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Ata n.º 4/2016 
  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 22 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

Na sala de reuniões do edifício da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia vinte e dois de fevereiro de 2016, 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. ---------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 3/2016 

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 3 de fevereiro, a qual 

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

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Licença para realização de I Passeio Trail Ribeira de Limas – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria 

4. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

dos Moinhos, n.º 10 em Vila Verde de Ficalho 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

Vice-Almirante António Ladislau Parreira da Rocha, n.º 3 em Serpa 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

1.º de Maio, n.º 47, em Vale de Vargo 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 nos prédios urbanos sitos na 

Rua Fonte do Ortezim, 29 e 31 em Serpa 

8. Rede de Museus do Baixo Alentejo – Alteração da Carta de Princípios 

9. União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Doação de Varredoura  
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10. Obras de requalificação da Escola Secundária de Serpa 

11. Diocese de Beja – Deslocação a Madrid 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa 

13. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa 

14. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa – Requerente: Cooperativa de Produtores Bio do Alentejo 

15. Alteração n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal  

16. Proposta de Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento Cultural – 2016 

17. Proposta de autorização prévia de investimentos tendo em vista o recurso a 

empréstimos de médio e longo prazo  

18. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

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

concursais  

20. Proposta de entrada em vigor do novo tarifário de Águas, Águas Residuais e Resíduos 

Urbanos do Município de Serpa 

21. Emissão de autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços e 

ratificação de contratos de aquisição de serviços já celebrados 

22. Assuntos gerais de interesse autárquico 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

1.1.Comissão de Festas de Pias  

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Pias, através de Pretensões n.º 1408 e 

1525, datada de 27 e 29 de janeiro do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido 

(20,00 €), relativa ao baile realizado no dia 6 do corrente mês de fevereiro e da taxa de recinto 

improvisado (15,00 €), referente a uma brincadeira com vacas, no dia 6 de fevereiro.  

 

1.2.Comissão de Festas de Vales Mortos 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Vales Mortos através de Pretensão n.º 

1308, datada de 26 de janeiro do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido (20,00 €) e da taxa de 

recinto improvisado (15,00 €), relativo ao baile realizado no dia 30 de janeiro. ---------------------- 
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1.3.Comissão de Festas de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho, através de Pretensão n.º 1280, 

datada de 26 de janeiro do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido (20,00 €), relativa ao 

baile realizado nos dias 6,7 e 8 do corrente mês de fevereiro. ------------------------------------------- 

 

1.4.Futebol Clube de Vale de Vargo – Secção de BTT 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Vale de Vargo, através de Pretensão n.º2091, 

datada de 11 de fevereiro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

unanimidade, isentar aquele Clube do pagamento da taxa, no valor de 33,66 €, respeitante ao 

XI Passeio de BTT, a realizar no dia 6 de março do corrente ano. ------------------------------------------ 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. 

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

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Comissão de Festas de 

Pias 

Brincadeira 

com vacas 

1524 de 

2016.01.29 

2016.02.06 2016.02.05 

 

 

 

3. Licença para realização de I Passeio Trail Ribeira de Limas – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria 

 A Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, solicitou autorização para realizar o I Passeio 

Trail Ribeira de Limas no concelho de Serpa. 

O passeio realizou-se no dia 7 de fevereiro, com inicio as 9:00H e termino às 13:00H. 

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 parecer técnico favorável, o Sr. Presidente emitiu despacho de deferimento no dia 5 de 

fevereiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 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 5 de fevereiro, respeitante à emissão da licença para a realização do I Passeio Trail 

Ribeira de Limas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

dos Moinhos, n.º 10 em Vila Verde de Ficalho 

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. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

Vice-Almirante António Ladislau Parreira da Rocha, n.º 3 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. ------ 

 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

1.º de Maio, n.º 47, em Vale de Vargo 

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. -------- 
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 nos prédios urbanos sitos na 

Rua Fonte do Ortezim, 29 e 31 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. -------- 

 

 

8. Rede de Museus do Baixo Alentejo – Alteração da Carta de Princípios 

Através de informação datada de 5 de fevereiro, a responsável pelo Gabinete de Turismo e 

Património informa que, decorrente da reunião da Rede de Museus, a 17 de novembro do ano 

passado, a Carta de Princípios teve de ser alterada e depois de reformulada pelos técnicos da 

Rede, sujeita a aprovação da Câmara.  

Contudo, como existe urgência na aprovação da mesma por motivos de integração da Rede em 

candidaturas, e atendendo à simplicidade das alterações que a Carta foi sujeita, propõe o 

assunto para despacho superior, posteriormente sujeito a ratificação em reunião de Câmara. 

Informa ainda que a coordenação da Rede (C.M. Vidigueira e C.M. Aljustrel) convocou uma 

reunião na CIMBAL para dia 12 de fevereiro, onde cada Câmara deveria apresentar a aprovação 

carta de princípios, para prosseguimento da candidatura. -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, 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 10 de fevereiro, respeitante à aprovação da alteração da Carta de 

Princípios da Rede de Museus do Baixo Alentejo, a qual consta de pasta anexa à presente ata, 

dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Doação de Varredoura  

Através de ofício datado de 18 de dezembro do ano transato, a União de Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) informa que foi aprovado pelos Órgãos Executivo e Deliberativo a 

doação à Câmara Municipal da Varredoura marca Ronda.  

De acordo com as respetivas certidões, foi deliberado na reunião daquela União de Freguesias 

de 2 de dezembro do ano transato e, posteriormente, na reunião da respetiva Assembleia de 

Freguesia de 16 de dezembro, efetuar a doação à Câmara Municipal de Serpa da viatura 

varredoura, da marca Ronda, com o número de série 164203. 

Considerando que nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal "aceitar doações, legados e heranças a benefício de 

inventário", a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aceitar a doação da referida 

Varredoura por parte da União de Freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria). -------------------- 
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10. Obras de requalificação da Escola Secundária de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos enviados pelo Grupo de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola Secundária de Serpa, a seguir apresentados, respeitantes 

às obras de requalificação daquela escola: 
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11. Diocese de Beja – Deslocação a Madrid 

No âmbito da parceria entre o município, o Departamento do Património Histórico e Artístico 

da Diocese de Beja, 7 municípios do Baixo Alentejo e a Agência Regional de Promoção Turística 

do Alentejo, para a realização do Festival Terras sem Sombra, realizou-se um concerto de 

apresentação do mesmo em Madrid, no Círculo de Belas Artes, em que o Cante e a Viola 

Campaniça foram consagrados. 

