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ATA N.º 18/2019 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 4 de setembro de 2019  
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

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:14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
Senhor Vereador Manuel Francisco Carvalho Soares 
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ATA N.º 18/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 4 DE SETEMBRO DE 2019   

  

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

no dia 4 de setembro 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 17/2019 

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 17, relativa à reunião realizada no dia 21 de agosto, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da 

Sr.ªVereadora Paula Pais, por não ter participado na reunião. -------------------------------------------- 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Proposta de preços para novos produtos da Casa do Cante 

4. Caducidade do processo de obras de alteração numa habitação, sita na Rua 25 de Abril, 

em A-do-Pinto 

5. Proposta de 2.ª alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006 – Loteamento Municipal 

de Vila Verde de Ficalho 

6. RESIALENTEJO, E.I.M. – Protocolo de utilização de equipamentos e viaturas  

7. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  

8. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Cruzes, n.º 36 em Serpa  

9. Associação MultiCulti – Culturas do Mediterrâneo – Apoio financeiro/parceria no 

projeto “Duarte Darmas – Do Cálamo ao Drone” 

10. Fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico- Ano 

letivo 2019/2020 

11. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 

2019/2020 

12. Proposta de aquisição do prédio sito à Travessa do Serra, n.º 4, em Serpa, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 1667/19931126, e inscrito na matriz da 

União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 164 
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13. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois Assistentes 

Técnicos (administrativos), para o Serviço de Aprovisionamento da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica e para a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por tempo indeterminado 

14. Proposta de venda de parcela de terreno em Vale de Vargo 

15. Resumo Diário da Tesouraria  

ORDEM DO DIA  

 

1. 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./Data Evento/Data Licença Taxa 

 
Casa do Benfica 

em Serpa 

 
13220 

2019.08.26 

Ponto de venda de 
bebidas de apoio ao Rally 

Flor do Alentejo 
7/09 

 
Ocupação de 

espaço terrestre  

 
20,00€ 

Comissão de 
Festas das Santas 

Cruzes 

12754 
2019.08.16 

Eventos para angariação 
de fundos, a realizar de 24 

a 31 de agosto 

Ruido  
Recinto 

improvisado 

 
35,30€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Vice-

Presidente, respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado: ----------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Jantar convívio 
Baile 

 
12753 

2019.08.16 

Dia 24 de 
agosto e dia 31 
de agosto, 
respetivamente 

 
20/08 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ata n.º 18/2019 – Reunião de 4 de setembro    

4 

 

3. Proposta de preços para novos produtos da Casa do Cante 

De acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea e), do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, fixar os 

seguintes preços dos materiais que constam na Casa do Cante: 

 

 Esferográfica Caribe- 1,00€ 

 Esferográfica Bambu- 1,50€ 

 Lápis- 0,50€ 

 Porta- moedas- 1,00€ 

 Porta-chaves fita- 1,00€ 

 Bloco c/ esferográfica- 3,00€ 

 CD Rancho de Cantadores de Aldeia Nova e Convidados- 10€ 

 CD Rancho Coral e Etnográfico de Vila Nova de São Bento- 10€ 

 CD Vozes do Alentejo do Grupo Coral Feminino Madrigal de Vila Nova de São Bento- 

5€ 

 CD Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias e Os Mainantes- 10€ 

 CD Cante no feminino do Grupo Coral Feminino As Ceifeiras de Pias – 10€ 

 CD Ao Luar da Meia Noite do Grupo Coral Os Arraianos de Ficalho- 10€ 

 CD Café Chique Trigo Roxo – 10€ 

 O Povo que ainda canta – 65€ 

 O Cante Alentejano no Cancioneiro do Padre Marvão – 16€ 

 Alentejo: Vozes e Estéticas em 1939/40 Armando Leça- 30€ 

 

 

4. Caducidade do processo de obras de alteração numa habitação, 

sita na Rua 25 de Abril, em A-do-Pinto 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento de Território informa que, através do ofício CMS 

ref.3665/2018 de 19/04, foi o requerente (cabeça de casal de herança de Francisco Borralho 

Esperança), notificado sobre o deferimento do pedido de licenciamento, por forma a que no 

prazo de um ano, fosse requerido a emissão do alvará de licença de obras. 

