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ATA N.º 8/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 20 

 DE ABRIL DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 

de abril de 2018, 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 7/2018 

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 7, relativa à reunião realizada no dia 4 de abril, 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. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao período de 

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99 

de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto de do Tribunal de Contas, alterada pela 

Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 1/2018 de 9 de fevereiro. 

Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se encontram 

integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano plurianual de investimentos, 

orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo orçamental da receita, 

execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas de ordem, operações de 

tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à demonstração de resultados, modificações 

do orçamento – receita, modificação do orçamento – despesa, modificações ao plano plurianual de 

investimentos, contratação administrativa – situação dos contratos, transferência correntes – despesa, 

transferências de capital – despesa, transferências correntes – receita, transferências de capital – receita, 

empréstimos, outras dividas a terceiros, relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da 

tesouraria, síntese das reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de 

funções e relação nominal de responsáveis.  

Foi também distribuído por todos os eleitos, o Mapa Síntese Detalhado, respeitante ao Sistema de 

Inventário e Cadastro Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo parte 

integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. (ANEXO 1).  

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, subsídios 

obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável. ----------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presente referindo que existem algumas variações nalguns parâmetros, sendo 

que a principal razão para a variação da despesa, foram os investimentos, nas despesas correntes foram 

os bens e serviços e despesas de pessoal, que tiveram a ver com a reposição dos salários.  

O que contribui mais para a receita são as transferências; houve um ligeiro aumento da divida total, que 

aconteceu por via da utilização dos empréstimos, sendo que, é de referir que, dos empréstimos que foram 

contratualizados, não estão todos utilizados. A questão do aumento da divida está relacionada com a 

possibilidade de nos financiarmos no futuro, as nossas possibilidades de financiamento estão acima dos 

dois milhões de euros, sem contar com os excecionados, ainda podemos ir até dois milhões.  

Refere ainda que a divida total teve um aumento de 394 000 euros, passou de 9 340 000€ para 9 734 

000€ e como já referiu, deveu-se essencialmente à aquisição de serviços e despesas com pessoal. ------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais começou por dizer que o documento tem melhorias, relativamente aos anos 

anteriores, está mais explicito e bem elaborado, no entanto, há questões que se repetem, como seja o 

facto do documento não ser agendado para uma reunião pública, para dar possibilidade aos munícipes de 

participar e dar a sua opinião.  

Refere ainda que continuam a existir muitos ajustes diretos, alguns são necessários, mas relativamente a 

outros, consideram que deveriam ser efetuados concursos, para permitir uma redução dos valores. 

Prossegue dizendo que, atentos ao conteúdo das palavras proferidas pelo Presidente Tomé Pires, sobre o 

Relatório de Gestão, verificam a inexistência a qualquer referência às propostas apresentadas pelos 

vereadores do PS, precisamente porque não foram consideradas, situação que origina o voto contra. 

Se a conta de gerência e o relatório de gestão fossem votados separadamente, o sentido de voto seria 

diferente na apreciação da conta, uma vez que a mesma é elaborada por técnicos especializados. 

Votam contra, porque o relatório é um documento inteiramente politico, porque claramente existem 

divergências politicas que conduziram a que não tivessem sido consideradas as propostas dos eleitos do 

Partido Socialista. 

Verificam dados preocupantes, como a falta de execução em algumas rubricas fundamentais, assim como 

a existência de um saldo negativo em 2017, muito superior ao ano anterior. 

Também salientam o aumento da divida a curto prazo a terceiros e ainda o aumento do resultado liquido 

do exercício negativo de 1.615.474€ para 2.338.350€ para este ano. 
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O Sr. Presidente disse que aceitam a justificação para o voto contra, mas quanto à falta de execução, tudo 

o que está a zero tem justificação, e referiu alguns exemplos, como é o caso da remodelação da escola 

básica de Brinches, que no ano passado já estava a decorrer, mas houve um atraso por parte do 

empreiteiro; no que se refere à reparação de habitações, são edifícios propriedade da autarquia e que não 

foi necessário intervencionar, mas a rubrica tem que estar aberta, pois caso contrario, teria que ser feita 

uma revisão; quanto à requalificação da ETAR de Vales Mortos, a obra passou para 2018; sobre o 

passadiço do Pulo do Lobo, a obra ainda não se iniciou; o Museu do Cante tinha um valor inscrito de 

12.800,00 €, o projeto foi executado o ano passado, mas ainda não entregaram a respetiva fatura; no que 

diz respeito ao Museu Aberto – Valorização e qualificação da rede museológica municipal, tem um nível de 

execução de 17% mas o valor inscrito para esse ano é de 345.300,00€, pois como é um projeto financiado 

tem que se inscrever o valor total, mas não era para executar todo num ano. 