Para a prossecução desta ação foi solicitado, a 27 de janeiro, por parte do Departamento do 

Património da Diocese de Beja, o apoio de 907,00 euros a cada município envolvido. 

Realizando-se a ação de promoção do Festival Terras sem Sombra, no dia 13 de fevereiro, e 

sendo necessário efetuar os pagamentos das despesas inerentes, com alojamentos e refeições 

dos grupos intervenientes, o Sr. Presidente proferiu despacho para se proceder à atribuição do 

subsídio, no dia 12 do corrente mês de fevereiro.  

O presente pedido tem em conta a definição que a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, (regime 

jurídico das autarquias), estabelece no artigo 33.º, n.º 1, alínea o, nomeadamente: «deliberar 

sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com 

vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para o município, bem como 

à informação e defesa dos direitos dos cidadãos». 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que, em relação aos montantes 

envolvidos, trata-se de um ato de gestão, de um evento que serve para promover os agentes 

culturais do território, contudo, considera que não é agradável saber da realização destes 

eventos fora da Câmara, seria preferível ter conhecimento através dos serviços da autarquia.  

 

O Sr. Presidente referiu que foi um evento organizado pela Diocese e quando foi possível 

definir o valor das despesas que cabia a cada entidade, já foi muito próximo da data de 

realização do evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, 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 de fevereiro, respeitante à atribuição do subsídio à Diocese de Beja, 

no valor de 907,00 € (novecentos euros). --------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

Na sequência da candidatura do Sr. António José Venâncio Vacas, de 78 anos de idade, 
residente na Rua do Progresso, n.º 17, em Serpa, ao PMARHCS, o Serviço de Ação Social da 
autarquia emitiu o seguinte parecer técnico:  

 
«Agregado Familiar 
Agregado familiar composto pelo filho, de 49 anos de idade, desempregado de longa 
duração 
 
Rendimentos Agregado Familiar 
223.78€ per capita 
 
Saúde 
O Sr. António encontra-se em cadeira de rodas há 3 anos (ver relatório médico) 
 
Suporte Familiar 
Fraco suporte familiar em termos económicos uma vez que a filha é empregada doméstica. 
Apoio familiar da filha em termos de organização e gestão doméstica. 
 
Habitação 
Habitação com 6 divisões, fracas condições de habitabilidade e sem condições para a 
situação de mobilidade reduzida (cadeira de rodas) 
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INTERVENÇÃO SOLICITADA 
Intervenção em 4 divisões: cobertura, reboco de paredes e colocação de chão. 
Requalificação de casa de banho para uma estrutura adaptada (cadeira de rodas). Criação 
de bancada para lava-loiças. 
 
PARECER 
Candidatura com enquadramento no PMARCHS, situação de intervenção prioritária dada a 
idade do munícipe (78 anos de idade) e a condição de mobilidade reduzida. 
 
ESCALÃO A (apoio na totalidade dados os fracos rendimentos do agregado familiar).» 
 
 

 Deliberação 
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoiar o 

requerente António José Venâncio Vacas na recuperação da sua habitação, no âmbito do 

Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa. -----------------  

  

 

13. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa – Requerente: Informafil, Lda 

Sobre a candidatura da empresa ao espaço CADES, o GADE – Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico informa o seguinte:  

«A empresa Informafil, Lda., através do preenchimento do formulário de candidatura enviado 

para o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE) manifesta interesse num 

espaço no CADES para desenvolver a sua atividade na área da Informática mais concretamente 

na comercialização de produtos informáticos e tecnológicos; no desenvolvimento e consultoria 

informática e na implementação de redes e software de gestão. 

A empresa em questão teve o seu início de atividade em 2009 e é um projeto que já funciona 

num espaço (loja) em Almodôvar. O objetivo desta candidatura é de ampliar o seu projeto 

abrindo um outro espaço físico, em Serpa.  

De acordo com o artigo 8º do Regulamento do CADES foram apresentados, em inícios de 

janeiro, os seguintes documentos:  

- Ficha de inscrição preenchida; 

- Declaração de início de atividade e escritura de constituição da empresa; 

- Curriculum profissional e  

- Comprovativo da situação regularizada perante a Administração Fiscal e Segurança Social. 

- Cópia do Cartão de Cidadão do gerente da empresa 

 

Aguarda-se apenas o envio da cópia da Certidão do registo comercial da empresa. 
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Atendendo aos critérios exigidos no artigo 10º. do Regulamento do CADES  cumpre informar: 

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

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

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

requerente apresenta um valor total de 25.000,00€ sendo que 10.000,00€ é o capital 

próprio disponível. Relativamente às vendas anuais o requerente prevê um valor de 

100.000,00 e de 50.000,00 em custos anuais. 

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

contribuir para o crescimento económico do concelho através da diversidade 

apresentada dos serviços a prestar. 

c)  Potencialidade para a criação de emprego: de acordo com a informação em formulário 

prevê-se a criação de, pelo menos, um posto de trabalho. 

 

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

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

vez que a empresa já tem experiência de atividade, desde 2009, em Almodôvar. 

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

requerente demonstra vontade empresarial e manifesta um carater inovador ao 

apresentar a prestação de serviços na área de informática. A criação de um serviço de 

consultoria, na área acima referida, e a implementação de redes e software de gestão, 

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

 

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

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

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

empresa Informafil, Ldª um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de 

Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

14. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa – Requerente: Cooperativa de Produtores Bio do Alentejo 

Sobre a candidatura da empresa ao espaço CADES, o GADE – Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico informa o seguinte:  

 

«A Cooperativa de Produtores Bio do Alentejo, através da Dª. Maria de Fátima Orta Jacinto, 

apresentou uma candidatura ao espaço CADES no dia 11 de janeiro de 2016. A Cooperativa 

ainda não está criada contudo, a procura de um espaço físico vem de certa forma facilitar a 
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constituição da mesma. Um espaço no CADES permitirá aos interessados usufruir de um espaço 

de trabalho e reunião que lhes permita elaborar os procedimentos para constituição da mesma. 

Depois da Cooperativa estar constituída o gabinete poderá funcionar como sede administrativa. 

