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ATA N.º 10/2019 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 15 de maio de 2019  
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:15H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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ATA N.º 10/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 15 DE MAIO DE 2019   

 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 15 

de maio de 2019, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aprovação da Ata n.º 9/2019 

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 9, relativa à reunião realizada no dia 2 de maio, 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. Isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto itinerante 

3. Alteração n.º 6 ao Orçamento – Ratificação  

4. Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos 

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – 8.ª Fase 

6. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Proposta de atribuição de subsídio  

7. Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsídio  

8. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Proposta de atribuição de subsídio 

9. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

10. Podium Events. SA – Parecer sobre realização da prova “3.º Ride Across Portugal” 

11. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Licenciamento do Passeio de BTT Rota do 

Rosmaninho  

12. Reconhecimento de nome de rua (Travessa dos Oleiros, em Serpa) 

13. CIMBAL – Comparticipação dos municípios para a 35.ª Ovibeja 

14. Destaque de parcela do prédio urbano localizado no Alto do Moinho de Vento, em Vila Nova de 

S.Bento – Requerente: Isabel Maria Morais Borralho 

15. Destaque de parcela do prédio denominado “Malquarto”, sito na União de Freguesias de Vila Nova 

de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Maria Manuela da Saúde Algarve Soares  

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

António Ladislau Parreira, n.º 10 em Serpa 
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17. CPI n.º 24/2019- Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Recurso hierárquico 

18. CPI n.º 28/2019 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação  

19. Proposta de Opção Gestionária 

20. Lote 18-A da Zona de Atividades Económicas de Pias: desistência por parte da empresa GALLUS 

e proposta de atribuição ao empresário José Maria Félix Carrasco  

21. Regras de funcionamento do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa 

22. Atualização da tabela de preços do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa 

23. Assuntos gerais de interesse autárquico 

24. Resumo diário da tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. 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./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 

das Santas Cruzes 

6092 

2019.04.24 

Festas das Santas Cruzes 

1 a 6 de maio 

Ruido e recinto 

improvisado 

35,00€ 

Comissão de Festas 

de Brinches 

6060 

2019.04.24 

Festas em Honra N.ª Sr.º 

Consolação 

3 a 6 de maio 

Recinto 

improvisado e ruido 

e licença de ruido 

respeitante ao fogo 

de artificio 

35,00€ 

 

 

 

 

20,00€ 

Associação Desportiva 

de Vila Nova de 

S.Bento 

6490 

2019.05.02 

Passeio de BTT Rota do 

Rosmaninho 

Dia 12 de maio 

Licenciamento da 

prova 

33,66€ 

União de Resistentes 

Antifascistas 

Portugueses 

5488 

2019.04.09 

Cedência de autocarro para 

deslocação ao Forte de 

Peniche, no dia 27 de abril.  

614 km (14horas) 

165 litros gasóleo 

 

663,12€ 

Sociedade Recreativa 

de Vales Mortos  

6774 

2019.05.08 

Baile  

Dia 25/05 

Ruido e recinto 

improvisado 

35,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto itinerante 

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 itinerante: --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Fernando Ricardo Dias 

Fidalgo 

Mundo da 

Brincadeira 

6421 

2019.05.02 

2 a 5 de maio 2018.05.02 

Francisco Manuel 

Rosa Bicho 

Carrossel Infantil  

Eurodisney 

6435 

2019.05.02 

3 a 5 de maio 2018.05.02 

Jaime Ricardo Rosa 

Bicho 

Pista infantil 6446 

2019.05.02 

2 a 5 de maio 2019.05.02 

 

 

 

3. Alteração n.º 6 ao Orçamento – Ratificação  

O Órgão Executivo deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 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 à 6ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para solicitar esclarecimentos sobre o reforço para o encontro de 

Culturas, uma vez que é um evento que se organiza todos os anos e que está incluído no Orçamento e 

Plano de Atividades para o corrente ano, tendo o Sr. Presidente respondido que esta rubrica tem uma 

dotação no inicio do ano, um valor global, sem definição dos eventos, contudo são cabimentados e/ou 

pagos a realização de outros eventos ao longo do ano e por isso, foi necessário reforçar a verba. Quanto à 

necessidade de ratificação, o Sr. Presidente explicou que teve a ver com a necessidade de abertura dos 

procedimentos, para os quais era necessário dotar a rúbrica da respetiva verba, para efeitos de 

cabimento.  

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu ainda que, seria desnecessário o pedido de esclarecimentos se, na 

justificação do reforço, fosse logo prestada informação sobre as verbas que já foram cabimentadas, para 

que eventos foram e o que já se encontra contratualizado nessa rúbrica.  

O Sr. Presidente respondeu que irá solicitar essa informação aos respetivos serviços e enviar para os 

eleitos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos 

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

deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, aprovar a 7.ª alteração ao 

Orçamento e 5.ª alteração ao PPI, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela 

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

 

 

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – 8.ª Fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos alunos do 

1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico para material 

escolar e livros escolares, de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro, Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março, Diário da República n.º42/2009 

– I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho, Diário da República n.º148/2015 – II 

Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho, Diário da República 

n.º146/2018 – II Série, foi deliberado, por unanimidade, atribuir auxílio económico pelo escalão A, aos 

alunos: Isaac Silva Fialho; Naisa dos Reis Gimenes Silva e Naiara dos Reis Silva Gimenes, que se 
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encontram a frequentar a EB1 de Vila Nova de S. Bento, devido à transferência de outro concelho, sendo 

os mesmos beneficiários do 1º escalão abono de família.  

Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

 Fornecimento de Refeições – cabimento 18761  

  Material Escolar – cabimento sequencial nº 18068 

 

 

6. Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Proposta de atribuição de subsidio 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que a equipa de futebol sénior do 

Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto, classificou-se no 3º lugar da 1ª fase do campeonato distrital do 

Inatel, onde participaram 7 clubes. Por via da classificação obtida, garantiu o apuramento para a 2ª fase de 

apuramento de campeão. 

