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ATA N.º 4/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 15 DE 

FEVEREIRO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 15 de fevereiro de 2017, pelas nove 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 3/2017 

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 3, relativa à reunião realizada no dia 8 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 taxa 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Certificação de nome de ruas 

4. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em Serpa 

5. Declaração de caducidade da autorização de utilização para fins turísticos – “Casa de 

Campo do Pulo do Lobo” 

6. CP nº 11/2016 - Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em 

Serpa - Ratificação de despacho 

7. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

8. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  

9. Acordos de execução  

10. APROSerpa – Pedido de apoio 

11. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa 

12. 2.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

13. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DE TRABALHOS: 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxa 

1.1. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão 

n.º 1638datada de 31 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, no valor de 20,00 € e de 

recinto improvisado, no valor de 30,00 € para a iniciativa Musica ao Vivo, realizada nos dias 4 e 5 

do corrente mês de fevereiro. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. Piense Sporting Clube 

De acordo com o solicitado pelo Piense Sporting Clube, através de Pretensão n.º 2154datada de 

7 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 de ruído, no valor de 20,00 € para a realização da festa de 

aniversário do clube, no dia 18 de fevereiro, no Salão Polivalente de Pias.------------------------------ 

 

 

1.3. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa  

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

através de Pretensão n.º 2127datada de 7 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 aquela Associação do pagamento da taxa de 

ruido, no valor de 20,00 € para o espetáculo de música ao vivo realizado no dia 11 de fevereiro.  

 

 

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/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas 

das Santas Cruzes 

Musica ao vivo 1637 

2017.01.31 

4 de fevereiro 2017.002.03 
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3. Certificação de nome de ruas 

3.1. Rua do Poço Acima em Vila Verde de Ficalho 

Na sequência do requerimento de Maria Catarina Baiôa Pita Neves da Silva e de acordo com a 

declaração da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho datada de 24 de janeiro e parecer 

técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território datado de 8 do corrente mês de 

fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual Rua do Poço 

Acima, em Vila Verde de Ficalho foi anteriormente designada por Rua do Poço Montinho. -------- 

 

3.2. Largo do Poço da Fonte em Vila Verde de Ficalho 

Na sequência do requerimento de Gertrudes Francisca Galamba Marcos Rodrigues e de acordo 

com a declaração da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho datada de 31 de janeiro e 

parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território datado de 8 do corrente 

mês de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o atual Largo do 

Poço da Fonte, em Vila Verde de Ficalho, foi anteriormente designado por Rua da Horta de 

Baixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em 

Serpa 

 Exposição do assunto 
Nº Pedido 4810/2017  Data do Anúncio 06-02-2017  Data de Disponibilização no Site 06-02-

2017  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação António José da Graça  
NIF/NIPC 112130240  
 
E-mail rfabela@frogs.pt  Telefone 917046007  
 
Endereço Rua da Esperança/Nº42/Santarém  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Ana Maria Gonçalves Picareta da Graça 154058580 

António José da Graça 112130240 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Emanuel Geraldes Belo 206300832 

Inês Isabel Pós de Mina Graça 222293748 

 

Identificação do Imóvel 
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Descrição em Livro ----  
Descrição em Ficha ----  
Artigo Matricial- 1953  
 
Quota Parte ----  
Fração Autónoma B  
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 200 m2  
Área Total - 280 m2  
 
Arrendado - Não        Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  

Endereço - Rua da Cadeia Velha,nº5  
 
Distrito - Beja  Concelho - Serpa  Freguesia - Serpa (Santa Maria)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
 
Preço - 63000  Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 07-03-2017  
 
 
Observações 
A escritura ainda não está marcada. Neste momento encontra-se a decorrer o processo de crédito. 
 

 Parecer/Proposta 
Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 7 do corrente mês de 

fevereiro informa o seguinte:  

 

«Solicita a “Casa Pronta” – anúncio 4810/2017, publicado em 06/02/2017, a pronúncia da 

Câmara Municipal, sobre odireito de preferência na alienação de uma fração (B – N.º5), do 

prédio urbano, sito na rua da Cadeia Velha, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º495/19901022, inscrito na matriz predial urbana sob o art.º1953, da extinta freguesia de Santa 

Maria, em Serpa, piso térreo, com 200m2 de área de construção e 80,00m2 de área descoberta, 

destinada a habitação, para efeitos do disposto no art.º 37 da Lei n.º107/2001 de 08/09. 

