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ATA N.º 14/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 12 de julho de 2017 
  

 

Presenças 

 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que presidiu 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhor 
Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires 
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ATA N.º 14/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 12 de julho 

de 2017, 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 13/2017 

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 13, relativa à reunião realizada no dia 28 de junho, a qual foi previamente 

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

não ter participado na 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.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Isenções de pagamento de taxas  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Jardim Terapêutico 

Secção da Casa do Povo de Serpa 

10916 

2017.06.29 

Evento (Fados) 

7,8 de julho 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas de Ficalho 10833 

2017.06.09 

Festas 

Entre 15 de julho e 6 

de agosto 

Recinto 

improvisado e ruido 

140,00€ 

Creche Jardim Nossa Senhora da 

Conceição  

10577 

2017.06.22 

Baile/Arraial S.João  

24 de junho 

Recinto 

improvisado e ruido 

35,00€ 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de 

Serpa  

10393 

2017.06.21 

Baile Santos Populares  

21 de junho 

Recinto 

improvisado, 

ocupação da via 

pública e ruido 

55,00€ 

Baal17 Companhia de Teatro 11106 

2017.07.03 

Noites na Nora entre os 

dias 7 e 22 de julho 

Ruido 20,00€ 

 



ATA N.º 14/2017 

12 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 3 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificações 

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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes 
ao licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas de 
Santa Iria 

Baile 9885 
2017.06.12 

8 de julho 5 de julho 

 
 
2.2. Autorizações 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar as seguintes licenças de recinto improvisado: 
 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Comissão de Festas de Ficalho Festas 10829 
2017.06.27 

15 de julho a 5 
de agosto 

União de Freguesias de Vila Nova 
de S.Bento e Vale de Vargo 

XXI Semana Cultural 
de Vale de Vargo 

10682 
2017.06.27 

20 a 27 de julho  

União das Freguesias de Vila 
Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

Feira anual de Vila 
Nova S.Bento 

10644 
2017.06.27 

28 a 30 de julho 

 
 

3. 11ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 
Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 
deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 11ª 
alteração ao Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que constam de 
pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como os respetivos documentos de 
justificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. Adenda ao programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos 
do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2014/2015 

Em resposta ao solicitado pela DGEST, através de oficio datado de 31 de maio de 2017, no âmbito do 
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e em 
conformidade com a legislação em vigor (Despacho n.º 22251/2005, publicado na 2.ª série do Diário da 
República n.º205, de 25 de outubro, bem como pelo artigo 5.º artigo do Despacho n.º8452-A/2015 de 31 
de julho, publicado no Diário da República n.º148 de 31 de julho), e em conformidade com o parecer do 
Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 
adenda, que visa atualizar o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1.º Ciclo referente ao ano letivo 2014/2015. 

 



ATA N.º 14/2017 

12 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 4 

 



ATA N.º 14/2017 

12 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 5 

 
 



ATA N.º 14/2017 

12 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 6 

5. Adenda ao programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos 

do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2015/2016 

Em resposta ao solicitado pela DGEST, através de oficio datado de 29 de junho de 2017, no âmbito do 

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições a Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e em 

conformidade com a legislação em vigor (Despacho n.º 22251/2005, publicado na 2.ª série do Diário da 

República n.º205, de 25 de outubro, bem como pelo artigo 5.º artigo do Despacho n.º8452-A/2015 de 31 

de julho, publicado no Diário da República n.º148 de 31 de julho), e em conformidade com o parecer do 

Gabinete de Ação Social e Educação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte 

adenda, que visa atualizar o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 

Alunos do 1.º Ciclo referente ao ano letivo 2014/2015. 
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6. Reconhecimento da atribuição de nome de ruas 

6.1. Praceta Manuel José Piroleira, Serpa 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 4 de julho do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Praceta Manuel José Piroleira” à seguinte rua, 

sita na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria): 
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6.2. Brinches 
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 20 de junho do corrente ano, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua do Oriente” à seguinte rua, sita na freguesia 
de Brinches: 
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7. CPI n.º 35/2017 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

Considerando que: 

- Nos termos do artigo 95º, nº 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, o contrato do procedimento 

acima identificado deve ser reduzido a escrito; 

- Foi prestada caução, conforme Declaração de Seguro Caução nº 201706017 com a apólice 

CA30003415, emitida pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S. A., a 28 de junho 2017, no valor de 

55.817,94€ (cinquenta e cinco mil, oitocentos e dezassete euros e noventa e quatro cêntimos), que 

corresponde a 5% do preço contratual, de acordo com o estipulado nos artigos 89º, nº 1 e 90º, nº 2, do 

CCP; 

- Nos termos do artº 98º, nº 1 de Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 

29 de janeiro, cabe ao órgão competente para a decisão de contratar (no caso presente, a Câmara 