 

Diz ainda que houve um aumento significativo com pessoal – 300.000 euros; os serviços externos, cerca 

de 600.000 euros e por exemplo, nos projetos, passámos de 3.000€ em 2016 para 127.000€ em 2017, 

que tem muito a ver com o quadro comunitário, pois para candidatura temos que ter os projetos feitos. E 

ainda quanto aos serviços externos, refere o aumento de despesas com a Resialentejo – 60.000 euros; 

houve despesas que não existiram em 2016 e surgiram em 2017, como é o caso das escolas, no projeto 

de combate ao insucesso escolar- 40.000€, a promoção turística – 75.000 e o canil gatil – 75.000€. 

Quanto aos ajustes diretos, fazem-se apenas quando se considera que é benéfico, por uma questão de 

rapidez e simplificação no procedimento e também para tentar não prejudicar o comércio local e mesmo 

nestas situações é habitual fazer-se uma prévia consulta de preços. --------------------------------------------------- 

 

Voltou a intervir a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que, na liquidez imediata, tinha sido 0,19 e no ano 

passado foi de 0,50, questionando a que se deve esta diferença. 

O Sr. Presidente respondeu que tem a ver com os valores finais do saldo de tesouraria, que tínhamos 

passado o ano com 500.000€ e no ano passado foi com mais de um milhão de euros. Diz ainda que se 

verificou um aumento no grau de autonomia financeira, passou de 2,86 para 3,05 e a solvabilidade 

também aumentou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador António Mariano para reforçar o pedido para que a conta de gerência, seja 

apreciada numa reunião pública do Executivo. 

O Sr. Presidente lembrou o facto de que a aprovação da conta de gerência é da competência da 

Assembleia Municipal e todas as sessões deste órgão são publicas, o que permite aos munícipes assistir 

ao debate sobre este assunto e pronunciarem-se sobre o mesmo. ----------------------------------------------------- 

 

Usou ainda da palavra o Sr. Vereador Manuel Soares para recordar que, ainda enquanto eleito da 

Assembleia Municipal, no ano passado, aquando da apreciação de uma revisão ao orçamento, tinha 

colocado uma questão que ficou por responder, sobre o reforço da verba, a proveniência da receita 

extraordinária, tendo o Sr. Presidente referido que se lembra de ter respondido que tinha a ver com o 
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empréstimo e que a revisão em alta do orçamento foi também com a utilização do saldo do ano anterior, 

no entanto, tinha solicitado aos respetivos serviços, os valores concretos, pelo que irá verificar esse 

assunto novamente com os serviços e prestar depois essa informação ao Vereador. ----------------------------- 

 

Interveio ainda o Sr. Vereador Francisco Godinho que, na sequência das questões abordadas sobre as 

taxas de execução, refere que, como se pode verificar no documento, em projetos estruturantes para o 

concelho, existe uma taxa de execução elevadíssima e onde ela é baixa, são naqueles itens que não têm 

tanta relevância, o que denota que se tem sempre em vista o futuro e a sustentabilidade do concelho.  

 

 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS e 

quatro votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) e artigo 

33.º n.º 1 ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017. --------------------------------------------------------------------- 

 

Após a análise deste assunto, saiu da reunião, o Sr. Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves, por 

motivos de saúde. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Pedidos de isenção 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 

Associação de Futebol de Beja 4347 
2018.04.05 

Final da taça de Futsal  
 14 de abril 

Utilização do 
Pavilhão Carlos 

Pinhão 

75,00€ 

Trilhos Vivos 3524 
2018.03.07 

11ª Ultramaratona de 
BTT 

Licenciamento da 
prova 

33,66€ 

Comissão de Festas de Brinches  4792 
2018.04.04 

Festas de Brinches 
13 e 16 de abril 

Ruido  60,00€ 

 

3. Licenciamento de prova desportiva automobilística Testes para Rally da equipa Ford WRC – 

Ratificação  

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 

seguinte licenciamento: 

 

 



ATA N.º 8/2018 

20 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 6 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do despacho  

Crazy Speed – 
Unipessoal, Lda 

Prova desportiva (testes) 
automobilística, Testes 
para Rally da equipa 
Ford WRC 

4883 
2018.04.13 

13 e 14 de abril  
2018..04.13 

 

 

4. Grupo Coral Feminino Madrigal – Pedido de apoio financeiro 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral Feminino 

Madrigal solicita apoio financeiro para as suas atividades a desenvolver durante o ano de 2018, mais 

concretamente, para as deslocações, aquisição de fardas e encontro de corais a realizar no mês de junho 

de 2018. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõem a 

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para apoio às atividades a desenvolver em 2018. 