 

De acordo com o Artigo 37.º da Lei n.º107/2001 de 08/09 - Direito de preferência: 

1 "Os comproprietários, o Estado, as Regiões Autónomas e os municípios gozam, pela ordem 

indicada, do direito de preferência em caso de venda ou dação em pagamento de bens 

classificados ou em vias de classificação ou dos bens situados na respetiva zona de proteção.” 

 

O imóvel insere-se na área classificada como Conjunto de Interesse Público - Núcleo 

Intramuralhas e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, encontra-

se qualificado como: "Imóvel de Acompanhamento". 
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O valor apresentado para a sua alienação é de 63000,00euros e dispõe de uma área coberta 

com 200m2 (315,00euros/m2). 

Pelo exposto, atendendo às características da edificação que é uma fração (B) de um prédio 

urbano de uso habitacional e atendendo à pronúncia desfavorável da câmara, já deliberada 

sobre a fração A (documento E/5249/2016 – deliberação datada de 27 de abril de 2016), julga-se 

não haver, face às intervenções em curso, interesse por parte da Câmara Municipal em adquirir 

a fração.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em Serpa, pelo valor 

proposto de 63.000,00 (sessenta e três mil euros). ------------------------------------------------------------- 

 

5. Declaração de caducidade da autorização de utilização para fins turísticos – “Casa 

de Campo do Pulo do Lobo” 

 Exposição do assunto/parecer 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 6 do corrente 

mês de fevereiro refere o seguinte, sobre o processo designado em epígrafe:  

 

«Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, proponho que a informação abaixo 

exposta seja presente a reunião de câmara, para que seja declarada a caducidade do 

procedimento de concessão de autorização de utilização para fins turísticos: 

No seguimento de vistoria ao empreendimento turístico “Casa de Campo do Pulo do Lobo”, para 

a realização de auditoria de classificação (revisão), efetuada no passado dia 29-12-2016, a 

respetiva Comissão de Vistoria informou que não foi novamente possível realizar a respetiva 

auditoria, por falta de comparência do responsável pelo mesmo, demonstrando sinais evidentes 

de não se encontrar em funcionamento, não reunindo desta forma os requisitos gerais 

necessários ao seu funcionamento, previstos na Portaria n.º 937/2008, de 20 de agosto. De 

notar, que já tinha sido efetuada uma anterior auditoria de classificação, no dia 27-10-2016, 

também sem sucesso, por falta de comparência do proprietário. 

De acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do DL 186/2015, de 3 de setembro, a 

autorização de utilização para fins turísticos caduca quando, por qualquer motivo, o 

empreendimento não puder ser classificado ou manter a classificação de empreendimento 

turístico. 

 

Conforme disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE, as caducidades previstas neste artigo devem 

ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no mesmo artigo, após 

audiência prévia do interessado. 

Através da nossa comunicação de ref.ª 627, de 26-11-2016, enviado para a nova morada 

conhecida, localizada no Algarve, em Mexilhoeira Grande, foi o Requerente informado da 

intenção da Câmara Municipal de Serpa declarar a caducidade do procedimento de concessão 

de autorização de utilização para fins turísticos e, em cumprimento do princípio de audiência de 
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interessados, previsto nos artigos 121.º e 122.º do Código de Procedimento Administrativo 

(CPA), concedido um prazo de dez dias úteis para o Requerente se pronunciar. 

No prazo concedido a Sr.ª Sandra Mendes (esposa do Requerente) entrou em contacto 

telefónico com os nossos serviços, para informar que não tinha tido conhecimento do 

agendamento da auditoria de classificação, efetuada por carta e por edital, e confirmar que o 

estabelecimento se encontra encerrado. Ainda, e prontamente, enviou-nos o original do alvará 

de licença de utilização turística n.º 2/2008, dando desta forma resposta antecipada ao disposto 

no n.º 2 do artigo 33.º do DL 186/2015, de 3 de setembro, que refere que “Caducada a 

autorização de utilização para fins turísticos, o respetivo título válido de abertura é cassado e 

apreendido pela câmara municipal, por iniciativa própria, no caso (…) dos empreendimentos de 

turismo no espaço rural, com exceção dos hotéis rurais, ou a pedido do Turismo de Portugal, I. 