Municipal Serpa), aprovar a minuta do contrato;  

- Atendendo à urgência do procedimento, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento 

submeteu a proposta de minuta de contrato, a aprovação do Sr. Presidente, ficando a aprovação sujeita a 

ratificação pela Câmara Municipal, de acordo com o estipulado pelo artº 35º, nº 3 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais (adiante designado RJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho e n.º 1 do artigo 98º do 

CCP e nº 3 do artigo 35º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, datado de 30 de junho do 

corrente ano, respeitante à minuta do contrato do fornecimento de energia elétrica em mercado livre, que a 

seguir se transcreve:  
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8. Fundo de maneio 

Através de informação datada de 29 de junho, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças e Recursos 

Humanos, refere que na reunião da Câmara Municipal de 11/01/2017, foi deliberado por unanimidade 

“constituir dois fundos de maneio para o ano de 2017, no valor de 750,00€ cada um, sendo responsáveis 

as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Ana Cristina Pereira Gomes Paixão”. 

Considerando que, recentemente, a funcionária Ana Cristina Pereira Gomes Paixão deixou de exercer 

funções enquanto Coordenadora Técnica e responsável pelo Parque de Máquinas, propõe-se que 

doravante, o respetivo fundo de maneio seja gerido e da responsabilidade do Técnico Superior Francisco 

Miguel Seleiro Mestre Ramos Bentes.  

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar que a gestão e 

responsabilidade do fundo de maneio no valor de 750,00€, passe da funcionária Ana Cristina Pereira 

Gomes Paixão para o funcionário Francisco Miguel Seleiro Mestre Ramos Bentes. ------------------------------- 

 

 

9. Plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas – PIAACBA – Pedido de 

Pagamento  

No âmbito da Candidatura POSEUR-02-1708-FC-000006 – Plano Intermunicipal de Adaptação às 

Alterações Climáticas – PIAACBA, a Cimbal – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, através de 

oficio datado de 24 de março de 2017, e na sequência da deliberação do Conselho Intermunicipal daquele 

organismo de 17 de março do corrente ano, solicita o pagamento referente à repartição de encargos por 

Município com a candidatura acima identificada, no montante de 22.959,12€ (vinte e dois mil, novecentos 

e cinquenta e nove euros e doze cêntimos)  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o n.º 15343/2017. ---------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 22.959,12€ (vinte e dois mil, novecentos e 

cinquenta e nove euros e doze cêntimos), respeitante à comparticipação deste Município na Candidatura 

POSEUR-02-1708-FC-000006 – Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas – PIAACBA.- 

 

 

10. CP n.º 2/2010 – Empreitada de execução da via verde-ciclovia entre a piscina coberta e o 

Rio Guadiana – Libertação de garantia autónoma - Retificação  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que, por lapso, foi solicitado pelos 

serviços, e deliberado em reunião de câmara de 14 de junho de 2017, a redução da caução prestada por 

Garantia Autónoma nº 2012.02964, emitida pela Gaval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14 de 
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agosto de 2012, no âmbito do processo identificado em “assunto”, em 10% do valor da caução total da 

obra, no âmbito do procedimento supra identificado. 

No entanto, e analisado o processo para dar resposta ao solicitado, verificou-se que o valor a reduzir é de 

15%, de acordo com o estipulado no artº 3º, nº 2, alínea d) do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, 

uma vez que se passaram 4 anos após a receção provisória da obra, que data de 12 de dezembro de 

2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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, retificar a deliberação proferida em 14 de junho de 2017, 

autorizando assim que se proceda à libertação de 15% da Garantia Autónoma nº 2012.02964 prestada 

pelo consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, 

Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14 de agosto de 2012, no valor de 

2.586,90€ (dois mil, quinhentos e oitenta e seis euros e noventa cêntimos), ficando, ainda, caucionado o 

valor de 1.724,61€ (mil, setecentos e vinte e quatro euros e sessenta e um cêntimos). --------------------------- 

 
 

11. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Pedido de apoio financeiro 

para equipas de combate a incêndios  

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, através de comunicação datada de 22 de 

junho, solicita um apoio financeiro no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), para as equipas de combate a 

incêndios (ECIN), que operam durante o período de verão. 