Conforme solicitação do clube e de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo, ANEXO I – DESPORTO NÃO FEDERADO – participação na FASE DE APURAMENTO (2ª fase) e nos 

termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, atribuir ao Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto, um subsidio no valor de 250,00€ (duzentos 

e cinquenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Os Arraianos 

de Vila Verde de Ficalho, um subsídio de 1 000 (mil euros), para apoio à atividade a desenvolver em 

2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Proposta de atribuição de subsidio 

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino 

Papoilas do Enxoé, um subsídio de 1 000 (mil euros), para apoio à atividade a desenvolver em 2019. ------ 

 

 

9. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude informa que, na sequência da candidatura 

do Contrato Programa Desenvolvimento Desportivo CP/485/PRID/2018, para os clubes desportivos, 

apresentada pelo Centro de Cultura Popular de Serpa para remodelação do pavimento do pavilhão dos 

Desportos Carlos Pinhão, o clube informa que a mesma foi aprovada com a verba de 5 500€. 
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O clube solicitou 3 orçamentos, sendo que o mais baixo foi da empresa Fabrigimno, pelo valor de 

28.826,96€. Solicitam o cabimento de 23 326,96€, diferença da candidatura, para a execução da 

remodelação do pavimento, pelo Centro de Cultura Popular de Serpa. ----------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19660/2019. --------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Centro de Cultura Popular 

de Serpa, um subsídio no valor de 23 326,96 (vinte e três mil, trezentos e vinte e seis euros e noventa e 

seis cêntimos), para a remodelação do pavimento do pavilhão desportivo Carlos Pinhão. ----------------------- 

 

 

10. Podium Events, SA – Parecer sobre realização da prova “3.º Ride Across Portugal” 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a entidade Stream Plan,SA vem solicitar 

parecer sobre a realização de uma etapa da Prova “3º Ride Across Portugal” a realizar entre os dias 19 a 

25 de Maio do corrente ano, com inicio as 9h00 na Cidade de Chaves, sendo que o parecer requerido é 

solicitado, porque a etapa nº 5 na data de 21/05/2019, atravessa o concelho de Serpa.   

No âmbito da alínea e) do nº 2 do artigo 3º do Decreto Regulamentar 2A/2005, informam que não se vê 

qualquer inconveniente relativo ao percurso proposto pela entidade, para o concelho de Serpa, relativo à 

etapa nº 5 da Prova. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

favorável ao percurso proposto pela entidade, para o concelho de Serpa, relativo à etapa nº 5 da prova 

denominada, “3º Ride Across Portugal”, a realizar no dia 24 de maio. -------------------------------------------------- 

 

 

11. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Licenciamento do Passeio de BTT Rota 

do Rosmaninho  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a Associação Desportiva de Vila Nova 

de S. Bento, vem solicitar, através de Pretensão n.º 6489 datada de 2 de maio, autorização para o evento 

desportivo “Passeio BTT Rota do Rosmaninho” a realizar no dia 12 de maio, com inicio as 9H00 e término 

às 15H00, no Pavilhão Multiusos em Vila Nova de São Bento. 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais lugares 

públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº204/2012, de 29 de agosto e Decreto-

Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. 

Face aos elementos previstos no artigo 3º do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março, o 

processo foi instruído com todos os documentos necessários. ---------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 8 do corrente mês de maio, 

relativo ao licenciamento do Passeio de BTT Rota do Rosmaninho, realizada no dia 12 de maio. ------------ 
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12. Reconhecimento de nome de rua (Travessa dos Oleiros, em Serpa) 

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

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Travessa dos Oleiros” à seguinte rua, em Serpa: 
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13. CIMBAL – Comparticipação dos municípios para a  35.ª Ovibeja 

 

 



 

 Ata n.º 10/2019 – Reunião de 15 de maio    

13 

 

 

 

 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 19618/2019. ------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, do valor de 375,09 € (trezentos e setenta e cinco euros e nove cêntimos), 

respeitante à comparticipação da nossa autarquia, na Ovibeja/2018. -------------------------------------------------- 

 

 

14. Destaque de parcela do prédio urbano localizado no Alto do Moinho de Vento, em Vila Nova 

de S.Bento – Requerente: Isabel Maria Morais Borralho 

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

cabeça de casal, proceder ao destaque de uma única parcela, no prédio urbano descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o nº1552/19930316, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 834 (as 

inscrições matriciais, até ao artigo 1628 são de construção anterior a 1951 - RGEU), com 338,00m2 de 

área total, 310,00m2 de área coberta e 28,00m2 de área descoberta, localizado no “Alto do Moinho de 

Vento”, no perímetro Urbano de Vila Nova de São Bento. 
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Face ao Plano de Urbanização de Vila Nova de S.Bento, a área de intervenção insere-se na “zona 

habitacional consolidada. 

 

 

Do prédio referido em epígrafe pretende-se destacar uma única parcela: 

 

PARCELA A DESTACAR – confronta com a via pública, Rua do Chafariz S/N - Vila Nova de São Bento 

Área total de terreno com 38,37 m2; 

Área coberta com 38,37 m2 

Área descoberta com 00,00 m2 

Coeficiente de ocupação atual – 100% 

Uso: Garagem 

 

PARCELA RESTANTE – confronta com a via pública, Travessa de Paimogo nº 3 - Vila Nova de São Bento 

Área total de terreno com 225,63 m2; 

Área coberta com 197,63 m2 

Área descoberta com 28,00 m2 

Coeficiente de ocupação atual – 88% 

Uso: Habitação 

As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos, cumprindo o disposto no 

n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99, na atual redação. 

 

Informam ainda que, conforme disposto no n. º6 do referido Decreto-Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo 

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

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

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

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

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

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

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

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

24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui 

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

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

parcela, nos termos acima descritos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Destaque de parcela do prédio denominado “Malquarto”, sito na União de Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Maria Manuela da Saúde Algarve 

Soares  

1 – Prédio original – Prédio rústico denominado “Malquarto”, sito ao artigo 74, da secção H, na União de 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o n.º 2056/19960701, com área total de 3250,00 m2 e seguinte composição: área descoberta 

de 3250,00 m2 e as seguintes confrontações: a norte, Rua 25 de Abril. 

 
(Nota 1: De acordo com a proposta de destaque de parcela apresentada na Câmara Municipal de Serpa, o técnico 

responsável informa que, após levantamento das áreas existentes, o prédio tem uma área total de 3108,16 m2. Ainda, 

de acordo com informação do técnico responsável difere da área total registada na Conservatória do Registo Predial 

de Serpa em menos de 10%) 

(Nota 2: Na certidão de teor da CRPSerpa, o prédio tem registada a constituição de uma servidão de passagem a 

favor do prédio 02173/19961230) 

 

2 – Parcela a destacar – Parte do prédio rústico denominado “Malquarto”, sito ao artigo 74, da secção H, 

na União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, com área total de 1623,37 m2 e 

seguinte composição: área descoberta de 1623,37 m2 e as seguintes confrontações: a norte, Rua 25 de 

Abril; a poente, prédio original. 

 

3 – Parcela restante – Parte do prédio rústico denominado “Malquarto”, sito ao artigo 74, da secção H, na 

União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, com área total de 1484,79 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 1484,79 m2 e as seguintes confrontações: a norte, Rua 25 de Abril; a 

nascente, prédio original. 