P., nos restantes casos, sendo o facto comunicado à Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE)”. A caducidade da autorização determina o encerramento do 

empreendimento, após notificação da respetiva entidade exploradora.» -------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

caducidade do procedimento de concessão de autorização de utilização para fins turísticos do 

empreendimento “Casa de Campo do Pulo do Lobo”. ----------------------------------------------------- 

 

 

6. CP nº 11/2016 - Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em 

Serpa - Ratificação de Despacho 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica:  

«Na sequência das listas de erros e omissões apresentadas, através da plataforma eletrónica, 

pelos interessados Dicoverdi – Plantas e Jardins, S. A., Perene, S. A. e Consdep – Engenharia e 

Construção, S. A., o júri, composto por Dr. Rui Costa, Arqª. Carla Silva e Dr. Nuno Canhita 

elaborou a respetiva proposta de pronúncia, com a colaboração da equipa projetista. 

Nos termos do artº 61º, nº 5 de Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, cabe à entidade competente para a 

decisão de contratar (no caso presente, a Câmara Municipal Serpa), pronunciar-se sobre os 

erros e omissões identificados pelos interessados. 

Atendendo à urgência do procedimento submeteu-se a proposta de pronúncia sobre os erros e 

omissões elaborada pelo júri do concurso, a despacho do Sr. Vice-Presidente, nos termos do 

artº. 57º, nº 3, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redação dada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 1 de Janeiro, tendo ficado o despacho sujeito 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. 
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Tendo-se verificado que, por lapso, não foi adotado o procedimento devido, e de forma a 

colmatar a identificada irregularidade processual, remete-se a pronuncia sobre as listas de erros 

e omissões acima referenciada, elaborada pelo júri do concurso a 16-08-2016, com despacho 

favorável do Sr. Vice-Presidente da mesma data, para ratificação pelo Órgão Executivo, de 

acordo com o estipulado pelo artº 35º, nº 3 do RJAL, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 

Setembro.» 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vice-Presidente, datado de 16 de agosto de 2016, respeitante à proposta de pronúncia sobre os 

erros e omissões elaborada pelo júri do concurso. -------------------------------------------------------------- 

 

7. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica:  

«I - Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017 – Nota Explicativa 

1 – Pelo artigo 270º, da Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 

2017 (LOE2017), foi aditado o artigo 99º-A, à Lei nº 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas), que veio consagrar um regime de consolidação das mobilidades intercarreiras ou 

intercategorias. 

Nos termos do referido artigo a consolidação só é possível, entre outras condições, desde que exista 

posto de trabalho disponível. Desta forma entende-se oportuno consagrar formalmente no Mapa de 

Pessoal do Município de Serpa, novos postos de trabalho nas carreiras de Técnico Superior e Assistente 

técnico, destinados a trabalhadores que se encontram atualmente em regime mobilidade, com duração 

prevista até final do próximo mês de maio.  

A referida criação de postos de trabalho, tem ainda como objetivo, uma estratégia de motivação e 

valorização do desenvolvimento de competências dos trabalhadores, que tenham adquirido novas 

habilitações adequadas à satisfação de necessidades permanentes dos serviços municipais. 

Considerando o atual contexto legal, afigura-se ainda adequado o recurso ao regime de mobilidade 

intercarreiras/intercategorias, por razões evidentes de economia, eficiência e eficácia impostas aos 

serviços na prossecução do interesse público.  

Desta forma, prevê-se a criação de 7 postos de trabalho, por tempo indeterminado (3 Assistentes 

Técnicos, 3 Técnicos Superiores e 1 Técnico de Informática do grau 1), que correspondem à 

consolidação das mobilidades intercarreiras/intercategorias em vigor. 

2 - Prevê-se ainda, a criação adicional de 1 posto de trabalho, por tempo determinado, para dar resposta 

a novas necessidades transitórias na carreira de Assistente Técnico, da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território. 

Do que antecede, resulta a proposta de criação no mapa de pessoal dos seguintes lugares, previstos 

no Anexo I, a seguir justificados: 

 

Grupo de 

Pessoal / 

Área Lugares a 

tempo 

Lugares a 

tempo 

Justificações 
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Carreira Funcional indetermin. determin. 

Técnico 

Superior 

Relações 

Internacionais 

1  Consolidação da mobilidade intercarreiras  

Serviço Social 1  Idem 

Engenharia do 

Ambiente 

1  Idem 

Assistente 

Técnico 

Administrativa 3  Idem 

Administrativa  1 Para satisfação de necessidades transitórias 

na área administrativa da Divisão do 

Urbanismo e Ordenamento do Território, tendo 

em vista, o atendimento especializado na área 

urbanística, a título experimental. 