Mais informam que este pedido tem por finalidade incentivar, reforçar e reconhecer, o esforço efetuado ao 

longo deste período pelos bombeiros daquela Associação, que se mantém vigilantes na defesa de 

pessoas e bens do concelho. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o n.º 15428/2017. ----------------------  

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa, um 

subsidio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), com a finalidade de incentivar, reforçar e reconhecer, o 

esforço efetuado pelos bombeiros daquela Associação, na defesa de pessoas e bens do concelho. ---------- 

 

 

12. Feiras Temáticas – Feira do Queijo do Alentejo e Feira Agropecuária Transfronteiriça de 

Vale Poço – Proposta de fixação de preços de stand e espaços 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, através de informação datada de 4 de julho de 2017, 
coloca à apreciação da Câmara a seguinte proposta de fixação de preços de stand e espaços para 
participação nas Feiras Temáticas – Feira do Queijo do Alentejo e Feira Agropecuária e Transfronteiriça de 
Vale Poço: 
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Feiras Temáticas – proposta de preços dos stands e espaços disponibilizados 

As condições gerais de participação e regras de funcionamento das Feiras Temáticas estão definidas no Regulamento das Feiras, 

Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não sedentária do Município de Serpa, 

publicado no DR, 2ª serie de 14 de fevereiro de 2017, na secção II (das Feiras Temáticas).  

 

Contudo, é competência da Câmara Municipal de acordo com o previsto na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, anexo I, artigo 

33º, nº 1, alínea e): “fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados, sem 

prejuízo, quando for caso disso, das competências das entidades reguladoras”. 

 

Neste sentido e de forma a dar seguimento aos processos resultantes da entrada em vigor do Regulamento acima referido, coloca-

se à apreciação da Câmara Municipal a fixação dos seguintes preços (com IVA incluído) para os stands disponibilizados pelo 

município para os dois certames que estabelecem inscrição com pagamento, a Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço 

e Feira do Queijo do Alentejo:  

 

1. Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale Poço  

Stand tipo (módulo de 3x3):   50 €  

 

 

2. Feira do Queijo do Alentejo 

S
ta

n
d

s 
ti

p
o
 

Expositores de Queijo 

1 módulo (3m x 2m) - 100€ 

 

2 módulos (6m x 2m) - 200€ 

1 módulo (3m x 3m) - 150€ 

 

2 módulos (6m x 3m) - 300€ 

Outros produtos 

1 módulo (3m x 2m) - 120€ 

 

2 módulos (6m x 2m) - 240€ 

1 módulo (3m x 3m) - 175€ 

 

2 módulos (6m x 3m) - 350€ 

Tasquinhas 

 
1 módulo (5m x 3m) - 200€ 

 

S
ta

n
d

 P
ró

p
ri

o
 

 Espaço de 6m2 (3m x 2m) - 40€ 

 

 

Espaço de 9m2 (3m x 3m) - 60€ 

 

Espaço de 12m2 (6m x 2m) - 80€ 

 

Espaço de 18m2 (6m x 3m) - 120€ 

 

  

3. Situações comuns 

3.1. Em todas as outras situações que careçam de pagamento relativo à ocupação de domínio público, aplica-se o disposto 

na tabela de taxas do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor, capitulo 1, nº 3, 

alíneas a) e b), ou seja, uma taxa de 20 euros (não se aplica IVA) e percentagens adicionais previstas.  
3.2. São características comuns a todos os Stands tipo: perfis em alumínio e paredes em placa MDF ou solução equivalente; 

pavimento forrado com alcatifa ou linóleo; instalação elétrica constituída por projetores e tomada monofásica e 

identificação do expositor, com o máximo de 20 letras.  

 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho que referiu que consideram os preços elevados e deveria ser 

repensado o custo dos stands, pois para os expositores de fora do concelho acresce os custos com o 

alojamento e transporte e por isso deveria ser reavaliado para não se perder dimensão nacional das feiras.   
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O Sr. Vice-Presidente respondeu que os valores são aqueles que já têm vindo a ser praticados e os 

expositores todos os anos têm vindo a aumentar, além de que é habitual a Câmara isentar as Associações 

do pagamento das respetivas taxas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação 

De acordo com o previsto na Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, anexo I, artigo 33º, nº 1, alínea e), a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar os preços para os stands disponibilizados pelo 
município para os dois certames que estabelecem inscrição com pagamento, a Feira Agropecuária 
Transfronteiriça de Vale Poço e Feira do Queijo do Alentejo, de acordo com a proposta acima transcrita.  
 
 

13. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

É presente uma informação elaborada pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 7 de julho do presente ano, que abaixo se transcreve: 

 
«Considerando que: 

1. O artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Pública (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) estabelece a possibilidade de se 

promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa 

de pessoal e que esse recrutamento pode ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade; 

2. Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal para o ano de 2017, aprovado e em 

reunião da Assembleia Municipal de 22 de dezembro de 2016, sob proposta da Câmara Municipal, deliberada na 

reunião de 31 de outubro de 2016; 

3. De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção Geral das Autarquias Locais de 15 de maio de 2014, 

devidamente homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local de 15 de julho de 2014 “As 

Autarquias Locais não têm de consultar a Direção Geral de Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação”; 

