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ATA N.º 15/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 

2017 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 26 de julho de 

2017, pelas dezassete 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 14/2017 

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 14, 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. Presidente da Câmara, 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: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Isenções de pagamento de taxas para a época desportiva 2017/2018 e ano civil de 2018 

Foi analisada a seguinte proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, datada de 10 

do corrente mês de julho: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

«No âmbito da sua política de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida das populações do 

Concelho, o Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e anuais, de ordem financeira, 

logística e técnica, às associações, para que possam promover e incrementar as suas atividades junto da 

comunidade local. 

Com base neste princípio e sustentado no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, Capitulo 

III - Isenção ou Reduções- artigo 8º, ponto 2, somos a propor, para a época desportiva 2017/2018 (agosto 

2017 a julho 2018 e ano civil 2018), a isenção de pagamento de taxas e preços de utilização dos 

equipamentos municipais, mais concretamente cedência de espaços/salas para treinos, competições e 

desenvolvimento de atividades inscritas na missão institucional a: 
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a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

época desportiva (agosto2017/julho2018) que integram ou venham a integrar o Conselho 

Municipal do Movimento Associativo; 

b) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com funcionamento por 

ano civil (2018) que integrem ou venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento 

Associativo; 

c) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

d) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

e) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa; 

 

A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades referenciadas, no âmbito do 

seu plano de atividades e missão. 

Não se aplicam à proposta de isenção em apreço os ingressos em recintos e espetáculos.» ------------- 

 

 Deliberações 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, concordar com a proposta acima transcrita de 

isenção de pagamento de taxas para a época desportiva 2017/2018 (agosto 2017 a julho 2018) e ano civil 

2018. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

2. Destaque de parcela do prédio sito na Rua João Tiago Coelho/Rua Sidónio Pais, em Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que pretende a requerente, na qualidade de 

proprietária, proceder ao destaque de uma pequena parcela do seu prédio, para posteriormente a mesma 

ser anexada ao prédio vizinho, também sua propriedade para proceder à construção de garagem. 

A parcela situa-se dentro do perímetro urbano de Pias, sito na Rua João Tiago Coelho nº 25 / Rua Sidónio 

Pais s/n.  

Face ao Plano de Urbanização de Pias, o prédio urbano insere-se em “Zona Consolidada a Restruturar” 

– Tipo 1: 

Índice de ocupação do solo – 100 e índice de utilização do solo – 1.60; 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o destaque de 

parcela do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º3920/ 20110107, inscrito 

na matriz predial sob o artigo1628, da freguesia de Pias, com 200,4 m2 de área total de terreno (104,3 m2 

de área coberta e 96,1m2 de área descoberta): 

 

PARCELA A DESTACAR – confronta com a via pública, Rua Sidónio Pais S/n 

Área total de terreno com 14,35 m2; 

Área coberta: 0,0 m2 

Área descoberta com 14,35 m2 
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Coeficiente de ocupação – 0.00 

 

PARCELA RESTANTE – confronta com a via pública, pela Rua João Tiago Coelho nº 25 / Rua Sidónio 

Pais S/n 

Área total de terreno com 186,05 m2; 

Área coberta/construção com 104,30m2, 

Área descoberta com 81,75m2; 

Coeficiente de ocupação – 0.56. 

Verifica-se, que as parcelas a destacar e restante cumprem os índices estipulados no PDMS. 

As áreas apresentadas encontram-se em conformidade com as áreas registadas na CRP de Serpa. 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99. ----------------------------------- 

 

 

3. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Eira Grande e 

Alfamar”, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 12 do corrente mês de 

julho, refere que Maria Manuel Sebastião, na qualidade de advogada, solicita a emissão de parecer 

favorável à constituição de compropriedade conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de 

julho. 