Técnico de 

Informática 

Técnico de 

Informática de 

Grau 1 

1  Consolidação da mobilidade intercategorias 

 

Conteúdos Funcionais a aprovar (Não existentes no Mapa atual) 

Área Funcional Técnico Superior 

Relações Internacionais Desenvolver funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, 

avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou 

científica, que fundamentam e preparam a decisão; promover o território a 

nível nacional e internacional;  

Propor o estabelecimento de parcerias com entidades regionais, com vista ao 

desenvolvimento; assegurar o apoio municipal e protocolo em exposições e 

certames que decorrem no município;  

Elaborar pareceres, projetos e atividades conducentes à definição e 

concretização das políticas do município na área de protocolo e relações 

internacionais, nomeadamente, acompanhamento dos processos relativos à 

participação do município em organismos nacionais e internacionais, reuniões 

e outros eventos; promover o relacionamento com municípios nacionais e 

estrangeiros; desenvolver processos de cooperação externa. Desenvolver 

vários processos de candidaturas aos FEII (Fundos Europeus de Investimento) 

e nomeadamente no INTERREG V-A (programa transfronteiriço) PDCT - Pacto 

de Desenvolvimento e Coesão Territorial (Cimbal), Alentejo 2020 e Portugal 

2020, bem como em todos os outros assuntos tratados na respetiva Divisão, 

onde se inclui a definição das estratégias municipais para o desenvolvimento.  

Serviço Social Ação escolar - transporte escolar (elaboração do plano de transportes 

escolares e acompanhamento da atividade); ATL´s de Verão (apresentação de 

proposta de planificação das atividades, análise e parecer dos pedidos e 

acompanhamento das atividades ao longo do programa). Acompanhar o 

projeto «Cante nas Escolas», nomeadamente ao seu dinamizador e articulação 

com as escolas. Acompanhar o funcionamento do Conselho Municipal de 
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Educação; Apresentar proposta de planificação da Semana da Criança e 

acompanhar as atividades; Acompanhar a manutenção do centro Escolar e 

monitorização nas escolas do concelho, tendo em conta a responsabilidade 

das Freguesias com o protocolo de delegação de competências por parte da 

autarquia; Apresentar proposta de dinamização do Espaço Brinca e seu 

acompanhamento; Emitir parecer técnico aos pedidos de apoio para a Loja 

Social e acompanhar a atividade da mesma; emitir ainda pareceres a 

propostas de âmbito educativo. 

 

As alterações ao Mapa de Pessoal agora propostas, para consolidação das mobilidades intercarreiras ou 

intercategorias, não representam um acréscimo de encargos com pessoal, comparativamente com o ano 

de 2016, uma vez que os trabalhadores já vinham desempenhando funções na carreira de destino e 

auferindo a respetiva remuneração, desde dezembro de 2015. Desta forma, encontram-se plenamente 

assegurados, no Orçamento para 2017, os encargos decorrentes da consolidação das mobilidades, uma 

vez que a verba orçamentada teve por suporte os encargos registados no ano de 2016. 

 

No mesmo sentido, a consolidação das mobilidades não representa um aumento real do número de 

trabalhadores, uma vez que os trabalhadores em causa já se encontram no exercício de funções há 

vários anos. 

O encargo resultante da criação de um posto de trabalho de Assistente Técnico, na Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território, encontra-se devidamente suportado no Orçamento Municipal para 2017, 

conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão Financeira, documento Interno nº 1299, de 09 de 

fevereiro de 2017, que se anexa. 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do 

artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a 

presente seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da 

Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação.. 

 

Junta-se:  

 - Informação do Serviço de Gestão Financeira; 

 - Alteração parcial ao Mapa de Pessoal 2017 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 

1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 

3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de alteração ao Mapa 

de Pessoal acima descrita e cujo documento se anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Noel Farinho explicou que os eleitos do PS votaram favoravelmente, tendo em 

conta a especificidade desta alteração, pois é importante o acesso a uma estabilidade 

profissional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

8. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

De harmonia com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de Junho, a abertura 

de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano 

económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se encontrem inscritos em 

planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo 

órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de 

compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal. 