4. O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro (diploma 

legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, Lei de 

Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se refere às competências administrativas dos 

respetivos órgãos - parcialmente revogada pela Lei n.º 35/ 2014, de 20 de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º que o 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições determinadas no artigo 30,º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho é precedido de aprovação pelo respetivo órgão executivo, ou seja da Câmara Municipal;  

Proponho: 

Nos termos do disposto no nº 1, do artigo 9º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua redação atualizada, que a 

Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em vista a constituição de relação jurídica 

de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que as necessidades que sustentam estas contratações são de 

carácter permanente, para recrutamento de: 
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a) Um Assistente Técnico da área funcional de Arquivo: 

 Justificação- Necessidade de contratar um Assistente técnico de arquivo para dar resposta ao volume de trabalho 

existente e que se tem verificado crescente nos últimos anos, por força da quantidade de documentos enviados para o serviço. 

Pretende-se ainda, promover a substituição de lugares a tempo determinado por um lugar a tempo indeterminado, considerando 

tratar-se de trabalho com caracter permanente; 

 

b) Um Assistente Operacional da área funcional de Mecânica: 

 Justificação- Necessidade permanente de ter mais um operacional de mecânica, considerando o volume de trabalho 

identificado. Pretende-se ainda, promover a substituição de lugares a tempo determinado por um lugar a tempo indeterminado, 

considerando tratar-se de trabalho com caracter permanente; 

 

c) Dez Assistentes Operacionais da área funcional de cantoneiros de limpeza: 

 Justificação- Necessidade permanente de ter profissionais desta área na Divisão de Obras Municipais para dar 

resposta às questões da limpeza, dada a dimensão das áreas a limpar, considerando a criação de novas zonas habitacionais e 

o nível de exigência e qualidade que se pretende imprimir no serviço da Limpeza Urbana. Pretende-se ainda promover a 

substituição de lugares a tempo determinado por lugares a tempo indeterminado, considerando tratar-se de trabalho com 

caracter permanente. 

 

Na senda da mesma justificação legal, proponho que a Câmara Municipal autorize ainda a abertura dos procedimentos 

concursais infra, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, uma vez 

que as necessidades que sustentam estas contratações são de carácter transitório, para recrutamento de: 

a) Três Assistentes Operacionais da área funcional de Jardineiro: 

 Justificação- Necessidade transitória de dar resposta ao tratamento dos espaços verdes existentes e zonas 

degradadas que carecem de reabilitação, o que justifica a intervenção de mais mão-de-obra e de forma mais intensiva, bem 

como o arranjo de canteiros de pequena dimensão que não podem ser intervencionados com equipamento mecânico. 

b) Três Assistentes Operacionais da área funcional de Canalizador: 

 Justificação- Necessidade transitória de mais trabalhadores nesta área, considerando a idade média das 

infraestruturas, e a necessidade de proceder a uma intervenção mais alargada com carácter preventivo.» ----------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto no nº 1, do artigo 9º, do Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na sua 

redação atualizada, e de acordo com a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos eleitos do PS, autorizar a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em 

vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que 

as necessidades que sustentam estas contratações são de carácter permanente, para recrutamento de: 

a) Um Assistente Técnico da área funcional de Arquivo: 

 b) Um Assistente Operacional da área funcional de Mecânica: 
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 c) Dez Assistentes Operacionais da área funcional de cantoneiros de limpeza: 

 

Mais deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, na senda da mesma justificação legal, 

a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em vista a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, uma vez que as necessidades que sustentam estas 

contratações são de carácter transitório, para recrutamento de: 

a) Três Assistentes Operacionais da área funcional de Jardineiro: 

b) Três Assistentes Operacionais da área funcional de Canalizador. 
 

14. Pedido de atribuição de tarifa social 

A Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, através de 

informação datada de 7 de julho de 2017, informa que a requerente Alice da Conceição Vaz Ramos 

Bussadri, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77º do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo “os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida”, ou seja, 557.00€. 

Feita a apreciação do pedido verifica-se junção de Certidão emitida pelo Serviço de Finanças de Serpa, 

subscrita pela Requerente e marido Massimo Domenico Patrizio Bussandri, pela qual se atesta que “não 

foi entregue qualquer declaração de rendimentos (…) nem consta na respetiva base de dados (Mod. 10 de 

IRS), na presente data, a obtenção por parte da Requerente de quaisquer rendimentos sujeitos à 

obrigação de entrega da competente Declaração”. 

Junta ainda Certidão emitida pela União das Freguesia de Serpa, a atestar a composição do agregado 

familiar, composto por ambos (Requerente e marido).  

Ora, da Certidão emitida pelo Serviço de Finanças não resulta que a Requerente não possua quaisquer 

rendimentos, ou sequer que possua rendimentos inferiores à retribuição mínima mensal garantida.  