Assim, e dado não haver constituição de pessoa coletiva poderá a requerente, de acordo com o 

artigo 8º do regulamento do CADES, entregar apenas uma memória descritiva demonstrando a 

capacidade para constituir pessoa coletiva no prazo de 90 dias. Assim, a D. Maria de Fátima 

como representante da Cooperativa apresenta o seu curriculum, o formulário devidamente 

preenchido, demonstrando intenção de constituir projeto no prazo de 90 dias, e uma breve 

memória descritiva com uma breve apresentação do projeto a criar. O espaço solicitado é por 

três anos com preferência do gabinete 8. 

Breve descrição do projeto:  

A Cooperativa de produtores do Alentejo pretende agregar os produtores da região, com 

enfoque na instalação de jovens agricultores bio, desenvolvendo primeiramente o sector das 

plantas aromáticas e medicinais. Posteriormente pretendem desenvolver os sectores da 

hortofloricultura, azeite, mel, vinho, entre outros… Para esse efeito pretendem “instalar uma 

unidade de transformação simples, com destilaria, crivagem e um pequeno laboratório para 

desenvolver a vertente da cosmética e da higiene natural.” Paralelamente pretendem 

desenvolver um viveiro para fornecimento de plantas autóctones aos futuros produtores da 

região. A investigação, a inovação, a formação e a consultoria são áreas que irão consolidar o 

projeto da Cooperativa. 

Quanto à avaliação da candidatura, de acordo com o artigo 10º do Regulamento do CADES, o 

GADE informa que:  

a) Viabilidade económica do projeto: a requerente não apresenta nenhum estudo de 

viabilidade nem menciona na ficha de candidatura o investimento global do projeto. 

 

b) Relevância económico-social: A existência de um projeto de Cooperativa multissectorial 

poderá permitir o aumento da diversidade produtos produzidos no concelho e por 

conseguinte, com a existência de um ponto de transformação, uma redução nos custos 

na produção.  

 

c) Potencialidade para a criação de emprego: Apesar de não haver uma referência 

concreta ao número de postos de trabalho a criar sabe-se que uma Cooperativa, por 

norma, gera sempre postos de trabalho quer seja para a área administrativa quer seja 

para uma área mais prática. Este projeto poderá também atrair outros produtores de 

outras regiões gerando assim novos postos de trabalho. 
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d) Maturidade do projeto: Apesar do projeto da Cooperativa ser só uma ideia existem 

alguns indícios, nomeadamente a sua fundamentação e conjunto de interessados, de 

que este projeto poderá ser um projeto com potencial para se desenvolver. 

 

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

jovens que apresentam este projeto demonstram vontade empresarial com um caráter 

inovador nos serviços apresentados. A transformação de plantas aromáticas e 

medicinais servirá de arranque para outras áreas a desenvolver. A aposta na 

investigação é uma das vertentes em que o projeto da Cooperativa vai claramente 

apostar. 

Mediante o exposto, coloca-se à Consideração Superior a atribuição de um gabinete no 

espaço CADES ao projeto da Cooperativa representada por Maria de Fátima Orta 

Jacinto.» 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

Cooperativa de Produtores Bio do Alentejo um gabinete no Centro de Apoio ao 

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

 

15. Alteração n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal  

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

Municipal, bem como a respetiva justificação.  

 

 Deliberação 

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

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

a segunda alteração ao Orçamento, conforme documentos que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------- 

 

16. Proposta de Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento Cultural – 2016 

Procedeu-se à análise da Proposta de Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento 
Cultural 2016, entre o Município e a Associação Cultbéria, com vista à dotação de mecanismos 
facilitadores na gestão dos projetos Musibéria e Casa do Cante. 

 
A despesa do Município prevista na Proposta de Protocolo, na cláusula quarta, alínea 1, está 
prevista em orçamento, conforme cabimento sequencial n.º 11276, de 18 de fevereiro. 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que, no respeito pela procura de soluções, 

neste momento, o modelo de gestão transita para uma associação, mas considera que a 

informação de que dispõem é insuficiente, pelo que, irão abster-se na votação do assunto.  

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções por parte 

dos eleitos do Partido Socialista, concordar com o teor do protocolo a celebrar com a 

Associação CULTBÉRIA para o ano de 2006, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante.  

A Sra. Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto por 

se encontrar impedida nos termos da Lei. -----------------------------------------------------------------------  

 

17. Proposta de autorização prévia de investimentos tendo em vista o recurso a 

empréstimos de médio e longo prazo  

A situação financeira do município de Serpa tem vindo a evoluir favoravelmente de que se 

destaca uma redução substancial da dívida no final de 2015 comparando com o final de 2014 

(2,8 milhões de euros). Este resultado correspondeu a medidas de contenção adotadas pela 

câmara municipal de Serpa. Torna-se agora necessário perante as condições existentes 

incrementar o investimento na resolução dos problemas das populações. Uma parte das obras 

a realizar será efetuada com recurso a financiamento dos programas comunitários (que tardam 

a arrancar), existindo no entanto obras que são necessárias realizar e equipamentos a adquirir 

que não são elegíveis nos fundos comunitários.  

 

Neste sentido e com recurso a empréstimos de médio e longo prazo, o município de Serpa 

pretende concretizar obras no valor estimado de 750.000 euros (250000 para a requalificação 

da rede viária e 500000 para requalificação de arruamentos) e adquirir equipamentos no valor 

estimado de 400.000 (200.000 - autocarro, 150.000 - veiculo de recolha de resíduos sólidos 

urbanos e 50.000 – varredoura) atingindo o total de 1.150.000 euros. 

 

Não ultrapassando o valor referido, a concretização dos empréstimos e os seus montantes 

dependerão da capacidade de realização das obras e de aquisição dos equipamentos, sendo os 

respetivos prazos também diferenciados em função do período de vida útil conforme prescreve 

a lei. 

Informa-se que neste momento a margem para recurso a empréstimos corresponde a 

2.012.205 euros conforme o quadro seguinte, que apresenta as receitas correntes dos três anos 
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anteriores, o valor da dívida total e a margem disponível que corresponde a 20% da margem 

bruta. 