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está 

contemplada em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do 

Plano – GOP), cumpre-se o disposto na disposição legal referida no parágrafo anterior. Assim, 

considerando que o fornecimento de energia elétrica em mercado livre não se desenrola na 

totalidade no presente ano, submete-se à reunião de Câmara, como proposta para aprovação da 

Assembleia Municipal a repartição de encargos de verbas para os anos de 2018 e 2019: 

Valor Global S/ 
IVA 

Valor Global C/ 
IVA 

2017 2018 2019 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

1.125.000,00 € 1.383.750,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 562.500,00 € 691.875,00 € 281.250,00 € 345.937,50 € 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à 

Assembleia Municipal para a repartição de encargos de verbas para os anos de 2018 e 2019, 

acima identificada, respeitante ao fornecimento de energia elétrica em mercado livre.  

 

9. Acordos de execução  

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte:  

 

«Por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, tomada na reunião realizada a 28 de abril 

de 2014, foi autorizada a celebração de Acordos de Execução com as diversas Freguesias do 

Concelho de Serpa, formalizados a 31 de julho de 2014 e para vigorar durante o presente 

mandato. 
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Posteriormente, por deliberação da mesma Assembleia Municipal, tomada na reunião de 30 de 

junho 2016, foi aprovado o Segundo Aditamento aos referidos Acordos de Execução. 

Na génese de tal Aditamento esteve a verificação da insuficiência das verbas transferidas ao 

abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea a), dos Acordos iniciais, para suportar os encargos inerentes 

à manutenção das vias públicas, incluindo calcetamento e reposição de pavimentos. 

Em conformidade, foi aprovado o reforço das verbas a transferir para a Junta de Freguesia de 

Brinches, a Junta de Freguesia de Pias, a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho e a União 

das freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, conforme se demonstra na seguinte 

tabela: 

Freguesia Valor Inicial Valor Final Diferença 

Brinches 39.600,00€ 42.572,25€ 2.972,25 € 

Pias 75.018,00€ 79.681,50€ 4.663,50 € 

V. V. Ficalho 47.575,00€ 50.620,00€ 3.045,00 € 

V.N.S. Bento e V. Vargo 110.956,00€ 116.065,75€ 5.109,75 € 

Totais 273.149,00 € 288.939,50 € 15.790,50 € 

 

Não obstante, nada foi dito quanto ao modo de pagamento do referido reforço, pelo que seria 

aplicável o princípio geral contido nos Acordos (transferência mensal, em duodécimos). 

Considerando, porém, o carater excecional do reforço de verba e os motivos que lhe estiveram 

subjacentes, propõe-se que o referido reforço seja executado uma única vez e de uma única vez, 

ou seja, apenas no ano de 2017, numa única parcela. 

Nestes termos, considerando que compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, autorizar a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de 

acordos de execução entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia, propõe-se que a 

presente informação seja apreciada em próxima reunião da Câmara Municipal de Serpa e 

remetida a reunião da Assembleia Municipal, para que seja autorizado o pagamento do reforço 

de verba, nos termos acima propostos.»  

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal, a autorização do 

pagamento do reforço de verba, nos termos acima propostos. -------------------------------------------- 

 

10. APROSerpa – Pedido de apoio 

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

informa o seguinte: 

«Pelo documento abaixo indicado vem a APROSerpa – Associação de Produtores do Concelho 

de Serpa, solicitar a atribuição de um apoio, até 5 000,00€ (acrescido de IVA), para a conceção e 



 ATA N.º 4/2017 
15 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 13 

execução de um Stand que permita a participação na Feira do Queijo de Serpa e noutros 

eventos de caracter semelhante. 

De harmonia com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m), conjugado com o artigo 33º, n.º 

1, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, constitui atribuição do Município e 

competência da Câmara Municipal a promoção e salvaguarda dos interesses próprios e 

específicos das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do 

desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a atividade 

económica de interesse municipal. 

O encargo resultante do presente pedido encontra-se devidamente previsto em orçamento, 

conforme cabimento com o número sequencial 14110. 

Em face ao exposto e de harmonia com o disposto no citado artigo 33º, n.º 1, alínea ff),da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, remete-se a presente para apreciação e deliberação pela Câmara 

Municipal de Serpa.» 