Efetivamente o que se verifica é, apenas, que a Requerente não entregou declaração de rendimentos e 

que não obteve rendimentos que obriguem à entrega da competente declaração. 

No entanto, existem diversas categorias de rendimentos que não obrigam à entrega de Declaração de 

IRS. 

A titulo exemplificativo, estão isentos de declaração de IRS, as seguintes categorias de rendimentos: 

- Juros dos depósitos 

- Indemnizações e as pensões atribuídas na sequência de lesão corporal, doença ou morte, por exemplo, 

devido a acidente de viação ou no cumprimento do serviço militar, assim como ao abrigo de contratos ou 

decisões judiciais ou pagas pelo Estado. 

- Salários e pensões inferiores a 8500 euros. 
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Do exposto resulta que, apesar da Requerente não estar obrigada à entrega de declaração de IRS, poderá 

ter auferido rendimentos das referidas categorias que, individual ou conjuntamente, tenham superado o 

valor correspondente à retribuição mínima garantida. 

 

Acresce que: 

A atribuição de qualquer apoio de natureza social, neste caso uma tarifa social no âmbito do serviço de 

abastecimento de água, deve corresponder sempre a uma necessidade absoluta, decorrente da rigorosa 

demonstração da impossibilidade do Requerente suportar os custos normais inerentes à prestação do 

serviço. 

E tal impossibilidade deve resultar da falta de rendimentos ou da inexistência absoluta de outros recursos 

(financeiros ou patrimoniais) que justifiquem isentar o Requerente dos pagamentos exigidos à 

generalidade dos cidadãos. 

Até porque (em qualquer situação, mas ainda mais no âmbito do abastecimento de água) a atribuição de 

tarifas sociais determina, a médio ou longo prazo, a necessidade de imputar a receita não obtida aos 

restantes consumidores, ou de forma mais alargada, aos restantes contribuintes. 

Neste sentido, além da apreciação dos rendimentos averiguou-se ainda a existência de património, 

considerando a residência declarada da Requerente. 

Desta forma foi possível confirmar, conforme documentos em anexo, que a Requerente e marido são 

proprietários do prédio de habitação sito à referida Rua de São Brás, n.º 14, de tipologia T4, com a área 

total de 448 m2, área coberta de 181 m2 e área bruta de construção de 387 m2, com o valor patrimonial 

determinado no ano de 2015, de 159 890,00€. 

Em resultado do exposto, tendo-se apurado que a Requerente é proprietária, pelo menos do prédio acima 

identificado, de valor muito significativo, entende-se que não reúne os requisitos de absoluta necessidade 

que sempre devem presidir à atribuição de um qualquer beneficio de natureza social. 

 

Por ultimo: 

Consultado o referido Regulamento Municipal de Abastecimento de Água, não resulta claro quem detém a 

competência para decidir os pedidos de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11º, do 

Regulamento que Taxas e outras Receitas Municipais, que “compete à Câmara Municipal decidir sobre as 

isenções ou reduções, sob proposta fundamentada.” 

Em face ao exposto remete-se o presente pedido para apreciação e decisão da Camara Municipal de 

Serpa, propondo-se o respetivo indeferimento, em face da apreciação técnica que antecede. ------------------ 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de atribuição de tarifa social a Alice da 

Conceição Vaz Ramos Bussadr, face à apreciação técnica elaborada pela Divisão de Administração Geral, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica. ---------------------------------------------------------------------- 
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15. Associação Aldeia Nova - Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento – Pedido de 

Apoio 

A Associação Aldeia Nova - Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, através de ofício datado de 

14 de março de 2017, solicita apoio para criação de espaço polivalente para a valência Creche que conta 

com a frequência de 33 crianças. 

 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, relativamente ao pedido de apoio da Associação 

Aldeia Nova - valência de Creche, com base numa visão estratégica de desenvolvimento social que 

valorize a capacitação institucional e organizacional, e conscientes da importância das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, considera a Câmara Municipal - Rede Social, uma intervenção 

prioritária, o apoio às IPSS na prossecução dos seus objetivos, execução dos seus planos de ação e 

melhoria na sua resposta enquanto equipamento social deste concelho. 

 

Mais refere que a Associação Aldeia Nova – valência Creche (frequência de 33 crianças), é parceira da 

Rede Social deste município, com uma importante intervenção social que vai mais além da população 

infantil, considerando-se por exemplo a empregabilidade na freguesia, os estágios profissionais e 

curriculares, as medidas de estímulo emprego, entre outros. 