Ano Valor 

2013 11.893.256 

2014 12.684.573  

2015 13.570.671  

Total 38.148.500 

1,5 media 19.074.250  

Divida em 
31/12/20

15 

9.014.223 

Margem  
Bruta 

10.060.027 

Margem 
Disponíve

l 

2.012.005 

 

Propõe o Sr. Presidente à Câmara Municipal que aprove a presente proposta, para que nos 

termos do ponto 2 do artigo 51.º da Lei 73/2013, seja submetida à assembleia municipal de 

Serpa para concessão de autorização prévia dos investimentos a realizar. 

Após a obtenção da autorização prévia, a câmara submeterá à assembleia municipal nos 

termos da lei citada, as diferentes propostas relativas aos empréstimos. 

 

 Intervenções  

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, no que respeita ao que é enunciado como prioridades, 

não vêm qualquer problema, o que os incomoda é que se recorra ao empréstimo para o que 

basicamente são assuntos correntes. Considera que isso só acontece porque a saúde financeira 

da autarquia, afinal não é assim tão saudável e só se chegou a esta situação porque não houve 

uma boa gestão. Por isso, não podem subscrever o empréstimo para este tipo de coisas, 

porque isto é o indispensável. -------------------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Presidente respondeu que as Câmaras Municipais, neste momento, não têm fundo de 

maneio para fazer investimentos, e as transferências são essencialmente para despesas 

correntes e não é possível investir sem se recorrer ao empréstimo. ---------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Camara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, solicitar à 

Assembleia Municipal a autorização prévia para a realização dos investimentos acima 

indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Apoio Juridico, datada de 19 de fevereiro, cujo teor é o seguinte: 

 

«Proposta de Recrutamento excecional de: 

 1 Técnico Superior (Nutricionista/Ciências da Nutrição) para o Gabinete de Ação Social e 

Educação; 

 1 Assistente Técnico para a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude; 

 1 Assistente Técnico para o Gabinete do Turismo e Património; 

 1 Assistente Técnico para a Divisão do Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 1 Assistente Técnico para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; 

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 encontrassem 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, estavam 

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 

podia 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 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). 
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Embora já esteja a decorrer o ano de 2016 é sobejamente sabido que ainda não foi aprovado o 

Orçamento de Estado para o corrente ano, nem é possível antecipar com rigor, quando tal documento 

estará aprovado e em plena eficácia. 

Por outro lado, considerando o disposto no artigo 12º-H da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada 

pela Lei 41/2014 de 20 de julho, conclui-se que a Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (que aprovou o 

Orçamento de Estado de 2015), ainda se mantém em vigor. 

Desta forma, e considerando o período médio de conclusão dos processos de recrutamento de pessoal, 

importa desde já dar início aos procedimentos para preenchimento dos lugares previstos no Mapa de 

Pessoal de 2016, sob pena de não se conseguir dar execução ao mesmo durante o corrente ano. 

Em face ao exposto propõe a abertura dos seguintes procedimentos concursais: 

Carreira Área Funcional Lugares Duração Júri 

Técnico 

Superior 

Nutricionista / 

Ciências da 

Nutrição 

(Gabinete de 

Ação Social e 

Educação) 

1                           1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da 
Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica 

Vogais Efetivos: Isabel Filipa de Brito Pacheco e 
Mariana de Fátima Valente Ramos, Técnicas 
Superiores; 

Vogais Suplentes: Norine da Cruz Brito e Vânia Maria 

Beliz Ferreira, Técnicas Superiores  

Assistente 

Técnico 

Administrativo 

(Unidade 

Municipal da 

Cultura 

Desporto e 

Juventude) 

1 1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Sara de Guadalupe Abraços Romão, 
Dirigente intermédia de 3º grau 

Vogais Efetivos: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe 
da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica e Maria João da Silva 
Ferreira Vieira, Técnica Superior; 

 Vogais Suplentes: Norine da Cruz Brito e Alzira dos 

Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, ambas Técnicas 

Superiores. 

Assistente 

Técnico 

Administrativo 

(Gabinete do 

Turismo e 

Património)  

1 1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Maria Manuel dos Anjos Oliveira, Técnica 
Superior 

Vogais Efetivos: Rui Fulgêncio Piedade Costa, 
Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica e Norine da Cruz Brito, 
Técnica Superior; 

 Vogais Suplentes: Alzira dos Santos Baixinho Pé-
Leve Figueira e João José Saldanha Lopes Correia 
Matias, Técnicos Superiores. 
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Assistente 

Técnico 

Administrativo 

(Divisão de 

Urbanismo e 

Ordenamento 

do Território) 

1 1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Maria José Rosa Moreira, Chefe da 
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território  

Vogais Efetivos: Rui Fulgêncio Piedade Costa, 
Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica e Ana Isabel Palminha 
Howell Franco, Técnica Superior; 

 Vogais Suplentes: Norine da Cruz Brito e Alzira dos 

Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, ambas Técnicas 

Superiores. 

Assistente 

Técnico 

Administrativo 

(Divisão de 

Administração, 

Finanças, 

Recursos 

Humanos e 

Assessoria 

Jurídica) 

1 1 ano passível 
de renovação 

Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da 
Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica 

Vogais Efetivos: Norine da Cruz Brito e Alzira dos 
Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Técnicas 
Superiores 

Vogais Suplentes: Jennifer Baptista Paraíba, Técnica 
Superior e António Manuel Escoval Dionísio, 
Assistente Técnico 

 

 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 anos de 2012, 2013 e 2014 (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€). 

Durante o ano de 2015, resultando do artigo 62º, n.º 2, da LOE 2015, a mera proibição de aumentar a 

despesa com pessoal, foi-se efetuando um rigoroso controlo da despesa ao longo de todo o ano, pelo que, 

apesar das diversas contratações efetuadas, os gastos com pessoal ficaram aquém do efetuado em 2014 

[5 764 209€ (valor relevante) para 5 766 849€]. 

Como já se referiu, neste momento desconhecem-se as medidas que irão ser aprovadas pelo Orçamento 

de Estado para 2016 em matéria de contratação e controlo de gastos com pessoal. 

No entanto, é possível determinar que a despesa resultante dos procedimentos ora propostos não será 

muito significativa, conforme quadro que segue: 
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Carreira / Categoria Encargo Previsto 2016 

1 Técnico Superior (Nutrição) 4 805,92€ 

4 Assistentes Técnicos (Administrativos) 10 930,08€ 

Total 15 732,00€ 

 

Desta forma, sendo previsível que durante o ano de 2016 se verifique a saída de alguns trabalhadores por 

diversos fatores (reforma, impossibilidade de renovação de contratos, demissão, etc.) sempre será 

possível assegurar o não aumento de despesa com pessoal, face à despesa verificada em 2015. 