A situação, decorre da partilha de bens provenientes de herança e a referida transmissão não visa nem 

resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e 

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

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

 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes dos seguintes prédios: 

 

1-Prédio rústico denominado “Eira Grande e Alfamar”, descrito na competente Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1855/20090423 e inscrito na matriz predial da freguesia de Santa Maria (extinta), sob o 

artigo 62 – Secção 1Q, com 4,7125 hectares, na proporção de: 

 

- 1/4  para Dina Isabel Raposo Martins 

-3/4  para Ricardo José Raposo Martins 

 

2-Prédio rústico denominado “Monte barranco de Vale de Figueira ”, descrito na competente Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 2823/20060320 e inscrito na matriz predial da freguesia de Salvador ( extinta), 

sob o artigo 71 – Secção BB, com 6,375 hectares, na proporção de: 
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-  ¼  para Dina Isabel Raposo Martins 

-3/4  para Ricardo José Raposo Martins 

 

3-Prédio rústico denominado “Monte da Guela Velha ”, descrito na competente Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1623/20060320 e inscrito na matriz predial da freguesia de Salvador (extinta), sob o 

artigo 25 – Secção Z, com 139,95 hectares, na proporção de: 

 

- 34/672  para Dina Isabel Raposo Martins 

-101/672  para Ricardo José Raposo Martins 

 

 

4. Apoio às Marchas Populares/2017 – Proposta de alteração 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude e Juventude, em informação datada de 20 do 

corrente mês de julho, refere que, considerando que, na deliberação da reunião de Câmara de 31 de maio 

de 2017, no ponto 4 da proposta de apoio para as marchas populares, foi escrita a palavra Associações, 

propõe-se que a mesma seja substituída por Entidades.  

Com a alteração proposta o ponto 4, ficará disposto da forma seguinte: 

“4 - Ao Município de Serpa compete a atribuição de comparticipação financeira a cada marcha popular, no 

valor de 10,00 € (dez euros) por participante e apoio logístico ao desfile (de acordo com disponibilidades), 

nomeadamente divulgação e isenção de taxas (caso solicitadas) e para as Entidades que organizem 

arraial/mastro, será prestado o apoio de 150,00 € (cento e cinquenta e euros).” 

- Considerando ainda que importa contemplar a atribuição de idêntico subsídio às marchas realizadas nas 

restantes freguesias, propõe-se o aditamento do ponto 7, de acordo com o seguinte: 

“7 – Do mesmo modo, é atribuída uma comparticipação financeira de idêntico valor - 10,00 € (dez euros) 

por participante – às entidades que organizem marchas nas restantes freguesias, mediante requerimento 

e desde que devidamente comprovada a realização da marcha, pelos serviços Municipais.” ------------------- 

 Deliberação  

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

respeitante ao apoio para as marchas populares, realizadas no corrente ano. -------------------------------------- 

 

 

 

 

 



ATA N.º 15/2017 

26 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 6 

5. Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (Siadap) 

– Criação de uma secção autónoma, para a avaliação do pessoal não docente, vinculado ao 

Município de Serpa e a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas deste concelho 

Foi analisada a seguinte proposta, apresentada pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica, que a seguir se transcreve:  
 

«Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (Siadap) - 
Criação de uma Secção Autónoma, para a avaliação do Pessoal não docente, vinculado ao 
Município de Serpa e a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas deste Concelho. 
  
Enquadramento legal: 
- A Portaria nº759/2009, de 16 de julho, procede à adaptação do sistema integrado de gestão e 
avaliação de desempenho na Administração Pública, aprovado pelo Decreto-lei nº66-B/2007, de 
28 de dezembro, ao pessoal não docente, dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar 
e dos ensinos básicos e secundário. 
- De acordo com esta Portaria, os trabalhadores que integram o pessoal não docente, vinculado às 
autarquias locais, que prestam serviço nos agrupamentos de escolas, são avaliados pelo respetivo 
Diretor (nº1 do art.2º), que passa a integrar o Conselho Coordenador de Avaliação (CCA), do 
Município (nº2 do art.3º). 
- Não obstante os Diretores dos Agrupamentos integrarem o CCA do Município, a Câmara 
Municipal deve deliberar sobre a criação, no âmbito deste órgão, de uma secção autónoma para a 
avaliação do referido pessoal não docente, nos termos previstos no nº3 do art. 58º da Lei nº 66-
B/2007, de 28 de dezembro.  
- A essa secção autónoma compete exercer as competências referidas na alínea d) do nº1 do art. 
58º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro: “Garantir o rigor e a diferenciação de desempenhos 
do Siadap 3, cabendo-lhes validar as avaliações de Desempenho relevante e Desempenho 
inadequado, bem como proceder ao reconhecimento do Desempenho excelente.” 
- Estabelece o nº4 do art.3º da Portaria nº 759/2009, que a secção autónoma é presidida pelo 
Presidente da Câmara, o qual pode delegar essa competência num Vereador, devendo a mesma 
integrar os diretores dos agrupamentos de escolas. 
 