Ultrapassado o prazo sem que o mesmo fosse requerido, a licença caduca, conforme disposto 

no n. º2 do art. º71 do regime jurídico da urbanização e edificação em vigor, tendo o 

requerente sido notificado através do ofício CMS ref.3618/2019 de 3/05, para que se 

pronunciasse, no prazo de trinta dias, conforme disposto no n. º5, após o qual deverá ser 

declarada a caducidade em reunião de Câmara. 

Ultrapassado o prazo concedido, sem que o requerente se tivesse pronunciado, propõem que 

seja declarada a caducidade da licença. -------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo de obras de alteração numa habitação, na Rua 25 de Abril, em A-do-Pinto. ------------- 

 

 

5. Proposta de 2.ª alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006 – 

Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, em 8 de agosto do corrente ano:  
 
«A – Pretensão 
- O presente processo é referente à proposta de 2ª Alteração ao Alvará de Loteamento 
n.º02/2006, referente ao “Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho”, que consiste na 
junção dos lotes 35 e 36. 
- A operação urbanística pretendida já tinha sido objeto de análise, através do processo 
registado na aplicação SPO sob a ref.ª 03/2019/84 (pedido de informação prévia). 
- O Requerente foi informado, através do nosso anterior ofício de ref.ª 3837, de 22-05-2019, 
que se considerou favorável o pedido de informação prévia, para a junção dos lotes 35 e 36, do 
Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho, num só lote, sem proposta de aumento dos 
parâmetros existentes, somando apenas as áreas totais dos lotes, de ocupação e de utilização. 
 
B – Antecedentes 
- A operação de loteamento foi aprovada por deliberação de câmara em 8 de junho de 2005 e 
retificada em 23 de novembro de 2005. 
- A 1ª alteração do loteamento foi aprovada por deliberação de câmara em 20 de abril de 2016. 
 

 

Parâmetros definidos na 1ª alteração ao loteamento para os lotes 35 e 36: 

 

 

C - Instrução do processo 

- Certidões da Conservatória do Registo Predial de Serpa, referentes aos prédios abrangidos: 

Lote 35 e Lote 36; 

- Memória descritiva e justificativa; 

- Termo de responsabilidade do autor do projeto de alteração de loteamento; 

- Termo de responsabilidade do coordenador dos projetos; 

- Declaração do Sr. José Francisco Valério da Silva, na qualidade de proprietário do lote 35, 

autorizando a realização da operação urbanística pretendida; 

- Planta de localização (desenho n.º 2); 
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- Planta síntese (desenho n.º 8); 

Encontra-se em falta a ficha dos elementos estatísticos (Inquérito às operações de loteamento 

urbano – Q1), que considero poder ser apresentada numa fase posterior, por forma a não 

condicionar o andamento do processo. 

 

D – Enquadramento dos prédios objeto de alteração de licença de loteamento 

Lotes incluídos no Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho, designados: Lote 35, inscrito 

na matriz urbana sob o n.º 1288 e descrito na CRPS sob o n.º 1843/20060213; Lote 36, inscrito 

na matriz urbana sob o n.º 1289 e descrito na CRPS sob o n.º 1844/20060213; ambos da 

freguesia de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa. 

 

E – Enquadramento em instrumentos de planeamento territorial, RJUE e consulta aos 

proprietários 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa (PDM), o loteamento enquadra-se, na íntegra, em 

solo urbanizado na subcategoria de Espaços Centrais e Residenciais. Para os aglomerados de 

nível 2, como é o caso de Vila Verde de Ficalho, é admissível um Índice de Ocupação Liquido do 

Solo (IOSL) de 100% e um Índice de Utilização Liquido do Solo (IUSL) de 1.6 (artigo 43.º e anexo 

4). 

Não obstante, verifica-se que não é proposto o aumento dos parâmetros existentes, apenas a 

soma das áreas totais dos lotes, de ocupação e de utilização, num único lote, pelo que não se 

vê inconveniente na alteração ao loteamento proposta. 

O Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) estabelece no artigo 27.º os termos da 

alteração à licença. 

Não existindo variação de mais de 3% da área total do loteamento, não há lugar a consulta dos 

proprietários dos restantes lotes. 

 

PROPOSTA 
2.ª Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006 
A proposta de alteração ao loteamento tem como objetivo anexar os lotes 35 e 36, do 
Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho, resultando no lote 35, com os parâmetros 
listados no quadro seguinte: 

 

 
 
Relativamente ao loteamento aprovado (1ª alteração), para o lote 35 resultante, mantêm-se o 
n.º de fogos, o n.º de pisos, o tipo de fogo e a utilização. É alterada a área do lote 35 (soma dos 
lotes 35 e 36) e as áreas de implantação e de construção (soma dos lotes 35 e 36). 
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De acordo com a 1ª Alteração ao Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho: 
- O projeto-tipo (já obsoleto face às atuais exigências legais) deixou de ser obrigatório, foram 
alterados os afastamentos da implantação face ao lote: frente e lateral passaram a 3 metros, a 
tardoz deixou de existir afastamento mínimo. Relativamente aos lotes de construção livre o 
afastamento à frente do lote passou a ser de 5 metros, a tardoz deixou de haver afastamento 
mínimo; 
- A edificação máxima admissível na mancha de implantação resultante da alteração dos 
afastamentos ficou vinculada aos índices de ocupação e utilização definidos em PDM, 100% e 
1.6. 
A presente alteração ao loteamento não altera as diretrizes acima descritas resultantes da 1ª 
Alteração ao Loteamento, incidindo apenas sobre a junção dos lotes 35 e 36. 
As disposições previstas no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa devem 
ser observadas cumulativamente.  
Em casos não previstos ou omissos aplica-se o disposto no Plano Diretor Municipal de Serpa. 
 
Estacionamento, parâmetros de dimensionamento e plano de acessibilidades: 
A alteração proposta não implica alterações no número de lugares de estacionamento, nos 
parâmetros de dimensionamento ou no plano de acessibilidades. 
 
Ruido: 
A alteração proposta conforma-se com o artigo 18º do regulamento do Plano Diretor Municipal 
de Serpa. 
Obras de Urbanização: 
As obras de urbanização são da responsabilidade do Município de acordo com o definido no 
loteamento inicial. A proposta de alteração ao loteamento não implica redefinição nos projetos 
das especialidades. 
Face ao exposto, e em conformidade com o n.º 8 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação estão reunidas as condições para seja deliberada em reunião de 
câmara a aprovação da proposta de 2ª Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006. 
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Planta de síntese em vigor 
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Planta de síntese proposta 

 
 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª 

Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006, Loteamento Municipal de Vila Verde de Ficalho, 

nos termos acima expostos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. RESIALENTEJO, E.I.M. – Protocolo de utilização de equipamentos 
e viaturas  

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 a assinatura do protocolo, celebrado com a 
Resialentejo, em 26 de agosto do corrente ano, por parte do Sr. Presidente, atendendo à 
urgência para cumprimentos dos prazos da respetiva candidatura: 
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7. Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas 

preventivas  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, na sequência da deliberação de Câmara 

de 26 de junho de 2019 e após consulta à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDRA), informa o seguinte: 

1. A proposta de Medidas Preventivas obteve parecer favorável, devendo ser enviada 

para apreciação da Assembleia Municipal; 

2. Deverá ser corrigida a deliberação de Câmara de 26/06/2019 no ponto n.º 5. A CCDRA 

entende que ainda não existem condições objetivas (indicadores publicados) para 

elaborar o Relatório de Estado de Ordenamento do Território (REOT) previsto no artigo 

77.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT). A solução 

proposta passa por utilizar o documento já produzido classificando-o como Relatório de 

Análise Critica do Ordenamento do Território Municipal. 