Em ultima circunstância, caso as medidas aprovadas pelo Orçamento de Estado de 2016 se venham a 

revelar mais restritivas do que o previsto sempre se poderão anular os procedimentos ora propostos ou 

adiar o inicio de serviço dos trabalhadores, garantindo-se, assim, o não aumento da despesa com pessoal. 

 

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 cópias da respetiva página eletrónica (docs. 1 e 2). 

 

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 
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a) Um posto de trabalho de Técnico Superior (Ciências da Nutrição) - Considerando a necessidade 

temporária de contratação de um técnico superior para implantação de uma política de saúde 

alimentar a nível municipal, uma vez que a promoção da saúde deve situar-se fora das tradicionais 

áreas da saúde, e neste sentido são as autarquias locais que conhecem mais de perto estas 

realidades, pelo que é necessário a admissão de um técnico superior (nutricionista), tendo em 

vista o cumprimento deste objetivo e a promoção de uma alimentação equilibrada e adequada no 

meio escolar e ainda à comunidade em geral.  

b) Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Administrativo) para a Unidade de Cultura Desporto 

e Juventude - Considerando o volume de propostas inscritas em Plano de Atividades, verifica-se a 

necessidade temporária de admissão de um assistente técnico para apoio na área da dinamização 

sociocultural, nomeadamente na operacionalização das atividades culturais e recreativas e ainda o 

planeamento, operacionalização e apoio aos espetáculos musicais e de teatro promovidos ou 

contratualizados. 

c)  Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Administrativo) para o gabinete do Turismo e 

Património - Justifica-se a necessidade temporária de mais um trabalhador para o serviço do 

Parque de Campismo dada a natureza e características deste equipamento e por se querer 

praticar, a título experimental, um horário mais extenso, de atendimento ao público, tendo em 

conta o número de utentes relativamente elevado, possibilitando, assim, um horário ininterrupto 

das 9h às 23h, num sistema de turnos rotativos. 

d) Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Administrativo) Divisão do Urbanismo e 

Ordenamento do Território - Justifica-se a necessidade temporária de contratação de um 

assistente técnico da área administrativa, porque não obstante nesta Divisão estarem previstos e 

ocupados 4 lugares  de assistente técnico desta área, 2 das trabalhadoras, que ocupam esses 

lugares estão de baixa por doença por tempo indeterminado. Por estas baixas se estarem a 

prolongar, o trabalho a desenvolver pelo apoio administrativo está a ficar comprometido em termos 

de cumprimentos de prazos legais para dar resposta aos processos que decorrem na Divisão e 

não é comportável a realização deste trabalho apenas com 2 administrativos, considerando o 

volume de trabalho, que é desenvolvido pelo serviço. 

e)  Um posto de trabalho de Assistente Técnico (Administrativo) para o Serviço de Recursos 

Humanos - Justifica-se a necessidade temporária de contratação de um assistente técnico devido 

ao facto de nos últimos tempos ter havido um aumento da complexidade legislativa e burocrática 

de todos os procedimentos inerentes às relações de trabalho, o que tem dificultado a resposta 

atempada e célere que se impõe ao serviço de recursos humanos, respostas que não se 

compadecem com estas delongas. Acresce ainda a necessidade de contratação de um assistente 

técnico, da área administrativa para apoiar, organizar, preparar e controlar o expediente e 

tramitação relativa aos procedimentos concursais em curso e previstos no Mapa de Pessoal, bem 

como o apoio logístico aos júris de seleção e contratação de pessoal. Tratar, organizar e arquivar 

os processos de admissão de pessoal ou outros que lhe forem atribuídos. 
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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 5,9% 

2015 336 Aumentou 4,4% 

 

Do quadro supra resulta um ligeiro acréscimo do número de trabalhadores ao serviço do Município no ano 

de 2015. No entanto esse valor ainda é inferior ao número de trabalhadores em funções nos anos de 

2013, 2012 e 2011. 

De qualquer forma, como foi referido, em 2015 foi dado cumprimento integral às exigências do Orçamento 

de Estado no que respeita o não aumento da despesa com pessoal. 

 

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 destes recrutamentos estão previstos no orçamento municipal de 2016, 

conforme informação prestada pela Gestão Financeira, que se anexa (Interno 1428/2016 – Doc. 3). 

 

Pelo exposto, remete-se a presente proposta de abertura de procedimentos concursais para 

Recrutamento Excecional dos postos de trabalho supra identificados nas modalidades de relação 

jurídica de emprego público que foram referidas, para apreciação da Câmara Municipal de Serpa. 

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

do disposto no nº 2 do artigo 64º da LOE 2015, deverá a mesma ser submetida à posterior 

apreciação da Assembleia Municipal, para autorização de abertura dos procedimentos concursais.» 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no nº 2 do artigo 64º da Lei do Orçamento de Estado 2015, o Órgão 

Executivo deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, solicitar à Assembleia Municipal autorização para a abertura dos procedimentos 

concursais para recrutamento excecional dos seguintes postos de trabalho: 

 1 Técnico Superior (Nutricionista/Ciências da Nutrição) para o Gabinete de Ação 

Social e Educação; 

 1 Assistente Técnico para a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude; 

 1 Assistente Técnico para o Gabinete do Turismo e Património; 
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 1 Assistente Técnico para a Divisão do Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 1 Assistente Técnico para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica; 

 
 

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

concursais  

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Apoio Juridico, datada de 19 de fevereiro, cujo teor é o seguinte: 

 

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

Procedimentos Concursais: 

 Por tempo indeterminado: 

a) 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 

Proteção Civil para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

 

 Por tempo determinado: 

b) 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 

Engenharia de Recursos Hídricos, para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

c) 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 

Arqueologia  para o Gabinete de Património e Turismo. 

d) 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área funcional de 

Auxiliar Administrativo para o Gabinete de Património e Turismo . 