 

 

 

 Intervenções  

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que irão votar favoravelmente, mas com a expetativa de que 

futuros pedidos de outras entidades sem fins lucrativos, mereçam a mesma análise e 

eventualmente a mesma resposta por parte da Câmara, tendo o Sr. Presidente respondido que, 

serão analisados da mesma forma, desde que sejam similares, que tenham as mesmas 
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características, envolvendo candidaturas com projetos na ordem dos 750.000,00 € e colaborem 

com a autarquia em objetivos comuns, como é o caso desta Associação. ----------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m), conjugado com o artigo 33º, n.º 1, 

alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir à APROSerpa um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), 

acrescido de IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa o seguinte, sobre o processo 

designado em epígrafe:  

«Tornando-se necessário proceder à abertura de concurso para a Reabilitação e 

Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa, constante do Plano Plurianual de 

Investimento de 2017/2020 e uma vez que o valor estimado da obra é de 728.452,46€ 

(setecentos e vinte e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e quarenta e seis cêntimos) 

a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, submete-se ao Órgão Executivo, nos termos do artigo 

36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação conjugado com o artigo 18º, nº 1, 

alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, o seguinte: 

 Face ao valor acima referido, abertura de Concurso Público nos termos dos artigos 38º e 

artigo 19º, alínea b) do CCP. 

 Aprovação do Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos termos da alínea 

b) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência prevista no nº 1, 

alínea f) do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

O projeto de execução foi aprovado em deliberação de câmara de 12 de Outubro de 2016, e 

consta da Ata nº 22/2016. No entanto, àquela data, estavam em falta os pareceres da 

Autoridade Nacional de Proteção Civil e da Certiel, que entretanto, foram rececionados, com 

despachos favoráveis das entidades supra mencionadas. 

 Assim, remete-se, novamente, o projeto de execução constituído por: 

 Projeto de Arquitetura, que contém as peças escritas e desenhadas; 

 Plano de acessibilidades; 

 Coordenação, contendo os mapas de quantidades e estimativa orçamental; 

 Projeto de comportamento acústico, que contém peças escrita e desenhadas; 

 Projeto de AVAC, que contém peças escritas e desenhadas, e pedido de 

isenção de parecer de comportamento térmico e respetivo pré-certificado 

energético; 

 Projeto de eletricidade, contendo peças escritas e desenhadas, e o parecer 

favorável da Certiel; 
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 Projeto de Estabilidade, contendo peças escritas e desenhadas; 

 Projeto de instalação de gás, contendo peças escritas e desenhadas, e parecer 

favorável do ISQ; 

 Projeto de esgotos e águas, contendo peças escritas e desenhadas; 

 Projeto de ITED, contendo peças escritas e desenhadas; 

 Projeto de segurança contra incêndios, contendo peças escritas e desenhadas, 

e parecer favorável da ANPC; 

 Projeto de exaustão de fumos e gases e ventilação das instalações sanitárias, 

contendo peças escritas e desenhadas; 

 Projeto de Segurança integrada, contendo peças escritas e integradas. 

 

O concurso encontra-se cabimentado pelo número sequencial 14058/2017, conforme consta do 

anexo A que se junta à presente informação. 

 Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, a designação do júri a seguir 

referido, que conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Dr. Rui Costa – Presidente; 

- Eng. Daniel Casteleiro – Vogal; 

- Dr.ª Fernanda Barradas – Vogal; 

 

Suplentes: 

- Arq. David Dias; 

- Dr. Nuno Canhita.» 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com o 

artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

 Proceder à abertura de Concurso Público nos termos dos artigos 38º e artigo 19º, alínea 

b) do CCP; 

 Aprovar o Programa de Procedimento e Caderno de Encargos, nos termos da alínea b) 

do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, conjugado com a competência prevista no nº 1, 

alínea f) do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 

 Aprovar o Projeto de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa, 

elaborado por J.M. Carvalho Araújo – Arquitetura e Design, S.A., o qual consta dos 

anexos à presente ata, em formato digital, dela fazendo parte integrante; 

 Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, designar o seguinte Júri, que 

conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Dr. Rui Costa – Presidente; 
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- Eng. Daniel Casteleiro – Vogal; 

- Dr.ª Fernanda Barradas – Vogal; 

Suplentes: 

- Arq. David Dias; 

- Dr. Nuno Canhita 

 

 

12. 2ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

Foi analisada a proposta de segunda alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação. --------------------------------- 

O Sr. Vereador Noel Farinho referiu que, face à clareza da necessidade de se efetuar a presente 

alteração, os eleitos do PS irão votar favoravelmente. ------------------------------------------------------- 

 

 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 unanimidade, aprovar a 2ª alteração ao Orçamento e 2.ª alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que constam de pasta anexa à 

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

 