Face ao exposto, nos termos dos nºs 3 e 4 do art. 3º da Portaria nº759/2009, de 16 de julho, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  
 

1- A criação de uma Secção Autónoma, no âmbito do Conselho Coordenador da Avaliação 
deste Município para a avaliação do pessoal não docente, vinculado a esta autarquia, que 
exerce funções nas escolas dos agrupamentos do Concelho; 
 

2- A Secção Autónoma, para a avaliação do pessoal não docente, será presidida pelo 
Presidente da Câmara, que pode delegar essa competência num vereador, integrará os 
Diretores dos Agrupamentos de Escola envolvidos (nº4 do art.3º da Portaria nº759/2009, 
de 16 de julho) e ainda o Dirigente responsável pela área de recursos humanos.» 
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6. Regulamento de equipamentos desportivos 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 
Assessoria Jurídica: 
 

«Regulamento de utilização e funcionamento dos equipamentos desportivos 

1-Apreciação dos Regulamentos existentes e proposta de novo Regulamento 

-O município de Serpa visa a promoção do Desporto, enquanto estilo de vida saudável e como 

uma das prioridades para os seus munícipes e nesse sentido está empenhado na criação de 

condições que possibilitem a prática desportiva regular de todos os interessados. 

-O Município de Serpa está dotado de um conjunto de instalações de qualidade para a prática 

desportiva cuja gestão se orienta por regulamentos e normas de funcionamento que carecem de 

ser revistos, atualizados e uniformizados. 

-Constata-se a existência de dois regulamentos aprovados, o Regulamento de cedência e 

utilização das instalações desportivas aprovado pela Assembleia Municipal, em 20/12/1990, sob 

proposta do órgão executivo, aprovada em 17/1/1990 e Regulamento de utilização do pavilhão de 

Desportos de Serpa, também aprovado pela Assembleia Municipal, em 20/04/1995, sob proposta 

do órgão executivo, aprovada em 01/03/95. 

-Verifica-se a necessidade de criar normas de funcionamento, de gestão e cedência para o 

pavilhão desportivo de Vila Nova e S. Bento, conforme proposta apresentada pela responsável da 

Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude de 27/04/2017. 

-Embora considerando importante o reconhecimento das especificidades inerentes a cada tipo de 

instalação, reconhece-se como prioridade a uniformização das normas de gestão e utilização dos 

equipamentos desportivos, de modo a promover uma utilização racional proporcionando elevados 

níveis de qualidade e satisfação dos utentes. 

-Nesse sentido é importante uniformizar as regras relativamente à cedência, funcionamento e 

utilização dos equipamentos existentes, devendo proceder-se à elaboração de um novo 

regulamento. 

-Cabe, assim, proceder à elaboração de um Regulamento que determine normas de gestão, de 

funcionamento e de utilização para todos os equipamentos desportivos, em que se procure 

uniformizar as regras de gestão e de cedência dessas instalações à comunidade escolar, 

associações e população em geral. 

-Conforme se encontra previsto no nº 1 do artigo 98º do Código de Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 4/2015,de 07 de janeiro, o início do procedimento do Regulamento 

Administrativo é publicitado na internet, no sítio institucional da entidade pública, com indicação do 

órgão que decidiu desencadear o procedimento, da data em que o mesmo se iniciou, do seu 

objeto e da forma como se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a elaboração do regulamento. 

2-Proposta de decisão 

2.1-Considerando a informação acima apresentada, sugere-se: 
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Que, o Presidente da Câmara Municipal de Serpa proponha, ao órgão executivo, ao abrigo do 

disposto no nº1 do artigo 98º do CPA e de acordo com a competência prevista nas alíneas u), k) e 

ee) todas do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, a aprovação da seguinte proposta: 

-Seja dado início ao procedimento de elaboração do Regulamento de utilização e funcionamento 

dos equipamentos desportivos;   

-Que, a constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento seja feita por requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 

identificando devidamente o requerente e o procedimento; 

-Que se proceda à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, o início do 

procedimento conforme previsto no artigo 98º do CPA; 