 

- Relativamente a estes procedimentos concursais, e considerando: 

1. Que nº 3, do artigo 64º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro que aprovou o Orçamento 

de Estado de 2015, determina 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. Que por força do artigo 12º-H da Lei de Enquadramento Orçamental, Lei n.º 41/2014, de 20 

de julho, a referida Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, ainda se mantém em vigor,  

3. Que se verifica que a data da deliberação de autorização de abertura do procedimento 

concursal referido no Ponto I, al. a), ocorreu em 18 de fevereiro de 2015 (Câmara Municipal) e 

26 de fevereiro de 2015 (Assembleia Municipal), tendo sido objeto de renovação de 

deliberação em 02 de setembro de 2015 (Câmara Municipal) e 10 de setembro de 2015 

(Assembleia Municipal), pelo que o prazo mencionado no número 1 supra, terminará no dia 10 

de março de 2016; 
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4. Que relativamente aos procedimentos concursais referidos no Ponto I, alíneas b), c) e d) 

verifica-se que a data da deliberação de autorização de abertura dos procedimentos concursais 

ocorreu em 02 de setembro de 2015 (Câmara Municipal) e 10 de setembro de 2015 

(Assembleia Municipal), pelo que o prazo mencionado no número 1 supra terminará 

igualmente no dia 10 de março de 2016; 

 

5. Que não foi possível concluir até à presente data os referidos procedimentos porquanto: 

- Se verificou um avolumar excecional de trabalho no serviço de Recursos Humanos, durante o 

ano de 2015, decorrente do número de procedimentos concursais que decorreram, 

designadamente: 1 Técnico Superior, na área funcional de Eng. do Ambiente; - 14 Assistentes 

Operacionais de Auxiliar de Ação Educativa; 1 Técnico Superior, na área funcional de 

Engenharia Agropecuária; 20 assistentes operacionais da área funcional de Serviços Gerais; 1 

Assistente Operacional, na área funcional de Condutor de Máquinas Pesadas, 15 Assistentes 

Operacionais da área funcional de Cantoneiros de limpeza, entre outros) com elevado números 

de candidatos (por exemplo, 178 candidatos no procedimento para assistentes operacionais da 

área funcional de serviços gerais e 208 no procedimento de auxiliares de ação educativa), 

sendo também de considerar a metodologia procedimental que legalmente deve ser cumprida 

(prazos, análises de reclamações, entre outros); 

- Que os Júris dos procedimentos concursais têm de acumular estas tarefas, apesar de 

prioritárias, com outras existentes que não devem ser descuradas; 

- Que em diversas situações os membros dos Júri acompanham diversos procedimentos em 

simultâneo; 

- Que houve necessidade de dar prioridade a procedimentos concursais que se destinavam à 

contratação de pessoal para estruturas municipais sazonais e com prazos de admissão 

previamente estabelecidos e improrrogáveis; 

- Que relativamente ao procedimento concursal para 1 Técnico Superior, na área funcional de 

Proteção Civil se verificou a inexistência de técnico com formação nesta área, pelo que foi 

necessário solicitar a colaboração a diversas Câmaras do Baixo Alentejo no sentido de cederem 

um técnico superior desta área funcional para elaboração e correção da prova escrita de 

conhecimentos. 

 

Pelo exposto e considerando ainda a necessidade de assegurar um conjunto de formalidades 

legais inerentes aos procedimentos concursais, propõe-se, ao abrigo do nº 3, do art.º 64º, da 

Lei nº 82-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 permitir a sua conclusão.» -------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Face ao exposto e ao abrigo do nº 3, do art.º 64º, da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 

solicitar à Assembleia Municipal a renovação de autorização de abertura dos seguintes 

procedimentos concursais: 

 

 Por tempo indeterminado: 

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

Proteção Civil para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

 

 Por tempo determinado: 

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

Engenharia de Recursos Hídricos, para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

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

Arqueologia  para o Gabinete de Património e Turismo. 

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

Auxiliar Administrativo para o Gabinete de Património e Turismo . 

 

 

20. Proposta de entrada em vigor do novo tarifário de Águas, Águas Residuais e 

Resíduos Urbanos do Município de Serpa 

Considerando que:  

- Na reunião da Câmara Municipal de 25 de novembro de 2015 foi aprovado o Tarifário de 

Águas, Águas Residuais e Resíduos Urbanos do Município de Serpa, para o ano de 2016; 

- Que por força de imperativos legais se remeteu o mesmo tarifário à ERSAR – Entidade 

Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, para apreciação e emissão de Parecer; 

- Que a ERSAR emitiu efetivamente o seu Parecer pelo documento com registo de entrada 

E.99/2016, de 05 de janeiro do corrente ano; 

- Que o mesmo Parecer, pela sua extensão, obrigou a ponderada apreciação, verificando-se a 

impossibilidade de dar início à aplicação do tarifário aprovado no inicio de 2016. 

Em face ao exposto, propõe-se a entrada em vigor do Tarifário aprovado pela Câmara 

Municipal de Serpa no próximo mês de Março, com reflexo nas faturas a emitir no mês de abril 

de 2016. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, que o Tarifário de Águas, 

Águas Residuais e Resíduos Urbanos do Município de Serpa aprovado em 25 de novembro de 

2015, entre em vigor no próximo mês de Março, com reflexo nas faturas a emitir no mês de 

abril de 2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21. Emissão de autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de 

serviços e ratificação de contratos de aquisição de serviços já celebrados 

Procedeu-se à análise da seguinte informação emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Apoio Juridico, datada de 19 de fevereiro, cujo teor é o seguinte: 

 

«1 - Emissão de Autorização Genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços  

Nos termos do disposto no número 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(Lei do Orçamento de Estado para o ano 2015 – LOE2015), ainda em vigor por força do disposto 

no artigo 12º-H da Lei n.º 41/2014, de 20 de julho (Lei de Enquadramento Orçamental), carece 

de parecer prévio vinculativo a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de 

serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 

47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, independentemente da 

natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 

Nas autarquias locais, este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do n.º 11, 

do artigo 75.º, da citada LOE2015, e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

a) Verificação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de 

abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, e da inexistência de pessoal em situação 

de requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, 

cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos do diploma que institui e regula 

o sistema de requalificação de trabalhadores em funções públicas; 

b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente; 

c) Verificação do cumprimento do n.º 1 do artigo 2.º, e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 

de setembro, nomeadamente a aplicação da redução remuneratória aplicável aos valores pagos 

por contratos de aquisição de serviços que, em 2016, venham a renovar-se ou a celebrar-se 

com idêntico objeto e ou contraparte de contrato vigente em 2015. 
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Nos termos do n.º 21 do citado artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 

(LOE2015), são nulos os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o 

parecer previsto ou que, de alguma forma, violem as disposições anteriormente referidas. 