 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

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

dia 14 de fevereiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.565.824,88 (um 

milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e quatro euros e oitenta e oito 

cêntimos) e 72.999,84 (setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove euros e oitenta e quatro 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

Após terminar a apreciação dos assuntos, interveio o Sr. Presidente para informar que a Câmara 

Municipal esteve presente em Campo Maior na cerimónia de assinatura dos termos de aceitação 

de duas candidaturas. Para esses dois avisos, houve 70 candidaturas, foram aprovadas 30, no 

âmbito da CCDRAlentejo, a Câmara de Serpa submeteu duas e ambas foram aceites: a 

execução física de uma estrutura de visitação no Pulo do Lobo de cerca de 430,000 € e a 

promoção turística de Serpa Terra Forte, o plano de marketing, brochuras, spot televisivo e 

ferramentas que permitam ter toda a informação reunida, que ronda os 300.000 euros. 

Prosseguiu, para expor um assunto relacionado com a publicação de fotografias do parque de 

materiais da autarquia, no Facebook do Sr. Vereador Daniel Veiga, com quem já teve 

oportunidade de falar e demonstrar o seu desagrado por esta situação, e questionar a 

legitimidade e face ao descontentamento das pessoas que lá trabalham, considera que se deve 

tratar deste assunto na reunião da Câmara. Diz ainda que ontem teve conhecimento da reação 

de algumas pessoas, nomeadamente da responsável do Parque que se mostrou indignada, pois 
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considera que foi colocado em causa o desempenho das pessoas que lá trabalham, tendo 

elaborado um documento, que distribuiu por todos os eleitos e cujo teor é o seguinte: 

«Serve o presente para expor o seguinte: 

Ontem dia 13/02 tive conhecimento através do Facebook (ver anexo 1), cerca das 

16:00 H, que o Sr. Vereador Daniel Veiga acedeu e circulou livremente pelo interior do 

Parque de Máquinas, do qual eu sou responsável legal, tirando fotografias aos locais 

mais desarrumados, fotos essas que foram “postadas” acompanhadas do seguinte 

texto inicial “Veja-se o estado de abandono a que chegou o Estaleiro Municipal…” 

Sendo o Parque de Máquinas, o estaleiro da Autarquia, e não se tratando de um 

espaço público, mas sim do domínio privado, com acesso restrito, e sendo eu a 

primeira visada como responsável imediata pelo Parque, seguindo-se o Chefe de 

Divisão, Eng. Carlos Ferreira, e por ultimo o Vereador do Pelouro, Sr. Carlos Alves, bem 

como todos os demais funcionários responsáveis por outros sectores, tais como, águas 

e rede viária, ou a funcionária da Portaria, que apesar das ordens de proibição de 

entrada de pessoas estranhas ao serviço, nunca imaginou que o Sr. Vereador Daniel 

Veiga viesse ao Parque sem autorização superior, motivo pelo qual não me foi dado 

conhecimento, colocando em causa, de uma forma geral, todo o trabalho dos 

funcionários que laboram diariamente neste Parque e, duma forma mais particular, a 

minha função como funcionária desta autarquia. 

Primeiro – considero, pessoalmente, que este ato constitui um total desrespeito pelas 

minhas funções como responsável do parque, uma vez que, em nenhuma das vezes 

que o visitou, o Sr. Vereador Daniel Veiga teve a gentileza de se dirigir em primeiro 

lugar à minha pessoa. 

Segundo – O adjetivo “abandono” é, para mim, o maior insulto ao meu trabalho como 

responsável do espaço e para os meus colegas que, na sua maioria, reagiram de forma 

revoltada e incrédula ao sucedido. 

Terceiro – pelo que antes referi, considero que o Sr. Vereador Daniel Veiga praticou 

dois crimes em simultâneo, seja pelas afirmações produzidas de forma pública e 

amplamente divulgada sobre o estado de “abandono” do Parque, que considero 

altamente lesivas e ofensivas da minha honra, consideração e bom nome, seja pela 

introdução, sem consentimento ou autorização, em lugar vedado e não livremente 

acessível ao público. 

