposta de repartição de encargos de verbas  

De harmonia com o disposto no art.º 22, n.º 1 e n.º 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, 

conjugado com o art.º 6, da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, (Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso), a abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a 

encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua 

realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente 

aprovados, está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Face ao exposto, e de acordo com a informação prestada pela Subunidade de Contratação 

Pública e Aprovisionamento, em 13 do corrente mês de fevereiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo das disposições 

conjugadas da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, e do artigo 24.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, art.º 22, n.º 1 e n.º 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, e alínea c) do 

n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, a emissão de autorização prévia para a 

assunção de compromissos plurianuais, decorrentes dos seguintes procedimentos: 

 Renovação de Software VMWare (Virtualização) e MCAfee (Backups) 

Valor 
Global S/ 

IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 2018 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor 
S/ IVA 

Valor C/ 
IVA 

 
17.724,00€ 

 
21.800,52€ 

 
4.923,33€ 

 
6.055,70€ 

 
5.908,00€ 

 
7.266,84€ 

 
5.908,00€ 

 
7.266,84€ 

 
984,67€ 

 
1.211,14€ 

 

 Ligação entre edifícios da Câmara Municipal em fibra ótica 
Valor 

Global S/ 
IVA 

Valor 
Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 2018 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

Valor S/ 
IVA 

Valor C/ 
IVA 

 
43.704,00€ 

 
53.755,92€ 

 
12.140,00€ 

 
14.932,20€ 

 
14.568,00€ 

 
17.918,64€ 

 
14.568,00€ 

 
17.918,64€ 

 
2.428,00€ 

 
2.986,44€ 

 

 

 

18. Empreitada de execução da estrada do Cruzeiro – 1ª fase para ciclovia de Vila Nova de 

S.Bento – Redução de caução 

Em 11 do corrente mês de fevereiro, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento 

informa que o consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações 

e Obras Públicas, Ldª, solicitou a libertação de 30% da garantia bancária prestada no âmbito do 

concurso acima identificado, de acordo com o estipulado na alínea b) do nº 2 do artº 3º do 
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Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime excecional de 

libertação de cauções em empreitadas de obras públicas).  

O presente pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no 

nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto. 

 

Sobre o assunto, informam ainda o seguinte: 

• Foi autorizada, em Reunião de Câmara de 16 de abril 2014, a primeira redução de Garantia 

Autónoma nº 2012.01440, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. a 

12/04/2012, prestada pelo consórcio acima identificado, no valor de 19.193,63 € (dezanove mil, 

cento e noventa e três euros e sessenta e três cêntimos), correspondente a 30% do valor 

caucionado na referida Garantia Autónoma, do concurso acima identificado, nos termos da 

alínea a) do nº 2 do artº 3º da disposição legal acima referida; 

• Após a redução, o valor caucionado na Garantia Autónoma acima identificada passou a ser de 

44.785,14€ (quarenta e quatro mil, setecentos e oitenta e cinco euros e catorze cêntimos); 

• Estão ainda por libertar 800,29€ (oitocentos euros e vinte e nove cêntimos) referentes a 

retenções efetuadas pela gestão financeira no âmbito do contrato adicional nº 1 daquela 

empreitada, que ainda não sofreram qualquer tipo de redução; 

• Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 2º ano após a 

receção provisória da obra, é libertada mais 30% da caução total da obra; faz parte da caução a 

Garantia Autónoma ainda existente e as retenções efetuadas pelo serviço de Gestão Financeira; 

• Nestes termos, deveria ser libertada 19.193,63€ (dezanove mil, cento e noventa e três euros 

e sessenta e três cêntimos) da Garantia Autónoma, correspondente a 30%, e sobre as 

retenções, o montante de 480,17€ (quatrocentos e oitenta euros e dezassete cêntimos), 

correspondente a 60%, de acordo com o estipulado nas alíneas a) e b) do nº 2 do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto. 