De referir que não estão sujeitos a Parecer Prévio vinculativo nem a redução remuneratória as 

situações previstas nas alíneas a), b), c), d) e e), do número 8, do artigo 75º, da Lei n.º 82-

B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), a saber: 

 a) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais 

previstos no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 

12/2008, de 26 de fevereiro, 24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 de março, 44/2011, de 22 

de junho, e 10/2013, de 28 de janeiro, ou de outros contratos mistos cujo tipo contratual 

preponderante não seja o da aquisição de serviços ou em que o serviço assuma um caráter 

acessório da disponibilização de um bem; 

b) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou 

serviços adjudicantes ao abrigo de acordo-quadro; 

c) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços entre si por órgãos 

ou serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do n.º 1; 

d) As renovações de contratos de aquisição de serviços, nos casos em que tal seja 

permitido, quando os contratos tenham sido celebrados ao abrigo de concurso público em que 

o critério de adjudicação tenha sido o do mais baixo preço; 

e) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços no âmbito da 

Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do G19, criada pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 36/2014, de 5 de junho. 

 

Isto posto: 

Contrariamente ao verificado nos anos anteriores, a LOE2015, previu uma exceção ao regime 

de emissão de parecer prévio vinculativo, que consta do n.º 14º, do já citado artigo 75º, que se 

transcreve: 

“14 — Com exceção dos contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de 

avença, estão excecionados do parecer prévio previsto no n.º 5, a celebração e ou as renovações 

de contratos de aquisição de serviços até ao montante de € 5 000.” 

A exclusão da generalidade dos contratos de aquisição de serviços até ao montante de 5 

000,00€ veio tornar desnecessário o pedido de emissão de parecer prévio genérico que nos 

anos anteriores se apresentou ao órgão executivo do Município. 

Sucede que, pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, foram regulamentados “os termos e a 

tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei 

n.º 209/2009, de 3 de setembro”. 

De acordo com o disposto no respetivo artigo 2º (Âmbito de aplicação), “os termos e 

tramitação previstos na presente portaria aplicam-se a todos os contratos de aquisição de 
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serviços, nomeadamente nas modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a 

consultadoria técnica, designadamente jurídica, arquitetónica, informática ou de engenharia, 

celebrados por autarquias locais.” 

Como se verifica da leitura da citada Portaria, é aparentemente “afastada” a referida exceção 

aplicável aos contratos de aquisição de serviços até ao montante de 5 000,00€ quando 

celebrados por autarquias locais. 

Ora, as Portarias são atos de natureza essencialmente regulamentar que visam completar e/ou 

esclarecer diplomas legais (leis e decretos-lei) que lhe antecedem. Uma Portaria nunca pode, 

desta forma, revogar ou contrariar os mesmos diplomas legais que regulamenta. 

É assim, meu entendimento, que a referida Portaria padece de manifesta inconstitucionalidade, 

na parte que submete a parecer prévio vinculativo do órgão executivo, a celebração de 

contratos de aquisição de serviços até ao montante de 5 000,00€, que não consubstanciem 

contratos de tarefa ou avença. 

Não obstante, de forma a garantir a criação de mecanismos que assegurem a eficiência e 

eficácia da gestão municipal em matéria de contratação pública, bem como salvaguardar a 

atividade da Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em particular, e do 

Município de Serpa, em geral, apresenta-se proposta de emissão de Autorização Genérica, a ser 

apreciada e votada na próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa, nos termos do n.º 12º, 

do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 

149/2015, de 26 de maio, desde que se verifiquem, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 

a) Numero máximo de contratos a celebrar:  

- Até 600 contratos de aquisição de serviços, a celebrar, desde a data da deliberação 

da Câmara Municipal de Serpa até 31 de dezembro de 2016; 

b)  Especificação do objeto dos contratos abrangidos: 

De harmonia com a Classificação Económica das Despesas Publicas - Anexo II, do 

Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, Agrupamento 02; Subagrupamento 02; 

Rubricas 01 a 25, a saber: 

- Encargos das instalações.  

- Limpeza e higiene.  

- Conservação de bens.  

- Locação de edifícios.  

- Locação de material de informática.  

- Locação de material de transporte.  

- Locação de bens de defesa.  

- Locação de outros bens.  

- Comunicações.  

- Transportes.  

- Representação dos serviços.  
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- Seguros.  

- Deslocações e estadas.  

- Estudos, pareceres, projetos e consultadoria.  

- Formação.  

- Seminários, exposições e similares.  

- Publicidade.  

- Vigilância e segurança.  

- Assistência técnica.  

- Outros trabalhos especializados.  

- Utilização de infraestruturas de transportes.  

- Serviços de saúde.  

- Outros serviços de saúde.  

- Encargos de cobrança de receitas.  

- Outros serviços. 

c) Definição do valor máximo de cada um dos contratos a celebrar:  

- 5 000,00€ (Cinco mil euros); 

No início do mês seguinte àquele a que respeitem, deverá ser elaborada lista dos contratos 

celebrados ao abrigo do número anterior, com expressa referência ao objeto do contrato, 

adjudicatário e valor da adjudicação, tendo em vista a sua presença, para conhecimento, na 

primeira reunião do órgão executivo que se seguir. 

A celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços que não se enquadrem nas 

alíneas supra, estarão sujeitas a parecer prévio casuístico do Órgão executivo. 

 

2 – Ratificação de contratos de aquisição de serviços já celebrados 

Na reunião da Câmara Municipal de 26 de junho de 2015, foi apreciada informação Técnica de 

teor semelhante à presente, tendo sido deliberado emitir Autorização Genérica à celebração de 

“até 250 contratos de aquisição de serviços, celebrados ou a celebrar, desde a data de entrada 

em vigor da referida Portaria n.º 149/2015, até 31 de dezembro de 2015”. 

Por lapso dos serviços não se efetuou o controlo dos contratos celebrados, tendo-se verificado 

agora que o limite de 250 contatos foi alcançado no inicio do mês de outubro (242 contratos 

celebrados até ao final de setembro). 

Não obstante o exposto, manteve-se o procedimento previamente estabelecido, pelo que se 

remeteu mensalmente listagem dos contratos celebrados para conhecimento da Câmara 

Municipal. 