 

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

destaque do prédio urbano descrito nos pontos 2 e 3 do prédio original descrito no ponto 1, não constitui 

operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, dentro do aglomerado 

urbano de Vila Nova de São Bento, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde 

que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

-Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por um 

prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 6 devem ser 

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

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 
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- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da observância 

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

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

técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…). ------------------------------------------------------ 

 

 

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

Almirante António Ladislau Parreira, n.º 10 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 136/2014, de 9 de setembro, 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  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima transcrito.  
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17. CPI n.º 24/2019- Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Recurso hierárquico 

Sobre o processo designado em epígrafe, foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da 

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

  

«Na sequência do Recurso Hierárquico interposto pela Interessada IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, 

UNIPESSOAL, LDA., em 30 de abril de 2019, cumpre informar: 

Por requerimento submetido na plataforma em uso neste Município, em 03/04/2019, que a interessada 

IBERDROLA, intitulou “Erros e Omissões”, foi contestado o teor do Ponto 2, da Cláusula 6ª, do Caderno 

de Encargos.  

Junta – Doc. 1; 

No âmbito da apreciação efetuada, entendeu o Júri do Procedimento que, apesar do titulo aposto, o 

respetivo teor não configurava qualquer “erro ou omissão”, antes sim, um pedido de esclarecimentos. 

Em conformidade, foi dada resposta ao solicitado, por ata de 11/04/2019, apreciada na reunião do Órgão 

Executivo de 17/04/2019 e submetida na referida plataforma em 26/04/2018. 

Junta – Doc 2; 

Nessa mesma data, a Requerente IBERDROLA, apresentou nova reclamação, de teor em todo 

semelhante ao documento intitulado “Erros e Omissões”, apresentado anteriormente. 

Junta – Doc. 3; 

Alegou ainda não ter “sido recebida qualquer resposta ou esclarecimento a erros e omissões nos termos 

do art.º 50º e 64 do CCP”, concluindo que “o procedimento pré-contratual está ferido de invalidade por 

omissão de ato devido – aceitação da lista de erros e omissões nos termos do art.º 191, e seguintes do 

CCP”. 

Finalmente, por documento submetido na plataforma em 30/04/2019 foi apresentado Recurso Hierárquico 

da referida Ata do Júri do procedimento de 11/04/2018. 

Junta – Doc. 4; 

Isto posto, apreciando: 

Ponto prévio – da invocada invalidade do procedimento por omissão de ato devido (reclamação de 

26/04/2019) 

Conforme se referiu, entendeu o Júri do Procedimento, que a exposição apresentada a 03/04/2019, não 

configurava uma qualquer lista de Erros e Omissões, antes sim, um pedido de esclarecimentos. 

Não obstante, ainda que assim não fosse, não assiste razão à ora Recorrente, atento o disposto na alínea 

b), do n.º 5, do artigo 50º, do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Efetivamente, determina o citado dispositivo que se consideram rejeitados todos os erros e omissões 

identificados pelos interessados que, até final do prazo legal, não sejam expressamente aceites pelo órgão 

competente. 

Em conformidade não se verifica a preterição de qualquer ato devido, uma vez que a falta de pronuncia, 

no prazo legal, equivale nos termos legais à rejeição do pedido. 
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Do Recurso Hierárquico – Competência 

O Recurso hierárquico não identifica o destinatário, vindo tão somente dirigido ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Serpa. 

No entanto, determina o artigo 271.º, n.º 2, do CCP, que “o recurso administrativo das deliberações do júri 

deve ser interposto para o órgão competente, por lei ou por delegação, para a decisão de contratar”. 

Neste sentido, e considerando o valor base do procedimento, deverá ser presente em reunião do órgão 

executivo, para apreciação e deliberação. 

 

Do Recurso hierárquico – apreciação de mérito 

Ainda que de forma pouco percetível, a Recorrente parece reproduzir, na essência, a argumentação 

invocada nos documentos anteriores. 

Invoca a IBERDROLA que a entidade adjudicante pretende, no essencial, um contrato de fornecimento do 

bem eletricidade, mas encapota um contrato de serviços ESCO (contrato de serviços de energia). 

E contesta a apreciação efetuada pelo Júri, na medida em que este se socorreu “de dispositivos que não 

são de aplicação direta no ordenamento jurídico português nem vinculam as entidades e os operadores 

económicos, como é o caso das Diretivas Europeias e a brochura da RNAF.” 

Ora, é efetivamente verdade que o Júri do procedimento se socorreu desses dispositivos para aferir a 

natureza, conteúdo e demais características do invocado “contrato de serviços ESCO”. 

No entanto, tal apenas se verificou, porque o ordenamento jurídico português (que se conheça) não tipifica 

o “contrato de serviços ESCO”. 

Desta forma, tendo a ora Recorrente invocado, nas diferentes exposições, tal figura contratual, verificou-se 

a necessidade de recorrer a esses mesmos dispositivos para tentar aferir o seu conteúdo e características. 

Se a Recorrente não aceita a caracterização que o Júri do procedimento efetuou, devia, pelo menos, 

justificar o que considera ser, no seu entendimento, um “contrato de serviços ESCO”. 

Não o fazendo, e não aceitando a caracterização efetuada pelo Júri do procedimento, fica a alegação vaga 

de conteúdo, indeterminada e insindicável, por não se conseguir aferir no que consiste o invocado 

“contrato de serviços ESCO”. 

Continua a Recorrente afirmando que o procedimento em causa origina um contrato de locação ou 

aquisição de bens móveis - como é o caso da eletricidade e outro de aquisição de serviços - como é o 

caso da eficiência energética (o tal invocado “contrato de serviços ESCO”). 

E repete que “são na sua génese contratos diferentes, com CPVs diferentes e com características formais 

e materiais diferentes, levando a procedimentos pré-contratuais também eles diferentes”. 

Conforme se pronunciou anteriormente o Júri sobre esta matéria, dificilmente se compreende o alegado 

pela Recorrente. 

Desde logo não é líquido que o procedimento contemple necessariamente prestações diferentes, antes 

pelo contrário.  
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De facto, a referida prestação acessória, identificada no Ponto 2, da Cláusula 6ª, do Caderno de Encargos, 

remete na sua essência para a aquisição e instalação de bens e equipamentos (nomeadamente 

equipamentos de telegestão, substituição de iluminação, substituição de cablagem, instalação de sistemas 

reguladores de energia reativa consumida, etc.) 

Ainda que se admita que as medidas adotadas para a melhoria de eficiência energética contemplem uma 

prestação de serviços, o peso desta, em termos de valor, será sempre residual ou significativamente 

inferior ao valor dos bens. 

Por outro lado, a existência de prestações da ambas as naturezas (bens e serviços) no mesmo 

procedimento, além de não ser absolutamente proibida, verifica-se com alguma frequência. 

Apresente-se, a título meramente exemplificativo, a aquisição de bens associada à prestação de serviços 

de manutenção dos bens adquiridos. 