 

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

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo 

Coral Feminino Madrigal um subsidio no valor de 1.000 (mil euros), para apoio nas atividades a realizar no 

corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5. Grupo Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” – Pedido de apoio financeiro 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral Feminino 

“Papoilas do Enxoé” solicita apoio financeiro para as suas atividades a desenvolver durante o ano de 

2018, mais concretamente para as deslocações e encontro de corais a realizar no dia 24 de abril de 2018. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõem a 

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para apoio às atividades a desenvolver em 2018. 

 

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

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo 

Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” um subsidio no valor de 1.000 (mil euros), para apoio nas atividades a 

realizar no corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que Grupo Coral “Os Arraianos de 

Vila Verde de Ficalho” solicita apoio financeiro para as suas atividades a desenvolver durante o ano de 

2018, mais concretamente para as deslocações e aquisição de fardas. 
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Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, propõem a 

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para apoio às atividades a desenvolver em 2018. 

 

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

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo 

Coral “Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho”, um subsidio no valor de 1.000 (mil euros), para apoio nas 

atividades a realizar no corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Nova, n.º13 

em Serpa 

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

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Luís Filipe Borges Ferreira – Pedido de renovação de Contrato de Concessão de Apoio ao 

Investimento  

Na sequência da carta enviada pelo requerente em 26 do corrente mês de março, o Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico informa que, o Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento, celebrado 

pelo período de um ano, entre o Município de Serpa e Luís Filipe Borges Ferreira, a 31 de março de 2017, 

iniciou em 01/04/2017 e tem o seu termo em 02/04/2018, conforme o nº 1 da Cláusula 2ª do referido 

contrato. Luís Filipe Borges Ferreira, vem requerer a renovação do contrato, por mais dois anos, alegando 

o facto de as instalações nas quais a empresa se pretende instalar com caráter definitivo, ainda não 

reunirem as devidas condições. 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, uma vez que a cedência de Gabinete foi 

apenas por um ano, e tendo em conta que o Regulamento do CADES – Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, prevê que os gabinetes têm um prazo máximo (salvo exceções 

justificadas) de 3 anos, mantendo-se todos os pressupostos, considera que o pedido pode ser deferido.  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 11.º do Regulamento do CADES, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, renovar por mais dois anos, o contrato de concessão de apoio ao 

investimento, celebrado com Luís Filipe Borges Ferreira em 31 de março de 2017. ------------------------------- 

 

 

9. Reversão de lote n.º 18A  da Zona de Atividades Económicas de Pias 

O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico coloca à apreciação do Órgão Executivo a proposta de 

reversão do lote nº 18A da Zona de Atividades Económicas de Pias, atribuído a Maria do Carmo Guerreiro 

Menor Moita, com base nos seguintes pressupostos: 

 

 Candidatura ao lote submetida em fevereiro de 2015. 

 Em reunião de Câmara de 13.12.2016 foi atribuído o lote 18A formalizado através do Acordo 

Protocolar em 20.04.2017. 

 Em 20 de fevereiro, com entrada nos nossos serviços a 19.03.2018, em resposta ao n/ ofício 

1388/2018 de 29.01.2018, a Sra. Maria do Carmo Guerreiro Menor Moita, informa que não irá 

cumprir o disposto no artigo 2º do respetivo Acordo Protocolar, referindo que não pretende 

requerer o pedido de licenciamento para a execução da construção da respetiva instalação 

empresarial.  
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação, proferida em 

reunião de 13 de dezembro de 2016, respeitante à atribuição do lote nº 18A, da Zona de Atividades 

Económicas de Pias, a Maria do Carmo Guerreiro Menor Moita, revertendo a titularidade do lote para o 

Município de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, respeitante à alteração ao mapa de pessoal: 

 

«No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de proceder à 

aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 

carateriza os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades, atribuições e 

competências. 

Nos termos do disposto nos artigos 28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) 

aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20/06, sempre que a previsão dos trabalhadores se revelar insuficiente, 

para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do 

Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos 

humanos que se venham a revelar necessários, para além dos inicialmente previstos. 

Por deliberações da Assembleia Municipal de Serpa, de 19 de dezembro de 2017 e da Câmara Municipal 

de Serpa, de 7 de fevereiro, foi aprovado o novo Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do 

Município de Serpa, que procedeu a uma revisão considerável da estrutura e modo de funcionamento dos 

serviços municipais. 

Na sequência, os serviços iniciaram a tarefa de avaliar as necessidades de cada unidade orgânica em 

matéria de recursos humanos, para posterior elaboração de proposta para eventual reforço, numa filosofia 

de rigor e responsabilidade. 

Entretanto, enquanto decorrem tais trabalhos, verifica-se a necessidade de proceder a uma alteração 

intercalar do Mapa de Pessoal, por força de necessidades prementes que não podem aguardar a 

conclusão do referido trabalho. 