Verificando-se porém, que o limite previamente autorizado pela Câmara Municipal já havia sido 

alcançado, remetem-se novamente as listagens dos meses de outubro, novembro e dezembro 

de 2015, bem como do mês de janeiro do corrente ano, para ratificação da decisão de 

contratar, pela Câmara Municipal de Serpa. 
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 Deliberação 

A Camara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Autorização Genérica, nos termos do 

n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015) e artigo 3º da 

Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, desde que se verifiquem, cumulativamente, os seguintes 

requisitos: 

 

a) Numero máximo de contratos a celebrar:  

- Até 600 contratos de aquisição de serviços, a celebrar, desde a data da deliberação 

da Câmara Municipal de Serpa até 31 de dezembro de 2016; 

b)  Especificação do objeto dos contratos abrangidos: 

De harmonia com a Classificação Económica das Despesas Publicas - Anexo II, do 

Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, Agrupamento 02; Subagrupamento 02; 

Rubricas 01 a 25, a saber: 

- Encargos das instalações.  

- Limpeza e higiene.  

- Conservação de bens.  

- Locação de edifícios.  

- Locação de material de informática.  

- Locação de material de transporte.  

- Locação de bens de defesa.  

- Locação de outros bens.  

- Comunicações.  

- Transportes.  

- Representação dos serviços.  

- Seguros.  

- Deslocações e estadas.  

- Estudos, pareceres, projetos e consultadoria.  

- Formação.  

- Seminários, exposições e similares.  

- Publicidade.  

- Vigilância e segurança.  

- Assistência técnica.  

- Outros trabalhos especializados.  

- Utilização de infraestruturas de transportes.  

- Serviços de saúde.  

- Outros serviços de saúde.  

- Encargos de cobrança de receitas.  

- Outros serviços. 

c) Definição do valor máximo de cada um dos contratos a celebrar:  
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- 5 000,00€ (Cinco mil euros); 

No início do mês seguinte àquele a que respeitem, deverá ser elaborada lista dos contratos 

celebrados ao abrigo do número anterior, com expressa referência ao objeto do contrato, 

adjudicatário e valor da adjudicação, tendo em vista a sua presença, para conhecimento, na 

primeira reunião do órgão executivo que se seguir. 

A celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços que não se enquadrem nas 

alíneas supra, estarão sujeitas a parecer prévio casuístico do Órgão Executivo. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, ratificar a decisão de contratar, relativamente aos 

meses de outubro, novembro e dezembro de 2015 e ao mês de janeiro do corrente ano, cujas 

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

 

 

22. Assuntos gerais de interesse autárquico 

22.1. Grupo Parlamentar do PS – Infra-estruturas do IP 2 e IP8  

A Câmara tomou conhecimento do assunto designado em epígrafe, cujo teor é o seguinte: 
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22.2. Grupo Parlamentar do PCP – Operação azeitona segura 

O Órgão Executivo tomou conhecimento do seguinte documento:  
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22.3. Grupo Parlamentar do PCP – projeto de Lei “Impede mercantilização do 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão 

de resíduos sólidos urbanos” 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do documento enviado pelo Grupo Parlamentar do 

PCP, relativo ao projeto de Lei “Impede mercantilização do abastecimento público de água, de 

saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos”, o qual consta de 

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

 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 34, referente ao 

dia 19 de fevereiro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 909.056,68 (novecentos e 

nove mil e cinquenta e seis euros e sessenta e oito cêntimos) e 126.496,85 (cento e vinte e seis 

mil, quatrocentos e noventa e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Veiga alertou para 

uma situação durante as comemorações do Carnaval que decorreram na Praça da República, no 

final houve um grande número de crianças que subiram para o palco e considera que isso 

acarreta alguns riscos, pois o palco não teria a segurança suficiente, nem dispunha de 

proteções laterais.  

Diz ainda que existem alguns horários do autocarro Serpentina que foram vandalizados e com o 

aproximar da Festa da Pascoa e o crescente aumento de pessoas na cidade, seria conveniente 

proceder à sua substituição.  

Alerta ainda para uns buracos que se encontram no terreno perto do novo edifício da creche e 

da unidade de cuidados continuados, que pode ser perigoso, principalmente para as crianças.  

 

Interveio também a Srª Vereadora Isabel Estevens para lembrar que estão a decorrer de 15 de 

fevereiro a 11 de março, as Jornadas Municipais pela Igualdade e Inclusão Social, tendo referido 

os quatro temas que serão abordados: prevenção da violência; sensibilizar para a deficiência; 

inclusão social e promoção da igualdade. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 
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1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Licença para realização de I Passeio Trail Ribeira de Limas – Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria 

4. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

dos Moinhos, n.º 10 em Vila Verde de Ficalho 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

Vice-Almirante António Ladislau Parreira da Rocha, n.º 3 em Serpa 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

1.º de Maio, n.º 47, em Vale de Vargo 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 nos prédios urbanos sitos na 

Rua Fonte do Ortezim, 29 e 31 em Serpa 

8. Rede de Museus do Baixo Alentejo – Alteração da Carta de Princípios 

9. União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) – Doação de Varredoura  

10. Obras de requalificação da Escola Secundária de Serpa 

11. Diocese de Beja – Deslocação a Madrid 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa 

13. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa 

14. Proposta de atribuição de gabinete no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa – Requerente: Cooperativa de Produtores Bio do Alentejo 

15. Alteração n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal  

16. Proposta de Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento Cultural – 2016 

17. Proposta de autorização prévia de investimentos tendo em vista o recurso a 

empréstimos de médio e longo prazo  

18. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

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

concursais  

20. Proposta de entrada em vigor do novo tarifário de Águas, Águas Residuais e Resíduos 

Urbanos do Município de Serpa 

21. Emissão de autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços e 

ratificação de contratos de aquisição de serviços já celebrados 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H25 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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Ata n.º 4/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 22 de fevereiro 

 

 

 

 

Anexo 1 – Segunda alteração ao Orçamento da Camara Municipal  

 

Anexo 2 - Proposta de Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento Cultural – 2016 

 

Anexo 3 – Listagem dos contratos de aquisição de serviços, relativa aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016 

 

Anexo 4 - Grupo Parlamentar do PCP – projeto de Lei “Impede mercantilização do 

abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 

sólidos urbanos” 

 

 

 

 

 