Face ao exposto, solícito a V. Exª que este assunto seja apreciado em sede própria; que 

o Sr. Vereador se retrate pelo mesmo meio, com um pedido de desculpas aos 

funcionários em geral e a mim pessoalmente, dado que considero até haver motivos 

para se proceder judicialmente.» --------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que, analisada a situação, feita uma perceção 

coletiva do sucedido, o entendimento é que não há nenhuma matéria que lhes permita emitir 

qualquer parecer sobre a informação/documento apresentado pelo Presidente. Diz que a 

intervenção do Vereador Daniel foi com base na livre circulação dos espaços municipais e na 

sequência disso, deparou-se com aquelas situações e que hoje esperava aqui falar na reunião 

da Câmara e foi no sentido da denúncia política dos factos encontrados, visando tão-somente os 

responsáveis políticos, não há qualquer tentativa de responsabilizar os funcionários e em tempo 

algum houve o histórico de responsabilizar funcionários, deve ser uma questão tratada 

politicamente.  

Refere ainda que a oposição tem o dever de denúncia das coisas menos boas e associar-se ao 

que está bem. A gestão da sensibilidade dos funcionários é da responsabilidade dos seus 

superiores hierárquicos. Salvo melhor opinião, será excessiva a tomada de posição, quem fez as 

fotografias foi um vereador eleito pela população. Foi eleito também para denunciar o que 

considera incorreto e assim pretende contribuir para que as coisas melhorem. Não está em 

causa os funcionários, mas sim a ação politica. É uma denúncia da coordenação política dos 

processos e não do desempenho de qualquer funcionário. --------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente diz que em relação àquilo que se escreve, é difícil dizer que se trata de 

denunciar a ação politica, as pessoas têm o direito de fazer a sua própria interpretação e 

sentirem-se ofendidas, não pode existir uma opinião única sobre o que foi escrito. Este episódio 

não é a primeira vez que se verifica, e quanto à legitimidade do fazer, embora a lei geral refira 

que os eleitos têm direito de livre circulação, trata-se de um espaço privado de trabalho e 

havendo outra situação desta natureza, irá verificar juridicamente essa legitimidade, são espaços 

municipais mas são do domínio privado do trabalho, do funcionamento interno do serviço, e para 

além de outro aspeto, que é o perigo de expor publicamente determinadas coisas privadas. 

Sendo que esta situação já se repetiu, enquanto Presidente trouxe ao conhecimento o 

documento que distribuiu por todos os eleitos, informação essa que um grande conjunto de 

pessoas se identificam com o que está escrito. ------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que, em relação aos sítios por onde passa, o seu papel é de 

fiscalização, e há algum tempo que existem problemas na organização dos estaleiros, relato feito 

pelos trabalhadores, mas este post dirige-se aos responsáveis políticos, não visava os 

trabalhadores, já tem falado com os trabalhadores e eles próprios dizem que pode haver 

melhorias. O seu papel é de defesa dos trabalhadores e ataque aos eleitos responsáveis, é uma 

tentativa de criar frutos, para que no futuro se possam criar melhores condições para os 

trabalhadores. Refere ainda que, no espaço em causa, entra e vai à portaria ou faz um gesto a 

indicar que vai circular no espaço, cumprimentou e falou com funcionários que estavam a 

trabalhar, e não é uma questão pessoal, nem contra ninguém, é sim uma denúncia da ação 

politica. Nunca irá contra quem nos ajuda a comandar o concelho, que são os trabalhadores, 

está sempre a favor deles. Diz que não foi uma tentativa de melindrar, teorias do medo consigo 

não servem. Existe a bondade e vontade de encarar o futuro com melhores olhos e mais  
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condições, não acredita que os funcionários estejam de acordo com o que está escrito, mas o 

certo é que naquele estaleiro têm as condições mínimas. Foi uma atitude de crítica a quem 

coordena, que são os eleitos e responsáveis políticos e não os trabalhadores, mas sempre com 

o objetivo de depois se discutir uma renovação e uma melhoria e foi somente essa a sua 

vontade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------- 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxa 

 Licenças de recinto improvisado 

 Certificação de nome de ruas 

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua da Cadeia Velha, n.º 5 em Serpa 

 Declaração de caducidade da autorização de utilização para fins turísticos – “Casa de 

Campo do Pulo do Lobo” 

 CP nº 11/2016 - Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em 

Serpa - Ratificação de despacho 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

 Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos  

 Acordos de execução  

 APROSerpa – Pedido de apoio 

 Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa 

 2ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 10H50 da qual, para 

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

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

despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para secretariar as 

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

 

    O Presidente      A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 

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

Reunião de 15 de fevereiro 
 

 

 

ANEXO 1 – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

 

ANEXO 2 – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 

Programa do Procedimento e Caderno de Encargos 

 

ANEXO 3 - Segunda alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 