Finalmente invoca a Recorrente que o procedimento viola o Principio da Concorrência, porquanto, ao 

exigir a dita prestação acessória impede os comercializadores de eletricidade que não têm essa 

possibilidade (por restrição de ordem técnica, financeira ou formal) de concorrerem ao concurso. 

Novamente, conforme já se justificou, não se afigura assistir razão à Recorrente. 

Desde logo porque os concorrentes só têm de garantir a realização da prestação acessória, podendo fazê-

lo livremente com recurso a terceiros prestadores do serviço. 

Acresce que, a impossibilidade de determinadas empresas concorrerem a alguns procedimentos “por 

restrição de ordem técnica, financeira ou formal”, não constitui, por si só, uma violação do Principio da 

Concorrência. 

Efetivamente, compete à entidade promotora do procedimento definir os termos e o objeto do 

procedimento. 

Desde que não o faça de forma abusiva ou deliberadamente no sentido de limitar injustificadamente o dito 

Principio da Concorrência, não se afigura atuar além daqueles que são os seus poderes normais de 

conformação do procedimento. 

Neste procedimento em concreto, sob a forma de Concurso Público Internacional, entendeu o Município 

de Serpa associar ao fornecimento de energia elétrica à apresentação de soluções para a melhoria da 

eficiência energética. 

Conforme já se referiu as empresas concorrentes devem assegurar a referida prestação, tendo liberdade, 

no entanto, para adaptar a solução prática que lhes for mais conveniente. 

Verifica-se ainda que o valor desta ultima prestação corresponde tão somente a 10% do valor total do 

procedimento. 

Pela associação de ambas as prestações e, sobretudo, pelo valor global do procedimento, superior a 1 

(um) milhão de euros, espera-se obter uma proposta que seja financeiramente mais vantajosa para o 

Município. 

Não se entende desta forma, de que maneira o procedimento em concreto viole o Principio da 

Concorrência ou faça perigar (antes pelo contrário) o interesse público Municipal. 

Nestes termos, submete-se a presente a apreciação da Câmara Municipal de Serpa, com proposta para 

rejeição do Recurso Hierárquico interposto.»  
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Constam em anexo à presente ata, dela fazendo parte integrante, os referidos documentos anexos (doc. 1 

a doc.4), referidos na informação acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Manuel Soares para perguntar em que fase se encontra este processo de concurso, tendo o 

Sr. Presidente respondido que vai solicitar informação aos respetivos serviços e enviar posteriormente 

para os eleitos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rejeitar o Recurso Hierárquico 

interposto pela IBERDROLA CLIENTES PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA., de acordo com a argumentação acima 

exposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. CPI n.º 28/2019 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação  

De acordo com a proposta da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final, que se anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como o relatório preliminar e adjudicar o fornecimento de 

gasóleo rodoviário à empresa Gaspe Combustiveis, Lda até ao valor de 330.000,00€ (trezentos e trinta mil 

euros) acrescido de IVA, deduzido do desconto fixo de 0,152€/litro, nos termos do artigo 76º, nº 1 e artigo 

148º, nº3 do CCP. 

De acordo com o disposto no artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, na sua atual redação, foi ainda 

deliberado, por unanimidade, aprovar a respetiva minuta do contrato, que consta de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante e nomear como gestor do contrato, ao abrigo do art.º 299-A, o 

Técnico Nuno Miguel Carvalho Canhita.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

19. Proposta de Opção Gestionária 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica: 

 

«De acordo com o artigo 31.º, do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e dos artigos 5.º, 7.º e 13.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo decidir sobre o montante 

máximo a suportar com os encargos relativos a remunerações, com o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, 

com alterações de posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham em 

exercício de funções e com a atribuição de prémios de desempenho dos trabalhadores do órgão ou 

serviço. 

Acrescenta o artigo 158.º do citado Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que “o dirigente máximo do 

serviço, de acordo com as verbas orçamentais previstas, estabelece as verbas destinadas a suportar os 
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encargos decorrentes de alterações do posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do 

órgão ou serviço”.  

A referida decisão deve ainda fixar, com as desagregações necessárias, os encargos que o órgão ou 

serviço se propõe suportar, bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria podem ter lugar. 

O Orçamento do Estado para o ano de 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, veio, no 

seu artigo 16.º, permitir as valorizações remuneratórias nos termos previstos no referido preceito legal, 

nomeadamente as alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório. 

Acrescenta o n.º 3, do citado dispositivo que “são permitidas alterações gestionárias de posicionamento 

remuneratório, nos termos do artigo 158.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, dentro da dotação inicial 

aprovada para este mecanismo, com aplicação do faseamento previsto no número anterior.” 

O Orçamento do Município de Serpa, para o ano de 2019, aprovado por deliberações da Câmara 

Municipal de 31/10/2018 e da Assembleia Municipal de 22/11/2018, procedeu oportunamente à 

orçamentação das verbas para fazer face aos encargos com pessoal. 

Desta forma, propõe-se que o órgão executivo, nos termos do artigo 31.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e do Orçamento Municipal para 

o ano de 2019, a fixação dos seguintes montantes relativamente aos encargos com remunerações, com 

recrutamentos a efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e respetivas desagregações, e 

com prémios de desempenho para o ano de 2019, nos seguintes termos:  

 

a) Encargos relativos a remunerações dos trabalhadores: 

Fixar o montante máximo conforme previsto no Orçamento do Município de Serpa para o ano de 2019, ou 

seja, 7 509 500,00€ (Sete milhões, quinhentos e nove mil e quinhentos euros), dos quais: 

 

b) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não 

ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2019: 

Fixar o montante global de 352.000,00€ (Trezentos e cinquenta e dois mil euros) para suportar encargos 

com o recrutamento de trabalhadores, que compreende: 

b.1) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado. 

b.2) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

determinado. 

 

c) Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores que se mantenham 

em exercício de funções: 

c.1) Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório. 

Em virtude das regras impostas pelo artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, diploma que 

aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2019, propõe-se fixar o montante global de 130.000,00€ 

(Cento e trinta mil euros) para suportar encargos com as alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório. 
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c.2) Alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária. 

Em virtude das regras impostas pelo artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, diploma que 

aprovou o Orçamento do estado para o ano de 2019, propõe-se fixar o montante global de 41.000,00€ 

(Quarenta e um mil euros) para suportar encargos com as alterações de posicionamento remuneratório 

por opção gestionária, de acordo com as seguintes desagregações previsíveis: 

 

 

 

 

 

 

 

c.3) Critérios de desempate: 

Após a ordenação dos trabalhadores, e caso se verifique empate na classificação quantitativa final, serão 

adotados, pela ordem indicada, os seguintes critérios: 

1º A avaliação final expressa até às centésimas; 

2.º Maior tempo de serviço na carreira / categoria;  

3.º Maior tempo de serviço na Administração Pública. 

 c.4) Alterações excecionais do posicionamento remuneratório. 