-Que seja dado o prazo de 30 dias a contar da publicitação na internet, no Sítio do Município de 

Serpa, do início do procedimento para a constituição de interessados e o prazo de 60 dias a contar 

da mesma data para a apresentação de contributos.» ---------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a informação e ao abrigo do disposto no nº1 do artigo 98º do CPA e de acordo com a 

competência prevista nas alíneas u), k) e ee) todas do nº 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias Locais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 

- Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento de utilização e funcionamento dos 

equipamentos desportivos;   

- A constituição como interessados e a apresentação de contributos para a elaboração do 

regulamento será feita por requerimento, a dirigir ao Presidente da Câmara Municipal de Serpa, 

identificando devidamente o requerente e o procedimento; 

- Que se proceda à publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, o início do 

procedimento conforme previsto no artigo 98º do CPA; 

- Estipular o prazo de 30 dias a contar da publicitação na internet, no Sítio do Município de Serpa, 

do início do procedimento para a constituição de interessados e o prazo de 60 dias a contar da 

mesma data para a apresentação de contributos. ---------------------------------------------------------------- 
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7. Plano Plurianual de Requalificação de Ruas no Concelho de Serpa (março 2017 – março 

2019) 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte Plano Plurianual de Requalificação de 

Ruas no Concelho:  

 

 

8. Operação de destaque de parcela – Retificação  

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

pela informação técnica de 01/06/2017, referência SGD 5050/2017, foi proposta para reunião da Câmara 

Municipal a aprovação de uma operação de destaque de parcela, que mereceu deliberação favorável, 

tomada na reunião de 28/06/2016. 

Apresentado o pedido de registo da operação na Conservatória do Registo Predial de Serpa, foi informado 

que: 

“- da certidão camarária, aquando da identificação do prédio que vai ser objeto do destaque, falta a 

menção da freguesia em que o mesmo se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial” 

Em face ao exposto, importa retificar o primeiro parágrafo da citada informação técnica, que procede à 

identificação do prédio objeto do destaque, acrescentando-se a menção da freguesia em que o mesmo se 

encontra descrito na Conservatória do Registo Predial, de acordo com o seguinte: 

“Pretende a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de proprietária, proceder ao destaque de uma única 

parcela dentro do perímetro urbano de Serpa, Zona Industrial de Serpa - prédio urbano, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3845/20141210, Freguesia de Serpa (Salvador) e inscrito na 
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matriz predial urbana sob o artigo 4035-P da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 

759,54m2 de área total/descoberta. Confronta a norte com o lote 17, a sul com a Estrada Municipal 517, a 

nascente com arruamento e a poente com domínio público.” 

Considerando que nos termos conjugados dos artigos 169º, n.º 2 e 174º, n.º 1, do Código do 

Procedimento administrativo, são competentes para a retificação dos atos administrativos os seus autores, 

deve a presente ser remetida a próxima reunião da Câmara Municipal para apreciação e deliberação. 

 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retificar a deliberação proferida na 

reunião realizada no dia 28 de junho do corrente ano, cujo teor a seguir se transcreve:  

 

«A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende a Câmara Municipal de 

Serpa, na qualidade de proprietária, proceder ao destaque de uma única parcela dentro do perímetro 

urbano de Serpa, Zona Industrial de Serpa - prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 3845/20141210, Freguesia de Serpa (Salvador) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 

4035-P da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 759,54m2 de área 

total/descoberta. Confronta a norte com o lote 17, a sul com a Estrada Municipal 517, a nascente com 

arruamento e a poente com domínio público.  

Face ao Plano Diretor Municipal, localiza-se em “espaços de atividades económicas”. 

No Plano de Urbanização de Serpa, encontra-se qualificado como “espaços de atividades económicas”: 

índice de ocupação do solo líquido – 70%, índice de utilização do solo líquido – 0,85 e índice de 

impermeabilização do solo – 90%. 

As edificações deverão respeitar o afastamento mínimo de 12m ao eixo da via - em estrada municipal EM 

517 (n.º1 do art.º612 do Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa). 

No prédio urbano, pretende-se destacar uma única parcela com as seguintes características: 

- Área de terreno com 379,77m2. Confronta a norte com a parcela resultante, a sul com a Estrada 

Municipal 517, a nascente com arruamento e a poente com domínio público. 