Encontram-se nesta situação as seguintes necessidades: 

a) 1 lugar da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área funcional de Arquivo, por Contrato 

de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, para a Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

b) Dois lugares da carreira e categoria de Assistente Técnico, na área funcional de Museus, por 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, para a Divisão de Cultura e 

Património; 

a) Seis lugares da carreira e categoria de Assistente Operacional, na área funcional de Auxiliar de 

Ação Educativa, por Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo determinado, para o 

Gabinete de Ação Social e Educação; 

Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor identificados no 

Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes fundamentos: 

 

 



ATA N.º 8/2018 

20 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 13 

 

Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 

indetermin. 

Lugares 
a tempo 

determin. 

Justificações 

Assistente 
Técnico 

Arquivo (+) 1 
 Para dar resposta às necessidades permanentes 

do Arquivo Municipal de Serpa, que vêm sendo 
asseguradas por dois trabalhadores em regime de 
contrato de trabalho a termo certo, que se irão 
extinguir brevemente. 

Assistente 
Técnico 

Museus 2 
 
 

Para satisfação de necessidades permanentes na 
área de atuação da Divisão de Cultura e 
Património. A necessidade da presente 
contratação resulta da aposta do Município de 
Serpa no reforço dos equipamentos museológicos 
(Museu Etnográfico – Museu Arqueológico – 
Galeria de Arte Contemporânea – Museu do 
Queijo) cuja atividade habitual e expectativas de 
expansão resultante da abertura previsível de 
novos equipamentos importa o reforço de meios 
humanos para a respetiva instalação inicial e 
exploração subsequente. 

 

Assistente 
Operacional 

 

Auxiliar de 
Ação 
Educativa 

  
6 

Para satisfação de necessidades transitórias na 
área de atuação do Gabinete de Ação Social e 
Educação. 
O carácter transitório da presente necessidade 
resulta da circunstância das funções 
desenvolvidas competirem originalmente à 
Administração Central que, por Protocolo de 
duração anual, delega tais competências na 
Administração Local, pelo que o respetivo 
exercício encerra um elevado grau de incerteza. 
Acresce que o número de funcionários 
necessários ao desenvolvimento das 
competências delegadas e comparticipados pela 
Administração Central é variável anualmente, em 
função do número de alunos inscritos e do 
número de turmas constituídas. 
 

 

Os encargos resultantes da criação de dois referidos postos de trabalho, encontram-se devidamente 

suportados no Orçamento Municipal para 2018, conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão 

Financeira, documento interno nº 3006, de 12 de abril de 2018. 

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 



ATA N.º 8/2018 

20 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 14 

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

Municipal de Serpa, para deliberação.» 

 

CONTEÚDOS FUNCIONAIS DO MAPA DE PESSOAL DE 2018  

2ª ALTERAÇÃO 

ASSITENTE TÉCNICO 

 Museus 

Assegura a receção e acolhimento de visitantes dos Museus, de diversas nacionalidades, bem 

como os serviços de bilheteira e venda dos artigos da Loja (quando exista); Orienta, encaminha e 

presta informações de caráter geral sobre o património, as coleções e espécies, bem como sobre 

a organização e funcionamento dos Museus, em ordem a estabelecer um elo de ligação 

adequado com o público; Divulga e promove o património cultural, histórico e arqueológico do 

Município; Executa as tarefas de vigilância e segurança ao longo dos percursos de visita, 

mediante a utilização dos respetivos meios audiovisuais e outros adequados; Zela pela 

integridade do património afeto aos Museus; Presta apoio a ações de emergência da salvaguarda 

do património devidamente comprovadas. 

 

 

 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, foi deliberado por maioria dos presentes, com as abstenções dos 

eleitos do PS e os votos a favor dos eleitos da CDU, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a 

proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima descrita e de acordo com os documentos que se 

anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------- 
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11. Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido 

Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal: 
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12. Proposta de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase 

A proposta apresentada para execução do Loteamento acima identificado, implantado num terreno com 

cerca de 21,83ha, está localizado a nordeste da cidade de Serpa, com acesso pela EN255 Serpa – Pias.  

Executado pela empresa A1V2 Engenharia & Arquitetura, contratada através de procedimento de 

adjudicação interno RI 319 de 28-12-2017, o projeto apresentado teve como base um caderno de 

encargos elaborado pelos serviços da Câmara Municipal e informações analisadas em reuniões com a 

equipa projetista. 