Em virtude do orçamento aprovado para o Município de Serpa, para o ano de 2019, não se propõe verba 

para fazer face a este encargo. 

 

d) Prémios de desempenho: 

Em virtude do orçamento aprovado para o Município de Serpa, para o ano de 2019, não se propõe verba 

para fazer face a este encargo. 

A deliberação tomada pelo órgão executivo, deverá ser tornada pública através de afixação em local 

adequado nas instalações da autarquia e de publicitação no respetivo sítio do Município de Serpa.» 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares referiu que, na parte do Recrutamento, está indicado 

um montante global de 352.000,00€ mas não está indicado o valor que corresponde ao recrutamento de 

trabalhadores por tempo indeterminado e a trabalhadores por tempo determinado. 

O Sr. Presidente disse que será solicitada essa informação aos respetivos serviços e posteriormente 

enviada aos eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 31.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 

209/2009, de 3 de setembro e do Orçamento Municipal para o ano de 2019, o Órgão Executivo deliberou, 

por unanimidade, fixar os montantes relativamente aos encargos com remunerações, com recrutamentos 

Carreira de Técnico Superior/Especialista de 

Informática 

15 474,00€ 

Carreira de Assistente Técnico/Técnico de 

Informática 

9 543,00€ 

Carreira de Assistente Operacional 15 983,00€ 

Total 41 000,00€ 
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a efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e respetivas desagregações e com prémios de 

desempenho para o ano de 2019, nos termos acima propostos. ------------------------------------------------------- 

 

 

20. Lote 18-A da Zona de Atividades Económicas de Pias: desistência por parte da empresa 

GALLUS e proposta de atribuição ao empresário José Maria Félix Carrasco  

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, no seguimento do pedido efetuado por José Maria Félix 

Carrasco, empresário em nome individual, para atribuição de um lote na ZAE de Pias,  para instalação de 

uma unidade de fabrico de elementos metálicos, nomeadamente portas, janelas e a respetiva instalação 

em obras terminadas e da informação dos serviços, com vista à apreciação pelo órgão executivo e tendo 

em conta a informação de desistência do lote referido, atribuído pela Câmara Municipal à empresa 

GALLUS, informa o seguinte:  

 

«Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico 

das Autarquias Locais); 

Porque, de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff), respetivamente, compete à 

Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RGMM” e  

“promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal;  

E considerando o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, Capitulo IV, 

secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas zonas de 

atividades económicas: 

 

Propõe-se a atribuição do lote 18-A na Zona de Atividades Económicas de Pias, registado no serviço de 

Finanças de Serpa sob Artigo Urbano 2765, e descrito sob o número 4880/20161130 na conservatória do 

registo predial, com área de implementação máxima de 268,05m2, ao empresário José Maria Félix 

Carrasco, residente na Rua da Pedreira nº 2 em Pias. Propõe-se também a venda do referido lote seja 

efetuada pelo preço fixado de 0,30euros/m2 e de acordo com as obrigações gerais respeitantes à venda 

dos lotes de terreno desta natureza»  

 

A empresa Gallus, a quem foi atribuído o lote 18-A da zona de Atividade Económicas de Pias em Reunião 

de Câmara no dia 22 de agosto de 2018, informou por correio eletrónico de 7 de maio de 2019, em 

resposta ao nosso ofício nº 2729/2019 que desiste do referido lote, por razões logísticas, visto que o 

projeto previsto para ser executado no lote será futuramente instalado na sua exploração agrícola. ---------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote 18-A da Zona de 

Atividades Económicas de Pias, registado no serviço de Finanças de Serpa sob Artigo Urbano 2765, e 

descrito sob o número 4880/20161130 na Conservatória do Registo Predial, com área de implementação 

máxima de 268,05m2, ao empresário José Maria Félix Carrasco, residente na Rua da Pedreira nº 2 em 
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Pias, pelo valor de 0,30 euros/m2 e de acordo com as obrigações gerais respeitantes à venda dos lotes de 

terreno desta natureza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

21. Regras de funcionamento do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 10 do corrente mês de maio, refere 

que o Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa tem sido regido por um conjunto de regras 

que carecem, por um lado de atualização e, por outro, de adequação às características atuais e futuras 

deste equipamento. 

Neste sentido, está a decorrer o processo de elaboração de Regulamento Interno de funcionamento do 

Parque, criando assim as medidas de caracter regulamentar que garantam a gestão e fruição deste 

espaço nas melhores condições.  

Porém, o alargamento do espaço com a criação do futuro Parque de Autocaravanismo, objeto de uma 

candidatura apresentada pelo município de Serpa no âmbito da Rede de Autocaravanismo no Alentejo e 

Ribatejo (Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior), exige ainda um conjunto 

de especificações a integrar nesse regulamento, acrescendo também que subsistem – em sede de 

aprovação da referida candidatura - algumas indefinições quanto às suas características e configuração 

final.  

Neste contexto, e prevendo-se a breve prazo resolver os constrangimentos existentes com vista à 

conclusão do projeto de Regulamento Interno do Parque de Campismo e caravanismo para aprovação nos 

moldes definidos na lei, considera-se que a reabertura deste equipamento exige a definição de regras de 

funcionamento que garantam o estabelecimento de diretrizes de gestão, acesso e permanência no 

Parque, tendo em consideração todo o quadro normativo atual. 

Assim, coloca-se à apreciação do órgão executivo, o documento “Regras de Funcionamento do parque 

Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa”, a adotar até que o processo de elaboração e 

aprovação do Regulamento Interno do Parque esteja formalmente concluído. 

 
 

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PARQUE MUNICIPAL DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE SERPA 
 

Preâmbulo 
 
O presente documento contém as regras de funcionamento do Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de 
Serpa, adiante designado por Parque, com vista a garantir a gestão e fruição do espaço nas melhores condições.  
 
1. Objeto: O Parque destina-se única e exclusivamente à prática de campismo, caravanismo e autocaravanismo. 

 

2. Período de funcionamento: 

a) O Parque está aberto ao público durante todo o ano. 

b) O município de Serpa pode reservar parcialmente o Parque para atividades de âmbito cultural e desportivo de 

manifesto interesse municipal, desde que tal não afete o regular funcionamento do Parque e dos utentes. 

 

3. Receção: 

a)  A receção do Parque funciona das 09H00 às 23H00. 

i. Check in e check out: 
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ii. O check in deve ser efetuado até às 22h00. 

iii. O check out deve ser efetuado até às 14h00. 

b)  Compete à receção do Parque: 

i. Efetuar ou recusar a admissão dos campistas e caravanistas. 

ii. Proceder à cobrança dos preços devidos pelo período de estadia no Parque e dar a respetiva quitação. 

iii. Controlar os tempos de estadia no Parque e respetivo pagamento. 

iv. Dar conhecimento aos utentes das chamadas telefónicas e mensagens a eles destinadas  

v. Prestar aos utentes todas as informações respeitantes ao funcionamento do Parque e aos serviços que 

nele são prestados. 

vi. Dar conhecimento das normas de funcionamento e da tabela de preços a todos os utentes. 