 
Propõe assim, assumido o compromisso de apoio às IPSS´s, constando o mesmo no Plano de 

Desenvolvimento Social 2016-2020 deste município, tendo em conta as atuais exigências de 

funcionamento e a sua relevância como resposta social e educacional na União de Freguesias de Vila 

Nova de S. Bento e Vale-de-Vargo, que se considere a atribuição de um apoio financeiro no valor de 

15.000,00 € (quinze mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o n.º 15450/2017. ----------------------  

 
 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e de acordo com a 

proposta dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Aldeia Nova 

Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, um subsidio financeiro no valor de 15.000,00 € (quinze 

mil euros), para proceder à criação do espaço polivalente de apoio à valência Creche. --------------------------- 

 

 

16. Programa Municipal de Reabilitação da Habitação PMARSCH – Proposta de alteração do 

valor base para abertura de procedimento | Rua Alegre, 38 Pias 

É presente uma proposta elaborada pelo Gabinete de Ação Social, abaixo transcrita: 

 

«PMARCHS 
PROPOSTA ATUALIZADA PARA EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA 

Lucinda Farinho dos Reis 
Pias 

2016/ADES-Hab/5 
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- IDENTIFICAÇÃO DA MUNÍCIPE 

Na qualidade de requerente, Lucinda Farinho dos Reis, viúva, de 77 anos de idade, nascida a 03/02/1939, portadora 

do Cartão de Cidadão n.º 05296592 9 ZY0, válido até 02/01/2019, residente na Rua Alegre n.º38, na Junta de 

Freguesia de Pias. 

- IDENTIFICAÇÃO DA HABITAÇÃO 

A requerente é co-proprietária da habitação sita na Rua Alegre, n.38, em Pias. A habitação trata-se de um prédio 

urbano de rés-do-chão e quintal de tipologia 2.  

 

 

- DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA PARA APOIO 

26 de outubro de 2016 – Arranjo de cobertura; construção de casa de banho e de cozinha e reboco de paredes. 

ESCALÃO A 

- DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA PARA EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA 

23 de novembro de 2016 – Execução direta da obra 12.500€ (art.7), valor totalmente comparticipado pela autarquia 

- DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA PARA APOIO FINANCEIRO 

13 de dezembro de 2016 – “Por urgência de intervenção na cobertura, danos estruturais graves considere-se um 

Apoio Financeiro no valor 350€ (art.8) para fins de uma intervenção imediata por parte da munícipe”. Deliberação já 

executada. 

- PROPOSTA ATUALIZADA PARA EXECUÇÃO DIRETA DA OBRA 

Serve a presente informação para alterar o valor base para abertura de procedimento, no âmbito do Programa 

Municipal de Reabilitação da Habitação (Proc. ADES Hab/5 | E/6120/2017), na habitação sita na Rua Alegre nº38 

em Pias de 12.500,00€ (já aprovado em reunião de C.M no dia 23/11/2016) para 14.372,00€. 

Assim sendo, submete-se proposta atualizada para apreciação, validação e aprovação por parte do executivo. 

Este pedido de alteração, deve-se a uma rede de energia elétrica muito precária e após a deslocação de um técnico 

da área, verificou-se que os trabalhos inicialmente previstos não iriam garantir a segurança da instalação. 

Assim sendo, submete-se o valor base para abertura de procedimento atualizado para apreciação, validação e 

aprovação por parte do executivo.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor base da 

obra sita na Rua Alegre, n.º 38 em Pias, para 14.372,00 € (catorze mil, trezentos e setenta e dois euros). 
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17. Assuntos gerais de interesse para conhecimento 

Na sequência de questões anteriormente levantadas, nos Órgãos Executivo e Deliberativo, sobre o 

prosseguimento do processo de obras no Largo do Corro, n.º 5 e 6 em Serpa, o Sr. Presidente deu 

conhecimento da seguinte descrição cronológica do andamento do respetivo processo:  

 

Processo: 03/2015/175 
Reclamante: Ana de Lurdes Pires Arruda 
Local: Largo do Corro nºs 5 e 6 – Serpa 
 
Descrição cronológica do andamento do processo: 

- 19/08/2015- Entrada do pedido; 

- 02/09/2015- Marcação de Vistoria, de acordo com disponibilidade da reclamante; 

- 10/09/2015- Realização da Vistoria e envio de Auto para reunião de Câmara, tendo sido posteriormente enviado o 

oficio ref.ª 7943/2015 à reclamante com o resultado do auto de vistoria   

“(…)foi vossa vizinha (..) notificada para que, sem prejuízo de outras diligências que resolvam igualmente as 

patologia e situações detetadas, promover a realização de um ensaio da canalização, por exemplo através de um 

teste de estanquidade, no prazo de noventa dias úteis a contar do terceiro dia após a data da presente 

comunicação.” 