• No entanto, é solicitado pelo consórcio que aos 30% de redução da Garantia Autónoma sejam 

deduzidos os valores retidos pela gestão financeira referente ao contrato de trabalhos 

adicionais nº 1, e que montam a um total de 320,12€ (trezentos e vinte euros e doze cêntimos), 

- após redução de 60% -, ficando este valor caucionado na Garantia Autónoma, libertando-se os 

800,29€ (oitocentos euros e vinte e nove cêntimos) mediante a apresentação de precatório 

cheque; 

• Ficará caucionado o valor de 25.911,63€ (vinte e cinco mil, novecentos e onze euros e 

sessenta e três cêntimos), na Garantia Autónoma acima identificada. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação de 30% da 

Garantia Autónoma nº 2012.01440 prestada pelo consórcio acima identificado, emitida pela 
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Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 12-04-2012, deduzidos de 320,12€ (trezentos e 

vinte euros e doze cêntimos) das retenções, perfazendo essa redução o valor de 18.873,51€ 

(dezoito mil, oitocentos e setenta e três euros e cinquenta e um cêntimos) e autorizar ainda a 

libertação das retenções no valor de 800,29€ (oitocentos euros e vinte e nove cêntimos), 

mediante a apresentação de precatório-cheque. ------------------------------------------------------------- 

 

 

19. Não reversão do lote de terreno n.º 6, sito no Bairro 1.º de Maio, em Vila Nova de 

S.Bento 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico informa que, por 

pedido formulado, doc. E/1390/2015, de 28 do passado mês de janeiro, o requerente António 

Manuel Cavaco Pereira solicita a emissão de certidão de não reversão do lote de terreno nº 6, 

sito no Bairro 1º de maio, em Vila Nova de S. Bento. 

Consultado o processo constata-se a existência dos seguintes documentos: 

- Escritura de compra e venda, realizada em 11/08/1989, em que foi vendido o lote nº 6 do 

loteamento da zona das escolas, em Vila Nova de S. Bento, contendo a cláusula de reversão do 

direito de propriedade a favor da câmara Municipal caso não fosse concluída a construção no 

prazo de 3 anos; 

- Auto de Vistoria emitido em 30/09/1993 em que é referido que o prédio reúne condições para 

habitação; 

- Caderneta predial emitida pela Autoridade Tributária, comprovativa da inscrição matricial do 

prédio urbano constituído por 4 divisões; 

 

 Deliberação  

Face à informação prestada, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, não recorrer ao 

processo de reversão do lote de terreno n.º 6, sito no Bairro 1.º de maio, em Vila Nova de 

S.Bento, considerando que foi verificado que a construção foi edificada no prazo acordado e foi 

o prédio participado para inscrição na matriz, devendo o requerente proceder ao respetivo 

registo a seu favor, na Conservatória do Registo Predial. -------------------------------------------------- 

  

 

20. Assuntos gerais de interesse autárquico  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte Declaração, enviada pela CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, aprovada no dia 30 de janeiro do corrente ano, 

por unanimidade e aclamação, respeitante ao Dia de Luta pelo IP8, IP2 e estradas regionais, 

que decorreu nesse mesmo dia: 
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21. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 32, referente ao 

dia 16 de fevereiro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 915.202,68 (novecentos e 

quinze mil, duzentos e dois euros e sessenta e oito cêntimos) e 57.877,36 (cinquenta e sete mil, 

oitocentos e setenta e sete euros e trinta e seis cêntimos), respeitante a operações 

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



                                                                                                    Ata n.º 4 – 18/02 

 
 

2015 

 

 42 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Noel 

Farinho para questionar em que situação se encontra o empréstimo e plano de saneamento 

financeiro. Apresenta ainda uma proposta para que se planifique um conjunto de iniciativas 

ligadas ao cante, que tenham impacto fora do concelho.  

Propõe também que se faça um estudo sobre a situação preocupante do centro histórico. Esta 

transformação pedonal pode ter direta ou indiretamente transformado esta zona e ter tido 

como consequência o desaparecimento da atividade empresarial e talvez se devesse fazer uma 

reunião com os empresários e fazer um estudo que reinterpretasse esta zona, para ganhar nova 

vida. O centro histórico tem problemas, há queixas de empresários e por isso, considera que 

vale a pena parar para pensar.  