 

4. Período de silêncio: O período de silêncio do Parque decorre entre as 23h00 e as 07h00. 

 
5..    Reservas: O Parque não dispõe de serviço de reservas. 
 

6. Lotação 

a) A lotação do Parque está condicionada ao número de alvéolos existentes, num total de 53 e distribuídos da 

seguinte maneira: 

b) Caravanas e autocaravanas: 12 alvéolos de, correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num 

total de 48 lugares. 

c) Tendas: 41 alvéolos, correspondendo a um máximo de 4 utentes por cada, num total de 164 lugares.   

 

7.    Inscrição, admissão e estadia no Parque  

a) A admissão no Parque depende da prévia inscrição dos interessados e do pagamento correspondente ao 

tempo de estadia no Parque.  

b) A inscrição efetua-se junto do serviço de receção do Parque mediante preenchimento de impresso próprio. 

c) Só é permitida a inscrição mediante a apresentação de Documento de Identificação Pessoal válido (Bilhete 

de Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte, Carta Campista Nacional, Carta Campista Juvenil, Carta 

de Montanheiro e Carnet Camping International atualizados).  

d) Quando várias pessoas utilizarem conjuntamente o mesmo material de campismo ou caravanismo é 

suficiente a Inscrição de apenas uma, devendo esta proceder à identificação das restantes pessoas que a 

acompanham. 

e) Os menores de 16 anos só poderão frequentar o Parque quando devidamente acompanhados pelos pais ou 

por cidadãos maiores que por eles se responsabilizem. 

f) A receção não pode efetuar inscrições quando se verifique que a lotação do Parque está esgotada. 

g) Após a inscrição, o funcionário da receção entrega o cartão de identificação ao campista ou caravanista, a 

respetiva ficha de identificação do material registado e o cartão identificativo referente à unidade de 

equipamento de campismo que deverá ser afixado em local bem visível no exterior da unidade e devolvido 

aquando da saída do Parque. 

h) Os utentes que tiverem pagamentos em atraso não podem ser admitidos no Parque sem que previamente 

procedam à regularização dos mesmos. 

 
8.  Cartão de Identificação 

a) Os utentes devem fazer-se acompanhar sempre do respetivo Cartão de Identificação para ser exibido à entrada 

e saída do Parque quando solicitado por qualquer funcionário do Parque. 

b) A não devolução e/ou o extravio do cartão obriga ao pagamento do valor constante na tabela de preços. 
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9. Preços 

a) Os preços a aplicar constam da tabela de preços em vigor.  

b) A liquidação dos valores relativos à permanência no Parque pode ser efetuada no ato de registo ou de saída, 

em estadias iguais ou inferiores a sete dias. 

c) Para além dos sete dias, independentemente do período de permanência, a regularização do pagamento deve 

ser efetuada semanalmente. 

d) A falta de pagamento do valor correspondente ao prolongamento da estadia determina a cessação imediata da 

permanência. 

 
10. Utilização da Piscina 

a) Os utentes do Parque têm acesso gratuito à piscina, mediante a apresentação do cartão 

b) Os visitantes do parque não estão abrangidos pelo ponto anterior.  

 

11. Proibições: 
a) Utilizar o Parque como local de residência permanente. 

b) Perturbar o período de silêncio das 23 às 07 horas. 

c) Transpor ou destruir as vedações ou muros existentes no Parque. 

d) Fazer fogo no chão ou fora dos locais para tal destinados e com recurso a equipamentos não autorizados. 

e) Lavar ou estender roupa fora dos locais destinados para este fim. 

f) Colocar pregos ou suspender nas árvores do Parque quaisquer elementos que as possam danificar (cordas, 

camas de rede, baloiços, entre outras situações). 

g) Colocar estendais, cabos ou fios de qualquer natureza, com exceção das guias estritamente necessárias à 

retenção das tendas e demais equipamentos. 

h) Utilizar fontanários para outros fins, que não seja o abastecimento de água. 

i) Manter sacos de cama, cobertores, etc,  estendidos fora das tendas ou caravanas. 

j) Fazer uso despropositado de improvisações de mobiliário com caixotes, tabuas, tijolos, pedras  ou outros 

materiais. 

k) Utilizar aparelhos de som ou quaisquer outros com um grau de intensidade que possa incomodar os outros 

utentes. 

12. Admissão e permanência de Animais 
a) A admissão e permanência de animais de companhia no Parque só é possível desde que possuam o 

respetivo boletim sanitário oficial devidamente atualizado e não apresentem sinais de ectoparasitas ou 

doença e sejam portadores dos meios de contenção adequados e/ou se encontrem devidamente 

acondicionados. 

b) Os donos dos animais são responsáveis pela recolha dos dejetos e respetiva remoção para local 

apropriado. 

c) Da mesma forma, os donos dos animais respondem integralmente por quaisquer danos ou estragos 

provocados pelos animais nas instalações e equipamentos do Parque bem como a quaisquer outros 

utentes. 

d) Não é permitido o acesso e a entrada de animais na receção, balneários, cozinha e em geral em todos os 

locais de acesso restrito ou condicionado. 

e) Os funcionários do Parque podem ordenar a remoção imediata dos animais do Parque, quando verifiquem 

o desrespeito pelas normas constantes do presente Regulamento ou quando aqueles de alguma forma 

prejudiquem a tranquilidade dos utentes. 
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f) Não é permitido o acesso ao interior do Parque de quaisquer animais perigosos ou potencialmente 

perigosos. 

 

13. Visitantes  

a) É permitida a entrada e permanência de visitantes no Parque mediante o pagamento previsto na tabela de 

preços em vigor e desde que esteja um campista ou caravanista presente no ato de inscrição. 

b) Os visitantes só podem entrar no parque durante o horário de funcionamento da receção e deverão circular 

acompanhadas do cartão-de-visita. 

c) Os visitantes não podem pernoitar no Parque e a sua permanência é limitada ao período máximo de 8 

horas. 

d) Não são permitidos veículos dos visitantes dentro do Parque. 

e) Quaisquer perturbações ou danos causados pelos visitantes são da responsabilidade do campista ou 

caravanista visitado. 

f) Não é concedida aos visitantes a gratuitidade no acesso à piscina municipal. 