 

Face ao exposto, propõem que a Câmara Municipal delibere o seguinte: 

 

a) Propor à Assembleia Municipal a aprovação de Medidas Preventivas à Revisão do PDM 

de Serpa (n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio); 

 

b) Corrigir o ponto n.º 5 da Deliberação de Câmara de 26 de junho de 2019 (Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Serpa):  

 

onde se lê: 

“Projeto de Relatório de Estado do Ordenamento do Território” 

 

deverá ler-se: 

“Relatório de Análise Critica do Ordenamento do Território Municipal”. 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, foi deliberado, por unanimidade: 

 

1. Alterar o ponto n.º 5 da Deliberação de Câmara de 26 de junho de 2019 (Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Serpa):  

 

onde se lê: 

“Projeto de Relatório de Estado do Ordenamento do Território” 

 

deverá ler-se: 

“Relatório de Análise Critica do Ordenamento do Território Municipal”. 

 

 

2. Nos termos do n.º 1 do artigo 137.º do DL n.º 80/2015, de 14 de maio, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, as seguintes Medidas Preventivas à Revisão do 

Plano Diretor Municipal de Serpa: 
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8. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Cruzes, 

n.º 36 em Serpa 

Nº Pedido - 42218/2019 Data do Anúncio 21-08-2019  

Data de Disponibilização no Site - 22-08-2019  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Obvioconteúdo - Sociedade de Mediação Imobiliária  
NIF/NIPC - 510927068  
E-mail - claudiam.silva@remax.pt  
Telefone - 925394036  
Endereço - Rua 5 De Outubro nº 22. R/C 7800-454 - Beja  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

ÂNGELA MARIA DIAS MADEIRA 210362804 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

BRUNO JACOB GONÇALVES DOS SANTOS 222954493 

PATRÍCIA ISABEL HORTA SILVESTRE 212789163 

 

Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - 16; Descrição em Ficha - 6939; Artigo Matricial - 469  
 
Quota Parte - ----  
Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 64 m2  
Área Total - ---- Hectares  
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua das Cruzes n.º 36  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Serpa (Santa Maria)  
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Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 45000 Moeda Euros  
Data previsível do negócio - 06-09-2019  
Observações ----  
 

É requerido pela Casa Pronta, ao abrigo do n. º1 do art. º37 da Lei n.º 107/2001 de 8 de 

setembro (Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 

cultural), que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência, sobre o prédio 

urbano, inscrito na matriz predial sob o artigo 469, da extinta freguesia de Santa Maria, sito na 

rua das cruzes, n. º36, em Serpa, destinado a habitação, com 64,00m2 de área de construção, 

desenvolvendo-se em um piso. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que o prédio urbano se insere 

na zona especial de proteção ao imóvel classificado como Núcleo Intramuralhas, classificado 

como "conjunto de interesse público" e no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo 

Intramuralhas, encontra-se qualificado como "imóvel de acompanhamento". 

O valor proposto para a sua alienação é de 45000 euros (703,00 euros/m2). 

Pelo exposto, apesar da sua localização, face às características arquitetónicas que não são 

relevantes no contexto onde se insere e ao valor proposto, sugerem que a Câmara Municipal 

não exerça o direito de preferência. ------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência, na 

venda do imóvel sito na Rua das Cruzes, n.º 36, em Serpa, pelo valor proposta de 45.000€ 

(quarenta e cinco mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Associação MultiCulti – Culturas do Mediterrâneo – Apoio 

financeiro/parceria no projeto “Duarte Darmas – Do Cálamo ao 

Drone” 

Informa a Divisão de Cultura e Património que o Dr. Santiago Macias, em nome da associação 

"MultiCulti - Culturas do Mediterrâneo", propõe à Câmara Municipal que seja parceira do 

projeto "Duarte Darmas - Do Cálamo ao Drone", que visa divulgar do ponto de vista cultural e 

turístico duas dezenas de fortalezas da raia alentejana, entre elas o castelo de Serpa.   

O projeto, que será concretizado com a produção de uma exposição, um catálogo e um site, foi 

aprovado pela CCDRA e conta com várias parcerias financeiras e institucionais. 