A Operação de Loteamento apresentada enquadra-se no Plano Diretor Municipal de Serpa e Plano de 

Urbanização de Serpa – Unidade de Execução 9; integrando a categoria funcional de Espaços de 

Atividade Económicos Propostos. 
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PLANTA SÍNTESE DO LOTEAMENTO 

 
– Desenho 1352-PE-F1-P0.1-GER-PL-002 

  

  

Com um numero total de 77 lotes, foi definido o desenvolvimento dos trabalhos de execução do 

loteamento em 3 fases, sendo intenção nesta altura, avançar com a execução dos trabalhos 

referentes à primeira fase, na qual se encontram previstos 25 lotes – com áreas máximas de 

implantação de edifícios entre os 5.200,00 e os 640,00 m2. 
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PLANTA DA FASE 1 

  

 
 -- Desenho 1352-PE-F1-P0.1-GER-PL-003 

  

  

Prazo de Execução dos Trabalhos 

- De acordo com a Calendarização constante do projeto, estima-se que a execução dos trabalhos 

decorra num período de 12 Meses. 

  

Estimativa orçamental  

- De acordo com a Estimativa Orçamental constante do Projeto, estimam-se em 2 149 203,97€ (dois 

milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e três euros e noventa e sete cêntimos), os trabalhos 

necessários à execução desta fase do Loteamento. 
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  Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto respeitante à operação de loteamento 

da expansão da Zona Industrial de Serpa (1.ªfase), elaborado pela empresa A1V2 – Engenharia e 

Arquitectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, a memória descritiva e respetivo 

regulamento do projeto de execução. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

 

13. Proposta de 4ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território: 
 

1. Antecedentes 
A operação de loteamento foi aprovada, por unanimidade, na reunião da Câmara Municipal em 22 de 
dezembro de 2004. 
A operação em questão já foi alvo de 3 alterações, sendo que a ultima foi aprovada por unanimidade, na 
reunião da Câmara Municipal de 03/08/2016. 
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2. Alteração proposta 
As alterações agora propostas irão incidir sobre os lotes 13, 26, 27, 28, 29, 30, 43 e 44 . 
Considerando as condicionantes do terreno onde se situam os lotes referidos em epígrafe, 
designadamente a existência de um talude de origem natural, o qual apresenta um angulo acentuado, 
gerador de instabilidade, cuja estabilização implicará adequadas soluções de estabilização passando esta 
pela construção dentro dos lotes de muros de contenção. 
O talude encontra-se entre o arruamento e os lotes, verificou-se a necessidade de proceder a alterações 
às diretrizes anteriormente definidas para os lotes, por forma a garantir as adequadas condições técnicas 
e de segurança da construção, designadamente permitir a execução de um piso em cave, piso este 
necessário para implantação de fundações e para colmatar o desnível existente entre o arruamento e a 
base do lote  
Foi no âmbito da presente proposta ainda prevista a alteração dos coeficientes de ocupação, uma vez que 
no âmbito de anteriores propostas de alteração houve um alargamento dos coeficientes de ocupação dos 
lotes que compõe o loteamento, com exceção dos presentes lotes alvo da intervenção. Assim por forma a 
harmonizar os critérios aplicáveis a todos os lotes considerou-se que os coeficientes dos lotes em causa 
deveriam ser alvo de alteração tendo em conta os atuais índices estabelecidos para o local pelo PU de 
Serpa. 
Assim as alterações previstas são: 

1. Alteração da mancha de implantação existente para a habitação 
2. Criar uma mancha de implantação para Arrumos / garagem e ou outros usos similares, a qual 

ficará prevista na parte tardoz do lote. 
3. Eliminação do afastamento obrigatório existente, na frente de lote. 
4. Definição da localização dos acessos automóveis e a sua dimensão mínima. 
5. Alteração dos coeficienteS de ocupação por forma a permitir edificações e ampliações dentro dos 

limites definidos no quadro de índices do Plano de Urbanização de Serpa (PUS); 
6. As alterações propostas e diretrizes aplicáveis aos lotes, serão refletidas na planta síntese, da 

qual faz parte integrante o quadro Urbanimétrico e na memória descritiva. 
 

3. Conformidade com o Plano de Urbanização de Serpa 
Nos termos apresentados a proposta está conforme o Plano de Urbanização de Serpa. 
 - O quadro urbanimétrico proposto está de acordo com os coeficiente definidos no artigo 22.º do 
Plano de Urbanização de Serpa (PUS), para a zona em questão classificada com Espaços 
Residenciais Tipo 2( RC2); 

 
- Não existindo aumento no número de lotes não há alterações das áreas de cedências. 
- No que respeita ao dimensionamento dos estacionamentos, verifica-se que apesar de existir um 
acréscimo de 10 lugares de estacionamento, tendo em conta o aumento de área de construção proposto 
para os lotes referidos em epígrafe, 8 deles são garantidos no interior dos lotes, na proporção de 
acrescimento de 1 por cada lote. Os dois lugares restantes e que correspondem ao acréscimo de 20% 
para estacionamento publico, são garantidos pelo estacionamento publico já existente uma vez que o 
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mesmo já apresentada uma margem superior os efetivamente necessários face à área de construção do 
loteamento. 