 

14. Deveres do campista e do caravanista  

a) Pautar o seu comportamento por regras de civismo, urbanidade e boa educação. 

b) Acatar as indicações dos funcionários do Parque. 

c) Cumprir as regras de funcionamento do Parque. 

d) Comunicar à receção qualquer ato praticado por outros campistas ou caravanistas que viole o disposto nas 

presentes normas. 

e) Cumprir os preceitos de higiene prescritos, especialmente os referentes a lixo e águas sujas, à lavagem e 

secagem de roupas, à admissão de animais e à prevenção de doenças contagiosas; 

f) Manter o espaço destinado a acampamento e os equipamentos nele instalados em bom estado de 

conservação, higiene e limpeza, zelando pela sua guarda e integridade. 

g) Instalar os equipamentos campistas e extras a uma distância inferior a 1 (um) metro linear entre os 

diferentes elementos, devendo essa distância ser obrigatoriamente de 2 (dois) metros em relação a 

equipamento de outros utentes. 

h) Fazer-se acompanhar do respetivo Cartão de Identificação e apresentá-lo sempre que lhe for exigido pelos 

funcionários do Parque. 

i) Respeitar o período de silêncio. 

j) Não foguear ao ar livre, exceto quando forem utilizados equipamentos para cozinhar adequados e quando 

forem cumpridas as demais regras de segurança contra risco de incêndios. 

k) Cumprir a sinalização do parque e as indicações dos funcionários no que diz respeito à circulação, ao 

estacionamento de veículos e à instalação de equipamentos de campismo. 

l) Entregar na receção todos os documentos ou objetos encontrados.  

m) Não permanecer no Parque em estado de embriaguez ou sob o efeito de estupefacientes. 

n) Sair do Parque até às 14H00 do último dia de estadia indicado, sob pena de ter que pagar o 

correspondente a mais um dia de estadia. 

 

15. Veículos, circulação e estacionamento 

a) A entrada e saída de viaturas no Parque só é possível durante o horário de funcionamento da receção e 
depende de registo prévio. 

b) Fora desse horário a entrada, saída e circulação de veículos no Parque só é possível em situações 
excecionais devidamente fundamentadas e com autorização dos funcionários do Parque. 
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c) A circulação dos veículos no interior do Parque deve resumir-se ao estritamente necessário, 
nomeadamente nas situações de entrada, saída, cargas e descargas de pessoas e materiais, não 
excedendo a velocidade de 10Km/hora e cumprindo a sinalização existente. 

d) Os veículos só podem estacionar nos locais destinados para esse fim. 
e) Não é permitida a lavagem de automóveis ou qualquer outro tipo de veículos. 
f) Por razões de segurança pode ser proibida a entrada de veículos no Parque quando a lotação estiver 

esgotada. 

16. Sanções: O não cumprimento das regras de funcionamento poderá levar à expulsão dos infratores. 

17. Responsabilidade civil: o Município de Serpa declina qualquer responsabilidade por ocorrência de danos e 
furtos ocorridos no Parque. 

18. Casos omissos: os casos omissão serão resolvidos no âmbito da legislação aplicável. 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as regras de funcionamento do Parque 

de Campismo e Caravanismo de Serpa, acima transcritas. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

22. Atualização da tabela de preços do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 10 de maio, refere que o Parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa está na fase final de uma intervenção global de 
requalificação, à qual se seguirá o futuro alargamento do espaço para a criação de um parque de 
Autocaravanismo, no seguimento da candidatura apresentada pelo município de Serpa no âmbito da Rede 
de Autocaravanismo no Alentejo e Ribatejo (Programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística 
do Interior) 
 
Tendo em conta estas intervenções de melhoria, que se consubstanciam obviamente num melhor serviço 
disponibilizado aos campistas, considera-se que os preços até agora praticados no Parque Municipal de 
Campismo e Caravanismo de Serpa necessitam de ser revistos, tendo em conta, também, a sua 
desatualização face aos preços aplicados no mercado. 
 
Nos termos da alínea e) do artigo 33º (Anexo I) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o nº 1 
do artº 21º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, compete à Câmara Municipal fixar os preços da prestação de 
serviços ao público, sendo que os preços a fixar pelo município não devem ser inferiores aos custos direta 
e indiretamente suportados com a prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens. 
 
Por conseguinte, remete, para apreciação, a proposta de atualização da tabela de preços do parque 
Municipal de Campismo e Caravanismo. Esta proposta teve como base os preços praticados noutros 
equipamentos similares, associados ao investimento na melhoria das condições de utilização. 
 
 
Parque Municipal de Campismo e Caravanismo de Serpa TABELA DE PREÇOS POR DIA   

 Valor s/IVA 
Regime 
IVA 

Valor total 
c/ IVA 

ATÉ 5 ANOS  GRÁTIS  - - 

DE 5 a 12 ANOS  0,94€ b) 1,00€ 
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Regime de IVA: 
a) Incluído à taxa normal (23%);  
b) Incluído à taxa reduzida (6%) lista I:  
c) Isento d) não sujeito;  
e) Incluído à taxa intermédia (13%)   

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atualização da tabela de 

preços do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa, acima transcrita. ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

+ DE 12 ANOS (adulto) 2,82€ b) 3,00€ 

VISITANTE  1,41€ b) 1,50€ 

ALVÉOLO PARA TENDA  3,76€ b) 4,00€ 

ALVÉOLO PARA AUTOTENDA  3,76 b) 4,00 

ALVÉOLO PARA AUTOCARAVANA  3,76 b) 4,00 

ALVÉOLO PARA CARAVANA  3,76 b) 4,00 

AUTOMOVEL  2,35€ b) 2,50€ 

MOTOCICLO  1,79€ b) 1,90€ 

ATRELADO  0,94€ b) 1,00€ 

COZINHA  1,41€ b) 1,50€ 

ELECTRICIDADE  1,93€ a) 2,50€ 

    

MÁQUINA DE LAVAR  2,78€ a) 3,60€ 

MÁQUINA DE SECAR  2,78€ a) 3,60€ 

Extravio do cartão de identificação         5,00 d) 5,00€ 

DESCONTOS  
25% - PORTADORES DE C.C.N 
25% - BEARERS TAF NATIONAL 
CAMPING CARD 
25% - PORTEURS DE CARTE 
NATIONALE DE CAMPING 

 
  

IVA INCLUÍDO    
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23. Assuntos gerais de interesse autárquico  