Consideram que o referido projeto, a concretizar-se, é de interesse para a Câmara de Serpa, 

pelo que propõem que seja concedido o apoio financeiro solicitado, no valor de 300,00€ 

(trezentos euros).  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 20291/2019. ------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta 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 à Associação “MultiCulti- Culturas do 

Mediterrâneo” um subsidio no valor de 300,00€ (trezentos euros), respeitante ao projeto 

"Duarte Darmas - Do Cálamo ao Drone". ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

10. Fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo 

do ensino básico - Ano letivo 2019/2020 

Para que o município possa cumprir as suas competências em matéria de Ação Social Escolar, 

nomeadamente, no que concerne ao fornecimento de refeições aos alunos do Pré-escolar e 1º 

Ciclo do Ensino Básico, e dado a incapacidade de prestar esse serviço mediante administração 

direta, é necessário estabelecer parcerias com a celebração de protocolos com entidades 

externas. 

 

Assim, à semelhança dos anos anteriores, o Gabinete de Ação Social apresenta as propostas de 

protocolos a celebrar para o efeito com as seguintes entidades: 

 

 Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa; 

 Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa; 

 Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes; 

 DGESTE (este protocolo de acordo com a clausula 5ª foi celebrado entre ambas as 

partes em 2017, sendo renovado automaticamente para os anos letivos seguintes). 

Desta forma apenas foi alterado os dados do anexo I (nome da entidade fornecedora 

das refeições e previsão de nº de alunos abrangidos). 
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Atendendo que até à presente data ainda não foi publicado o Despacho do Ministério da 

Educação que atualiza as normas da Ação Social Escolar para o próximo ano letivo, os valores 

indicados são de acordo com o previsto no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho, do 

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação. 

 

Para a concretização destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos cabimentos 

com o nºs sequenciais: 20288 (Pré-escolar) e 20289(1º Ciclo). 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os seguintes protocolos, respeitantes 

ao fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico, para o ano 

letivo de 2019/2020:  

 
PROPOSTA DE P R O T O C O L O 

 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES 
ANO LETIVO 2019/2020 

 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, sito 

na Rua Dr. Edgar Pires Valadas, Loteamento da Cruz Nova, 7830-479 em Serpa, contribuinte nº 600086003, 

representado pela sua Diretora, Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro, tendo em conta o disposto nos 

Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de 

agosto e 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de Julho, de 31 de Julho, é 

proposta a celebração do seguinte protocolo: 

 
1º 

Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Serpa, dentro das orientações 
estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica Abade Correia da Serra; 
 

2º 
O Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-

Escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico de Vales Mortos, que posteriormente serão transportadas numa 
viatura da Câmara Municipal de Serpa; 
 

3º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição e por 

cada aluno, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de Julho. 

4º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2019/2020, podendo ser revisto por proposta de qualquer 
das partes. 
 
 
Serpa,  agosto de 2019 
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O Presidente da Câmara 
 

__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 

A Diretora do Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

 
___________________________________________ 
/Maria Isabel Sanches Morgado Bule Louzeiro/ 

 

  

 
PROPOSTA DE P R O T O C O L O 

 
 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO NOS REFEITÓRIOS ESCOLARES  

ANO LETIVO 2019/2020 
 
Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, sito 

na Rua José Maria da Graça Affreixo, 7830-358 em Serpa, contribuinte nº 600085546, representado pelo seu 

Diretor, Francisco Manuel Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira, tendo em conta o disposto nos Decretos - Lei n.º 

399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de agosto e 

Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, é proposta a celebração o 

seguinte protocolo: 

 
1º 

Os alunos dos Ensinos Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vila Nova de S. Bento, dentro das 
orientações estabelecidas, podem utilizar o refeitório da Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento; 
 

2º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 1,68€ por refeição e por 

cada aluno, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de julho, atualizado pelo despacho nº 7255/2018; 
 

3º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2019/2020, podendo ser revisto por proposta de qualquer 
das partes. 
 