4 Obras de Urbanização 
As alterações propostas não implicam novas obras de urbanização. 
5 Elementos da Alteração 

Da presente alteração fazem parte as seguintes peças: 
a) Planta cotada proposta; 
b) Planta síntese proposta; 
c) Perfil tipo  
d) Memoria Descritiva   

 
6 Quadro Urbanimétrico 

LOTE 

ÁREA 

IMPL: 
ALTURA COTA Nº. De 

Nº. De Área de  
Área de 

USOS 

LOTE (m2) FACHADA IMPL. FOGOS PISOS Impl. Máx. (m2) Const. Máx. (m2) 

1 778,00 6,5 m 220,50 1 2 420,00 715,00 Hab. 

3 272,00 6,5 m 220,50 1 2 178,00 326,40 Hab. 

4 267,00 6,5 m 220,50 1 2 178,00 320,40 Hab. 

5 258,00 6,5 m 220,00 1 2 178,00 309,60 Hab. 

6 230,00 6,5 m 219,50 1 2 178,00 276,00 Hab. 

7 254,00 6,5 m 219,00 1 2 205,20 304,80 Hab. 

8 287,00 6,5 m 219,50 1 2 213,70 344,40 Hab. 

9 310,00 6,5 m 219,50 1 2 222,25 372,00 Hab. 

10 324,00 6,5 m 219,50 1 2 230,75 388,80 Hab. 

11 338,00 6,5 m 219,00 1 2 239,20 405,60 Hab. 

12 545,00 6,5 m 218,00 1 2 382,00 654,00 Hab. 

13 554,00 3,5 m 214,50 1 1 + CV 277,00 471,00 Hab. 

14 448,00 6,5 m 216,00 1 2 306,25 537,60 Hab. 

15 379,00 6,5 m 217,00 1 2 261,20 454,80 Hab. 

16 343,00 6,5 m 218,00 1 2 245,80 411,60 Hab. 

17 310,00 6,5 m 218,50 1 2 232,00 372,00 Hab. 

18 284,00 6,5 m 218,50 1 2 217,30 340,80 Hab. 

19 334,00 6,5 m 218,50 1 2 273,50 400,80 Hab. 

20 261,00 6,5 m 218,00 1 2 216,60 313,20 Hab. 

21 240,00 6,5 m 218,00 1 2 177,70 288,00 Hab. 

22 268,00 6,5 m 217,50 1 2 186,50 321,60 Hab. 

23 295,00 6,5 m 217,00 1 2 195,20 354,00 Hab. 

24 315,00 6,5 m 216,50 1 2 203,65 378,00 Hab. 

25 401,00 6,5 m 216,00 1 2 256,50 481,20 Hab. 

26 594,00 3,5 m 214,00 1 1 + CV 297,00 513,00 Hab. 

27 564,00 3,5 m 214,00 1 1 + CV 282,00 482,00 Hab. 

28 566,00 3,5 m 214,00 1 1 + CV 283,00 485,00 Hab. 

29 567,00 3,5 m 214,00 1 1 + CV 284,00 487,00 Hab. 

30 576,00 3,5 m 214,00 1 1 + CV 288,00 495,00 Hab. 
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31 435,00 6,5 m 215,00 1 2 272,00 522,00 Hab. 

32 340,00 6,5 m 216,00 1 2 220,70 408,00 Hab. 

33 305,00 6,5 m 216,50 1 2 211,00 366,00 Hab. 

34 280,00 6,5 m 217,00 1 2 202,50 336,00 Hab. 

35 250,00 6,5 m 217,50 1 2 194,00 300,00 Hab. 

36 290,00 6,5 m 217,50 1 2 241,40 348,00 Hab. 

37 270,00 6,5 m 217,00 1 2 230,00 324,00 Hab. 

38 220,00 6,5 m 217,00 1 2 177,20 264,00 Hab. 

39 230,00 6,5 m 216,50 1 2 177,20 276,00 Hab. 

40 240,00 6,5 m 216,00 1 2 177,20 288,00 Hab. 

41 250,00 6,5 m 215,50 1 2 177,20 300,00 Hab. 

42 346,00 6,5 m 215,00 1 2 237,50 415,20 Hab. 

43 576,00 3,5 m 211,00 1 1 + CV 288,00 495,00 Hab. 

44 583,00 3,5 m 211,00 1 1 + CV 292,00 502,00 Hab. 

TOTAL 15777,00     43   10206,20 17147,80   

 

7 Notificação e oposição escrita 
Ao abrigo do n.º 3 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação deverá ser efetuada a 
notificação para pronúncia dos proprietários dos lotes, uma vez que a alteração agora proposta não é 
enquadrável no âmbito das alterações simplificadas à licença prevista no nº 8 do artigo 27º do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação. 