- 05/01/2016 A reclamada solicita ensaio de estanquidade e/108/2016; 

- 03/03/2016- Realizado o ensaio de estanquidade; 

- 14/03/2016- É comunicado à reclamada (oficio e/1909/2016) o resultado de ensaio, assim como  

à fiscalização; 

- 13/04/2016- Elaborado oficio à reclamada, ref.ª s/2496/2016, para proceder no prazo de 60 dias uteis à execução 

das Obras. (copia à reclamante); 

 - 04/07/2016- Elaborado oficio à reclamada, refª s/4721/2016, alertando para o término do prazo para a execução 

das obras no dia 13/07/2016; 

-26/07/2016- Efetuada deslocação ao local para verificar a situação, tendo em conta o término do prazo; 

- 09/08/216- Elaborado oficio à reclamada, ref.ª s/5379/2016, com novo prazo de 30 dias para proceder à execução 

das obras e informando das sanções aplicáveis a sua não execução. (cópia à reclamante); 

- 16/08/2016- Rececionado e-mail da reclamada, datado de 11/08/2016, a informar das diligências efetuadas e do 

acionamento do seguro, bem como da data da execução da peritagem; 

- 25/08/2016- Rececionado e-mail da reclamada, datado de 22/08/2016, com resultado da peritagem realizada pela 

seguradora na data de 19/08/2016, e informando que irá realizar as obras; 

- 01/09/2016- Remetido oficio à reclamada, ref.ª s/5746/2016, esclarecendo que na execução das obras deveria 

existir a reparação dos danos provocados em ambas as frações; 
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- 08/09/2016- Rececionado e-mail da reclamada a informar que para além das obras na sua fração, a fração afetada 

iria ser ressarcida, no entanto desconhecia a reclamada o resultado da peritagem uma vez que a reclamante não 

tinha permitido o seu acesso à fração afetada. 

Informa ainda que nesta data aguarda comunicação por parte do seguro; 

- 27/09/2016- Remetido oficio, ref.ª s/6532/2016, a solicitar à reclamada esclarecimentos sobre a situação, 

concedendo 10 dias para o efeito; 

- 27/09/2016- Foi efetuada deslocação por parte da fiscalização ao local, onde verificou o inicio das obras; 

- 29/09/2016- Rececionado e-mail da reclamada a informa que já iniciou as obras;  

- 07/10/2016 – Remetido oficio à reclamada, ref.ª s/6810/2016, informando que os prazos concedidos para a 

execução das obras estavam ultrapassados, e que a execução dos trabalhos deveria ser efetuada de forma 

imediata, sob pena do inicio dos procedimentos relativos à intenção de posse administrativa do imóvel; 

- 10/10/2016- Rececionado e-mail da reclamada a informar que a falta de conclusão das obras está relacionada com 

a não conclusão do processo por parte da Seguradora; 

- 19/10/2016- Remetido oficio à reclamada, ref.ª s/7240/2016, reformulando o prazo de conclusão da obra; 

- 24/10/2016- Rececionado e-mail da reclamada a informar que a seguradora iria costear as obras em ambas as 

frações e que aguardava que existisse disponibilidade do técnico de construção para terminar as obras; 

- 25/10/2016- - Rececionado e-mail da reclamada a informar que o técnico de construção não aconselhava a 

conclusão das obras sem que os paramentos se encontrem mais secos; 

- 06/12/2016- Tendo em conta a deslocação efetuada pela reclamante à câmara, a situação conflituosa e a 

proximidade do fim do prazo para término das obras, foi efetuada uma deslocação conjunta ao local onde 

participaram os técnicos da fiscalização e do saneamento. Verificou-se que efetivamente existia a necessidade de 

um maior período de secagem dos paramentos, no entanto, foi sugerida a execução de outros trabalhos não 

previstos mas que na opinião de todos os técnicos presentes, incluindo o contratado pela requerente, iriam contribuir 

para a resolução definitiva do problema. (execução de obras preventivas); 

- 14/12/2016 – A reclamante recebe o valor pago pelo seguro, cerca de 2.000,00 €, para a realização das obras na 

sua casa; 

- 06/1/2017- Foi efetuada uma reunião com a reclamada informando da necessidade de proceder a mais obras que 

as inicialmente determinadas, no entanto tais obras na opinião dos técnicos iriam resolver definitivamente o 

problema. A reclamada concorda, no entanto informa que a reclamante possivelmente não iria permitir o acesso ao 

logradouro para proceder à execução das obras; 

- 12/01/2017- A reclamante apresenta nova queixa relativa à colocação de um ar condicionado por parte da 

reclamada, o qual na sua opinião contribui para o agravamento das patologias; 
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- 26/01/2017- É enviado oficio à reclamante, ref.ª s/644/2017, a informar da deslocação efetuada pelos técnicos 

municipais, e da proposta das obras preventivas: 

No oficio solicita-se, que no prazo de 10 dias a Câmara seja informada dos dias e horários em que será permitindo o 

acesso ao seu logradouro, para que as obras possam ser realizadas pela reclamada. 