23.1. Grupo Parlamentar do PCP – “Estudo - Linha do Alentejo, troço Casa Branca – 

Funcheira , circulação de comboios de 750 metros, análise e intervenções na estrutura 

rodoviária” 
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23.2. Plataforma Alentejo – Reunião extraordinária do Conselho Regional da CCDR Alentejo 
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24. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 87, referente ao dia 14 de 

maio do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 940.907,84 (novecentos e quarenta mil, 

novecentos e sete euros e oitenta e quatro cêntimos) e 163.070,54 (cento e sessenta e três mil, setenta 

euros e cinquenta e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, a Sr.ª Vereadora Paula Pais fez referência ao facto de os 

munícipes comentarem a situação das ruas do concelho, que estão cheias de ervas e embora concorde 

com o facto de se ter deixado de usar os produtos químicos, questiona sobre a utilização da máquina que 

foi adquirida para a limpeza das ervas, se estará, ou não, a dar a resposta que se esperava ou se será 

necessário apontar para outra solução. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente explicou que tem havido um acréscimo de trabalho com as faixas de gestão de 

combustível, que a legislação impõe que a Câmara proceda à limpeza, sob pena de aplicação de multas 
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se não o fizer, quando os proprietários dos terrenos não procedem a essa limpeza. A equipa de 

trabalhadores afeta à limpeza urbana, teve que ser canalizada para a limpeza dessas faixas de gestão de 

combustível e estão a ajudar na parte da proteção civil, na limpeza das linhas de águas do parque de 

feiras, na zona industrial e em bermas de várias estradas. Esta situação tem atrasado a limpeza dentro da 

zona urbana, da cidade, embora a máquina tenha continuado a trabalhar, mas já foi adquirida muito tarde, 

pois o ideal é que se tivesse começado a utilizar logo em janeiro e o objetivo é que ele continue a trabalhar 

durante todo o ano e talvez assim, se consiga diminuir o problema com as ervas. Refere ainda que, nas 

freguesias, este tipo de limpeza, é da responsabilidade das respetivas juntas de freguesia, estando a 

câmara a pensar adquirir mais uma máquina para prestar apoio nas freguesias. ----------------------------------    

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano que fez referência a um artigo que saiu na última edição do 

Diário do Alentejo sobre um ranking dos municípios portugueses, em que Serpa aparece no lugar 276, em 

ultimo lugar nos municípios do Baixo Alentejo e quase em ultimo do Alentejo, já que Mourão ainda se 

encontra em pior situação e questiona se a Câmara tem conhecimento da realização deste estudo, tendo 

o Sr. Presidente respondido que vai verificar esse assunto. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano disse ainda que, neste momento, existe uma grande apreensão com o 

olival intensivo dos Alpendres, devido ao perigo de escorrimento para a barragem dos produtos químicos 

utilizados, pelo que, considera que se deveria tomar alguma medida. 

Disse ainda que, no ano passado foi celebrado um protocolo com o jornal O Público, em que algumas 

edições do jornal seriam acompanhadas de um CD sobre o Cante Alentejano, mas esses CD’s ainda não 

estão à venda e questiona o que se passa com o assunto. -------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que vai verificar esse assunto e depois fará chegar aos vereadores esses CD’s e 

quanto ao problema dos olivais intensivos, que tem sido muito debatido nas reuniões do Executivo e 

considerando que é uma preocupação comum a todos os eleitos, sugere que se elabore em conjunto um 

documento, que será agendado para uma próxima reunião e será publicamente divulgado, como tomada 

de posição desta Câmara Municipal sobre esse assunto. ------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre o prosseguimento do assunto da reunião que estava 

agendada para final de abril, com o Sr. Silvestre Raposo, tendo o Sr. Presidente informado que, depois da 

primeira reunião com o Sr. Silvestre, ainda não se realizou a segunda reunião como tinha ficado 

combinado, pois quem irá participar também será o Dr. Rui Mateus que, neste momento, está a ultimar o 

processo para abertura da Galeria de Arte e logo que haja disponibilidade, será contatado o Sr. Silvestre 

para retomar esse assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou novamente sobre a situação da habitação do Largo do Corro 

que aguarda a realização das obras, tendo o Sr. Vereador Carlos Alves informado que vai ser enviada 

nova notificação, com um prazo de sessenta dias para realização dessas obras e se não forem efetuadas, 

será depois dado prosseguimento do assunto pelo Tribunal. ------------------------------------------------------------- 
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Relativamente à iluminação o troço da Rua António Safara, em Serpa, o Sr. Vereador Manuel Soares 
refere que já se passaram quase dois anos desde que se abordou esse assunto, neste mandato, tendo 
inclusive o PS apresentado para as GOP de 2019 proposta valorizada de solução LED Solar, e ainda não 
houve prosseguimento do processo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

O Sr. Presidente recordou que essa rua faz parte de um loteamento particular, cujo promotor não cumpriu, 

no que diz respeito às infraestruturas e a Câmara Municipal, para tentar resolver o assunto, quando tratou 

do pequeno loteamento municipal anexo a essa rua, incluiu no loteamento municipal, um ponto de 

iluminação para essa António Safara e se ainda não está resolvido, tem que se colocar o assunto à EDP, 

que terá adjudicado a uma empresa de Serpa, pelo que, a autarquia vai contatar a EDP para saber 

quando foi adjudicado esse serviço e porque motivo ainda não foi efetuado. ---------------------------------------- 

 

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

 

 Isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto itinerante 

 Alteração n.º 6 ao Orçamento – Ratificação  

 Alteração n.º 7 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico – 8.ª Fase 

 Sport Clube Desportivo de A-do-Pinto – Proposta de atribuição de subsidio  

 Grupo Coral Os Arraianos de Vila Verde de Ficalho – Proposta de atribuição de subsidio  

 Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Proposta de atribuição de subsidio 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

 Podium Events. SA – Parecer sobre realização da prova “3.º Ride Across Portugal” 

 Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Licenciamento do Passeio de BTT Rota do 

Rosmaninho  

 Reconhecimento de nome de rua (Travessa dos Oleiros, em Serpa) 

 CIMBAL – Comparticipação dos municípios para a 35.ª Ovibeja 

 Destaque de parcela do prédio urbano localizado no Alto do Moinho de Vento, em Vila Nova 

de S.Bento – Requerente: Isabel Maria Morais Borralho 

 Destaque de parcela do prédio denominado “Malquarto”, sito na União de Freguesias de Vila 

Nova de S.Bento e Vale de Vargo – Requerente: Maria Manuela da Saúde Algarve Soares  

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

António Ladislau Parreira, n.º 10 em Serpa 

 CPI n.º 24/2019- Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Recurso hierárquico 

 CPI n.º 28/2019 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação  

 Proposta de Opção Gestionária 

 Lote 18-A da Zona de Atividades Económicas de Pias: desistência por parte da empresa 

GALLUS e proposta de atribuição ao empresário José Maria Félix Carrasco  
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 Regras de funcionamento do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa 

 Atualização da tabela de preços do Parque de Campismo e Caravanismo de Serpa 

 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H35 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 10/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 15 de maio de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – 7.ª Alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – CPI n.º 28/2019 – Aquisição de gasóleo rodoviário – Proposta de adjudicação  

 

 