 
8 Conclusão 

Face ao exposto, proponho que se proceda as notificações de interessados em conformidade com o n.º 3 
do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação,  
Findo o período de pronúncia (10 dias úteis), caso não exista oposição escrita dos titulares da maioria da 
área dos lotes constantes do alvará, apresentar-se-á a presente proposta de alteração ao Loteamento 
Municipal da Zona Nascente, em condições para que seja deliberada a  sua aprovação, em reunião de 
câmara. 
 

Memória descritiva 

-Introdução 

A presente memoria descritivo visa proceder à 4º alteração ao Loteamento Municipal da Zona nascente. 

As alterações em causa iram incidir exclusivamente sobre os lotes 13, 26, 27, 28, 29, 30, 43 e 44  

-Conceção arquitetónica 

Polígonos de implantação 

Para cada lote são definidos dois polígonos de implantação, um para implantação da habitação outro para 

implantação de construções de apoio à habitação, e a localização do acesso automóvel. 

A habitação a implantar deverá ser implantada dentro do polígono de implantação, não obedece a 

qualquer dimensionamento ou afastamento obrigado, expecto nos parâmetros definidos, no âmbito do 

RGEU designadamente ao abrigo do artº 73º, caso aplicável, podendo a construção caso assim se 

entenda  ser executada à fase do arruamento. 
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As caves deverão ser implantadas dentro do limite do polígono de implantação definido para habitação. 

A manchas de implantação definidas junto à parte tardoz dos lotes destina-se à implantação de 

construções para apoio à habitação, admitindo o uso de garagem, arrumos, cozinhas de quintal ou 

similares.  

A altura da fachada das construções de apoio não deverá exceder a altura de 3,5 m 

A área de construção e implantação para cada lote é definida no quadro urbanimetrico, que faz parte 

integrante da presente memória descritiva 

O somatório das áreas de construção para habitação, designadamente da cave e para as construções de 

apoio, deverá respeitar as áreas máximas definidas no quadro uranométrico. 

Acesso e parqueamento Automóvel  

O acesso automóvel à base do lote deverá ser efetuado através da localização definida na planta síntese 

do loteamento e não deverá ter largura inferior a três metros. 

Deverá ser garantido a existência de dois lugares de estacionamento dentro do lote. 

Condicionantes construtivas 

Atendendo às condicionantes do terreno onde se situam os lotes, designadamente a existência de um 

talude de origem natural, o qual apresenta um angulo acentuado, gerador de instabilidade, cuja 

estabilização implicará adequadas soluções, considerou-se que, o muro a construir no interior do lote, o 

qual será confinante com o arruamento, deverá apresentar características de muros de contenção e 

suporte, sendo a sua construção da responsabilidade do proprietário do lote, a quando da sua edificação. 

No que respeita aos muros laterais do lote a sua construção deverá garantir as adequadas condições de 

segurança, designadamente através da construção de muros de suportes se assim se justificar. 

Não serão admitidas soluções para aproveitamento do desvão da cobertura. 

As restantes diretrizes relativas à construção são as já definidas a nível do Loteamento em questão bem 

como na legislação aplicável designadamente Regulamento do Plano de Urbanização, Plano diretor 

Municipal e Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa. 

Quadro Urbanimétrico 

Os coeficientes de ocupação máximos para cada lote são os definitos no quadro em anexo. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à notificação dos 

interessados, em conformidade com o n.º 3 do artigo 27.º do Regime Jurídico de Urbanização e 

Edificação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 8/2018 

20 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 26 

 

14. Assuntos gerais de interesse autárquico para conhecimento 

14.1 Moção “Em defesa da gestão pública da água e da autonomia de cada município” 

 
 



ATA N.º 8/2018 

20 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 27 

 



ATA N.º 8/2018 

20 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 28 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 73, referente ao dia 19 de 

abril do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 795.012,96 (setecentos e noventa e cinco mil, 

doze euros e noventa e seis cêntimos) e 196.649,46 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e 

nove euros e quarenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou em que situação se encontra o processo da obra da Escola 

Secundária de Serpa, tendo o Sr. Presidente respondido que a Câmara continua disponível para fazer a 

candidatura, mas continua também a aguardar que o Ministério defina o tipo de intervenção que pretende 

efetuar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano questionou em que situação se encontra a aplicação informática que 

permite comunicar as avarias e outras situações através de fotos enviadas para a Câmara e também a 

aplicação informática do museu aberto. Perguntou também sobre a situação da residência de estudantes 

da Horta do Chó.  

Alertou ainda para um pedido feito pelo Sr.Manuel Maduro para que seja colocada a placa a indicar Corte 

do Pinto e Praia Fluvial Mina de S.Domingos, à saída da ponte, vindos de Paymogo, logo a seguir ao ex-

posto da Guarda Fiscal de S.Marcos.  