É ainda a reclamante informada que, no caso de as obras não serem realizadas por ser inviabilizado o acesso ao 

logradouro, a Câmara não poderá dar continuidade ao procedimento de posse administrativa uma vez que as obras 

não são realizadas por questões privadas e porque são obras de caracter preventivo. 

02/02/2017- Rececionada uma comunicação da Reclamante a questionar a atuação do município e a fazer nova 

reclamação relativamente ao ar condicionado da Reclamada; 

12/02/2017- Efetuada deslocação da fiscalização ao local para verificar se o dreno do ar condicionado seria 

um foco de infiltração. Foi concluído que não; 

22/02/2017- Foi rececionada uma comunicação da Reclamante em resposta ao oficio ref,ª 644/2017, a autorizar as 

obras preventivas; 

01/03/2017- Foram remetidos ofícios à reclamante e à reclamada com indicação da forma de como deveria ser dado 

início as obras preventivas; 

13/03/2017- A Reclamada informa que está com dificuldade em contratar técnico de construção para realizar a obra; 

20/03/2017_ Entrada 4558(SGD), a reclamante solicita copia do processo de obras existentes para a fração 

do piso 1 – Foi respondido pelo oficio 2470/2017 de 28/03/2017, até à data não levantou qualquer copia. 

22/03/2017- Foi efetuada uma deslocação por parte do serviço de saneamento do município, onde se verificou que 

as obras na fração da reclamada se encontravam devidamente executadas; 

23/03/2017- A Reclamada informa quem será o técnico a realizar as obras preventivas; 

04/04/2017- Foi o executivo informado que os reclamantes não permitiram a execução das obras preventivas. 

Situação relatada pelo técnico de construção contratado para esse efeito; 

05/04/2017- Envio de novo oficio à reclamante, cópia infra: 
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27/04/2017- Na sequência do oficio supra compareceram os reclamantes a entrevista com o sr. Vereador do 

Pelouro, onde informaram que não autorizavam a execução das obras na parede meeira do prédio; 

02/06/2017- Uma vez que a reclamante não se pronuncio por escrito relativamente à oposição demonstrada em 

entrevista, foi enviado novo ofício. Deste oficio foi enviado cópia à Delegada de Saúde e ao Tribunal de Serpa, 

abaixo transcrito: 
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26/06/2016- Terminado o prazo para pronuncia sem que a reclamante se tenha pronunciado por escrito, ou efetuado 

qualquer outra diligência, foi proposto o arquivamento do processo com o envio dos seguintes ofícios. Estes ofícios 

foram com conhecimento à Srª Delegada de Saúde e ao tribunal de Serpa: 
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RECLAMANTE 

 

RECLAMADA 

 

 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 129 referente ao dia 11 de 

julho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 846.107,93 € (oitocentos e quarenta e seis 

mil, cento e sete euros e noventa e três cêntimos) e 74.316,42 (setenta e quatro mil, trezentos e dezasseis 

euros e quarenta e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para falar novamente sobre o Plano Municipal de Intervenção para a 

Serra de Serpa, analisado na última reunião da Câmara Municipal e foi considerado como proposta 

embrionária, pelo que, propõe que a Câmara defina um prazo e elabore um estudo mais aprofundado 

sobre a questão demográfica, as condições climatéricas, sobre a fauna e flora, sobre as atividades 

económicas naquele espaço, para que se possa elaborar um plano de intervenção, mais sólido e robusto.  

 

 

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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 11ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Adenda ao programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico – Ano letivo 2014/2015 

5. Adenda ao programa de generalização do fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1.º 

ciclo do ensino básico – Ano letivo 2015/2016 

6. Reconhecimento da atribuição de nome de ruas 

7. CPI n.º 35/2017 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

8. Fundo de maneio 

9. Plano intermunicipal de adaptação às alterações climáticas – PIAACBA – Repartição de encargos  

10. CP n.º 2/2010 – Empreitada de execução da via verde-ciclovia entre a piscina coberta e o Rio 

Guadiana – Libertação de garantia autónoma - Retificação  

11. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa – Pedido de apoio financeiro para 

incentivar, reforçar e reconhecer o esforço das equipas de combate a incêndios  

12. Feiras Temáticas – Feira do Queijo do Alentejo e Feira Agropecuária Transfronteiriça de Vale 

Poço – Proposta de fixação de preços de stand e espaços 

13. Proposta de abertura de procedimentos concursais para recrutamento de pessoal 

14. Pedido de atribuição de tarifa social  

15. Associação Aldeia Nova Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento – Pedido de Apoio 

16. Programa Municipal de Reabilitação da Habitação PMARSCH – Proposta de alteração do valor 

base para abertura de procedimento | Rua Alegre, 38 Pias 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H00 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 da Câmara                A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 12 de julho 
 

 

 

ANEXO 1 – 11ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 
 