Decorrente da reunião que os eleitos do PS realizaram com a União de Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo, pergunta se está previsto resolver e quando a questão do acesso ao 

cemitério, a estrada nacional é um problema e se é possível intervir criando uma passadeira.  

Em relação a Vila Nova de S. Bento, faz referência ao desordenamento do trânsito. 

Quanto ao aumento da zona de atividades económicas, foram adquiridos terrenos e gostaria de 

saber o ponto da situação.  

No que respeita ao centro escolar, diz que ainda não está finalizado nalguns domínios, 

nomeadamente no que diz respeito à climatização, o que é um problema que se está a tornar 

insustentável e propõe que exista uma intervenção, o mais rápido possível.  

Questiona ainda o Sr. Presidente sobre a saída do Dr. Paulo Lima da Casa do Cante. ------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, em relação ao plano de saneamento financeiro o 

Tribunal de Contas já fez uma pré avaliação, a autarquia já respondeu e aguarda pela decisão 

final e explicou, de forma resumida, as questões levantadas pelo Tribunal de Contas.  

No que diz respeito à proposta de iniciativas ligadas ao cante, diz que a Câmara sempre teve 

propostas e refere o exemplo do que se pretende fazer com a transformação ou adaptação de 

um projeto da Casa do Cante em articulação com um Museu do Cante. Diz ainda que no 

Encontro de Culturas o tema principal será o cante. Estamos também a estudar-se com a 

Direção Geral do Património questões de gestão pós candidatura, para definir um método de 

trabalho, para que todas as ações promovidas se enquadrem no plano de salvaguarda. Faz 

ainda referência ao Encontro de Polifonias da Europa e ao projeto piloto Rota do Cante.  

Sobre o Dr. Paulo Lima explica que existiu uma contratualização de serviços para a elaboração 

da candidatura, contudo nunca deixou de gerir a Casa do Cante, uma vez que a principal função 

da Casa do Cante era acompanhar a candidatura. Estamos a procurar uma solução, que não 

passe por avenças, alguém com perfil e conhecimento académico que se adapte para estar à 

frente daquele equipamento.  
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Em relação à situação do centro histórico, lembra que existe um plano de salvaguarda que foi 

aprovado há pouco tempo, que prevê a aquisição de edifícios, a possibilidade de espaços 

comerciais, o início de funcionamento do museu de arqueologia e que diz respeito à zona 

especial de proteção. Considera que a circulação não é o principal fator de encerramento do 

comércio, não é um problema exclusivo do nosso concelho, mas sim do País. A abertura do 

castelo e do museu de arqueologia serão um ponto de atracão, com a dinamização da casa do 

cante e já se falou com as paroquias para abertura das igrejas para visitas, a parceria com o 

Museu do Relógio, de forma a termos um bilhete único para visitar vários espaços públicos, 

tudo isto será favorável a ter mais visitantes, mais dinâmica e melhorar o comércio. Diz ainda 

que está disponível para se analisar novamente o plano de salvaguarda e poder-se-á agendar 

para uma reunião do Órgão Executivo, a reapreciação desse plano de salvaguarda.  

 

Sobre as questões levantadas respeitantes à União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo, faz referência ao projeto de arranjos exteriores do cemitério e relativamente ao 

trânsito, que é responsabilidade da Câmara Municipal, tem havido sempre concordância no que 

diz respeito às propostas apresentadas pelas freguesias, mas poder-se-á verificar se existe 

necessidade de se efetuarem mais alterações.  

Sobre a ampliação da zona de atividades económicas, prevê-se a continuação na aquisição de 

terrenos, já se efetivou a aquisição de dois terrenos e são necessárias quatro aquisições para se 

ampliar para 8 ou 10 lotes. O que se prevê este ano são as aquisições e o projeto dessa 

ampliação e está a tentar-se o enquadramento no novo quadro comunitário.  