Fez ainda referência a uma situação no campo relvado de Pias, que é da responsabilidade da Câmara, 

embora os parques desportivos tenham sido descentralizados para as Juntas de Freguesia. Diz que no 

último jogo, o espaço em redor do campo estava cheio de ervas e questionou se, estando duas pessoas a 

trabalhar no parque desportivo, não poderiam fazer essa limpeza do campo. 

Por fim, disse que parece que houve redistribuição de pelouros, mas essa informação não foi prestada aos 

restantes eleitos da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Sobre estas questões, o Sr. Presidente começou por informar sobre a nova distribuição de pelouros: 

 

Presidente: 

- Divisão de Desenvolvimento Estratégico 

- Divisão de Mobilidade e Obras Municipais 

- Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais 

- Unidade de Gestão Financeira  

 

Vereador Carlos Alves 

- Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

- Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

- Gabinete Municipal de Proteção Civil 
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Vereadora Odete Borralho 

- Divisão de Cultura e Património 

- Divisão de Ação Social e Educação  

 

Vereador Francisco Godinho 

- Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

- Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

- Gabinete Veterinário Municipal 

 

No que diz respeito à gestão e funcionamento dos parques desportivos, refere que essa tem sido uma 

questão em análise há muito tempo e quando se efetuar um novo protocolo de descentralização de 

competências, será um assunto a rever, com o objetivo de melhorar o seu funcionamento.  

Sobre a residência de estudantes, diz que não é um processo fácil, uma vez que o terreno é propriedade 

da Santa Casa da Misericórdia, mas o edifício não, contudo, o processo continua a ser analisado com a 

Santa Casa, tendo em vista a melhor resolução para ambas as partes.  

Quanto à aplicação para reportar as avarias, está na fase de testes e prevê-se que possa estar a funcionar 

dentro de dois ou três meses e a do museu encontra-se numa fase mais adiantada a talvez esteja pronta 

até final do mês.  

No que se refere à sinalização solicitada pelo Sr. Manuel Maduro, diz que irá verificar o assunto com os 

respetivos serviços.  

Deu ainda conhecimento do programa previsto para o próximo Encontro de Culturas, a realizar nos dias 7 

a 10 de junho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Srª Vereadora Paula Pais perguntou ainda a quem se deve reportar os problemas da iluminação pública, 

se à Câmara ou à EDP, uma vez que se mantém a situação da iluminação publica em Vila Verde de 

Ficalho ligar muito tarde, quando já é completamente de noite. Já reportou essa situação à EDP, tal como 

muitos outros munícipes, mas ainda não obtiveram qualquer resposta.  

Perguntou também em que situação se encontra o processo do Bar do Jardim Municipal de Serpa. 

 

Sobre a iluminação pública, o Sr. Presidente respondeu que é uma responsabilidade da Câmara, mas que 

paga à EDP para que prestem esse serviço e todos os problemas devem continuar a ser reportados à 

EDP e face às atuais dificuldades em obter resposta da EDP, a Câmara já solicitou o agendamento de 

uma reunião com o Diretor da Região Sul.  

Sobre o Bar do Jardim, informa que o regulamento do concurso está quase pronto e provavelmente será 

agendado para a próxima reunião do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

Por fim, interveio o Sr. Vereador Francisco Godinho para informar sobre a proposta de operação e 

manutenção das ETAR’s de A-do-Pinto, Vales Mortos e Santa Iria, apresentada pela empresa AGS, S.A., 
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na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião da Câmara Municipal 

realizada no dia 4 do corrente mês de abril, tendo o Sr. Presidente referido que será depois enviada por 

email esta informação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenciamento de prova desportiva automobilística Testes para Rally da equipa Ford WRC – 

Ratificação  

 Grupo Coral Feminino Madrigal – Pedido de apoio financeiro 

 Grupo Coral Feminino “Papoilas do Enxoé” – Pedido de apoio financeiro 

 Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio financeiro 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Nova, n.º13 

em Serpa 

 Luís Filipe Borges Ferreira – Pedido de renovação de Contrato de Concessão de Apoio ao 

Investimento  

 Reversão de lote n.º 18A da Zona de Atividades Económicas de Pias 

 Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa  

 Primeira revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal  

 Proposta de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase 

 Proposta de 4.ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 12H50 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 17 de outubro de 2017, 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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Anexos da Ata n.º 8/2018 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 20 de abril 
 

 

 

ANEXO 1 –  Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2017 

 

ANEXO 2 – Proposta de segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 

ANEXO 3 – Proposta de operação de loteamento da expansão da Zona Industria de Serpa – 1.ª fase  

 

 

 