- A parcela restante, com 379,77m2, confronta a norte com o lote 17, a sul com a parcela destacada, a 

nascente com arruamento e a poente com domínio público. 

Mais informam que, conforme disposto no n.º 6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos no n.º 4 (os atos que tenham por efeito o destaque de uma única parcela de prédio com 

descrição predial que se situe em perímetro urbano), não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser 

inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele, previstas da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais 

ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de 

construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
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9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui 

documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” ------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, verificando-se que as duas parcelas resultantes do destaque, confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o Decreto-Lei n.º555/99 de 16/12, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente 

destaque de parcela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 
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6.1. Câmara Municipal da Sertã - Agradecimento 

 
 

6.2. Grupo Parlamentar do PCP  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do projeto de lei que estabelece um sistema de preços máximos 

para o gás de garrafa e gás canalizado, que visa reduzir a fatura energética para as populações e as 

MPME e o projeto de lei que assegura que a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa de ocupação 

do subsolo não são repercutidas na fatura dos consumidores, que se anexam à presente ata, dela fazendo 

parte integrante.  
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 6.3. Grupo Parlamentar “Os Verdes” 
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ATA N.º 15/2017 

26 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 15 

 



ATA N.º 15/2017 

26 DE JULHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 16 

 

 

 

10. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 139 referente ao dia 25 de 

julho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.481.839,67 € (um milhão, quatrocentos e 

oitenta e um mil, oitocentos e trinta e nove euros e sessenta e sete cêntimos) e 151.905,20 (cento e 

cinquenta e um mil, novecentos e cinco euros e vinte cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Veiga interveio 

para referir que considera que seria útil a existência de um ecoponto na zona industrial de Serpa, 

considerando o número de empresas que já se encontram a laborar. Sugeriu também a colocação de um 

candeeiro na Estrada da Circunvalação, na zona dos contentores de lixo, dado que se encontra mal 

iluminado esse espaço. Quanto ao centro histórico sugere ainda que sejam colocadas mais papeleiras e 

alerta para o facto de algumas se encontrarem danificadas. No que diz respeito ainda ao centro histórico e 

ao plano de salvaguarda, questiona se está prevista a questão em caso de incêndios, devido ao facto de 
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existirem muitos acessos dificultados. Diz ainda que os eleitos do Partido Socialista gostariam de efetuar 

uma visita ao jardim municipal de Serpa para conhecimento das obras que estão sendo efetuadas. Por 

fim, pergunta em que situação se encontra o processo das bicicletas e se seria possível o seu 

alargamento para Pias e Vila Nova de S.Bento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente começou por responder que a visita ao jardim pode ficar agendada para o dia 9 de 

agosto, aproveitando a data de realização da reunião da Câmara Municipal. Quanto ao processo das 

bicicletas, prevê-se que fiquem localizadas no jardim municipal, por ser um local central e por uma questão 

de segurança e diz também que a candidatura foi efetuada para Serpa e para incluir Pias e Vila Nova de 

S.Bento teria que ser efetuada nova candidatura.  

Quanto ao candeeiro na estrada da circunvalação, segundo a EDP isso implicaria uma reestruturação da 

zona para se colocar novo ponto de luz. Informa também que a questão do combate a incêndios no centro 

histórico está prevista no Plano Municipal de Emergência de proteção Civil. --------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se registou a presença de público na presente reunião. ------------------------------------------------------------ 

 

 

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 para a época desportiva 2017/2018 e ano civil 2018 

2. Destaque de parcela do prédio sito na Rua João Tiago Coelho/Rua Sidónio Pais, em Pias 

3. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Eira Grande e Alfamar”, em 

Serpa 

4. Apoio às Marchas Populares/2017 – Proposta de alteração 

5. Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (Siadap) – 

Criação de uma secção autónoma, para a avaliação do pessoal não docente, vinculado ao 

Município de Serpa e a exercer funções nos Agrupamentos de Escolas deste concelho 

6. Regulamento de equipamentos desportivos  

7. Plano Plurianual de Requalificação de Ruas no Concelho de Serpa (julho 2017 – março 2019) 

8. Operação de destaque de parcela – Retificação  

9. Assuntos gerais de interesse autárquico 

10. Resumo Diário da Tesouraria 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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) 