Sobre o centro escolar, informa que a climatização foi concluída em tempo útil, o problema é 

apenas uma questão burocrática entre a empresa certificadora e a EDP, no que respeita à 

certificação e ligação definitiva. O equipamento de ar condicionado não pode ser ligado a uma 

instalação elétrica provisória, pois devido aos picos e quebras de corrente pode danificar algum 

equipamento e a empresa fornecedora não se irá responsabilizar por problemas dessa 

natureza. Contudo, a situação estará perto de se resolver. 

Toda a obra do centro escolar está concluída e em relação àquilo que tinha sido o compromisso 

da Câmara, falta apenas fazer uma terraplanagem, para construção de um campo de futebol.  

 

Relativamente a esta situação do centro escolar, interveio o Sr. Vereador Carlos Alves para 

dizer que a Câmara se tem empenhado na resolução deste assunto, estabelecendo vários 

contatos com as duas entidades e faltava apenas um novo documento de certificação, que já foi 

remetido por email, tendo apresentado o mesmo, e prevê-se que a ligação definitiva seja 

efetuada dentro de pouco mais de uma semana. -------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Daniel Veiga para questionar se têm ocorrido alguns problemas 

com as inscrições da Feira do Queijo e se todas as inscrições foram aceites e lhes foi atribuído 
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um stand. Gostaria de saber se todos os critérios aprovados em reunião da Câmara estão a ser 

cumpridos e se surgiram problemas entre as associações.  ----------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que estão a ser cumpridos na íntegra os critérios que foram 

aprovados pela Câmara. Esclarece que houve três associações que não aceitaram esses 

critérios, porque consideram que Serpa deveria ter prioridade sobre as outras freguesias, pelo 

facto do evento se realizar em Serpa, mas a Câmara entende que deve dar resposta a todo o 

concelho e deve existir igualdade entre o movimento associativo, para que todos possam 

concorrer.  

Aproveita para fazer o convite aos Senhores Vereadores para estarem presentes na abertura 

oficial da Feira do Queijo, no dia 27, pelas 11H00. ----------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Isabel Estevens para recordar que se iniciaram no dia 13 de 

fevereiro e vão decorrer até ao dia 21 de março, as III Jornadas Municipais pela Igualdade e 

Inclusão Social, direcionadas para o pré-escolar e para os pais, em que serão abordados temas 

importantes nesta área. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado  

3. Pedido de emissão de licença para realização de Passeio TT – Requerente: Associação 

de Jovens de A-do-Pinto 

4. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua António Carlos 

Calixto, em Serpa 

5. Destaque de parcela do prédio sito no Largo do Côrro, em Serpa – Requerente: Maria 

Cecília Brito Rodrigues Palma de Lemos Abraços 

6. Constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Portas de Beja, n.º 

18 em Serpa – Requerente: Antónia Amália Correia  

7. Concurso Público Internacional n.º 58/2015 – Fornecimento de energia elétrica em 

mercado livre – Relatório final e adjudicação  

8. Plano de controlo de qualidade da água 2015 – Reversão da redução remuneratória  
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9. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Serpa 

10. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de aquisição de serviços de 

coordenação na área da informação e comunicação  

11. Justificação de bens móveis – Registo de veículos  

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

concursais e anulação de procedimento 

13. Primeira alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

14. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

15. Pedido de autorização para abertura de novos procedimentos para recrutamento de 

pessoal – Recrutamento excecional de trabalhadores 

16. Proposta de dissolução da SERPOBRA – Sociedade de Desenvolvimento Local e 

Reabilitação Urbana, EM 

17. Proposta de repartição de encargos de verbas  

18. Empreitada de execução da estrada do Cruzeiro – 1ª fase para ciclovia de Vila Nova 

de S.Bento – Redução de caução 

19. Não reversão do lote de terreno n.º 6, sito no Bairro 1.º de Maio, em Vila Nova de 

S.Bento 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H10 da qual, para 

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

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

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

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

 

 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

 

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

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

 

ANEXO 2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