 
Serpa,  agosto de 2019 
 
 
O Presidente da Câmara 
 
__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
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O Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 
 

_________________________________________ 
/Francisco Manuel Cortez Batista de La Féria e Oliveira/ 

 

 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR DE VILA VERDE DE FICALHO 
 

Ano letivo 2019/2020 
 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, contribuinte nº 501112049, 

representada pelo seu Presidente Tomé Alexandre Martins Pires e o Centro Social de São Jorge e Senhoras das 

Pazes, sito na Avenida das Forças Armadas, s/n, 7830-646, em Vila Verde de Ficalho, contribuinte nº 503915114, 

representado pela sua Presidente, Maria Antónia Nogueira Valente Sargento, tendo em conta o disposto nos 

Decretos - Lei n.º 399-A/84 de 28 de dezembro e n.º 55/2009 de 2 de março e os Despachos n.º 18987/2009, de 6 de 

agosto, e Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de Julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho é 

proposto a celebração do seguinte protocolo: 

 
1º 

Por inexistência de refeitório escolar em Vila Verde de Ficalho, o Centro Social de São Jorge e Senhora das 
Pazes procederá à confeção das refeições para os alunos do Pré-Escolar de Vila Verde de Ficalho, 
integrados nas AAAF – Atividade de Animação Apoio à Família, onde posteriormente serão 
transportadas numa viatura do Centro até ao respetivo Jardim-de- Infância; 
 

2º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo de 2,00€ + IVA por 

refeição, mediante apresentação mensal de mapa, de acordo com o estipulado no Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de Julho; 
 

3º 

Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2019/2020, podendo ser revisto por proposta de qualquer 
das partes. 
 
 
Serpa,    agosto de 2019 
 
 
O Presidente da Câmara 
 

__________________________ 
/Tomé Alexandre Martins Pires/ 
 
 

A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 

 

___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 
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DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E MUNICÍPIO DE SERPA 

 
Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a  

Crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Considerando que as refeições escolares às crianças do pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico constituem matéria da competência dos Municípios de acordo com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e em 
conformidade com o Acordo de Colaboração do Programa de Expansão e Desenvolvimento da 
Educação Pré-escolar; 
 
Considerando que de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa de Generalização 
do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no 
anexo IV do Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, os municípios podem realizar parcerias 
que permitam assegurar o serviço de refeições através da celebração de protocolos em termos 
que protejam os direitos e deveres de cada uma das partes. 
 
É celebrado o presente protocolo entre: 
 
A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com o número de identificação de 
pessoa coletiva n.º 600086020, representada por Maria Manuela Pastor Faria, Diretora-Geral 
dos Estabelecimentos Escolares, como primeiro outorgante; 
 
e 
 
O Município de Serpa, com o número de pessoa coletiva n.º 501112049, com sede nos Paços do 
Concelho – Praça da Republica, 7830-386 Serpa, através do seu órgão executivo, Câmara 
Municipal de Serpa, aqui representada pelo Senhor Presidente da Câmara, Tomé Alexandre 
Martins Pires, adiante designado Segundo Outorgante.  
 

Cláusula primeira 
(Objeto do Protocolo) 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições em que os 
outorgantes se comprometem a garantir o fornecimento de refeições a crianças da educação 
pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico (1.º CEB), através do refeitório da Escola 
Básica Integrada com Jardim de Infância de Pias, nas instalações indicadas e nos termos do 
anexo I, que dele faz parte integrante. 
Os Agrupamentos de Escolas que constam no referido anexo poderão ser atualizados com a 
devida fundamentação. 
 

Cláusula segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

A DGEstE, através dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que constam do 
anexo I (5), compromete-se a: 
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1. Fornecer refeições equilibradas, sendo cumpridas todas as normas e procedimentos 
exigidos no âmbito da qualidade, higiene e segurança alimentar, nomeadamente os 
estipulados pela circular n.º 3/DSEEAS/DGE/2013, de 2 de agosto, da Direção Geral da 
Educação - “Orientações sobre ementas e refeitórios escolares - 2013/2014”. 

2. Prestar o serviço de refeições às horas estabelecidas (3) nas instalações determinadas 
(4) aos alunos e crianças (2) dos estabelecimentos de educação e ensino (1) referidos no 
anexo I, durante o ano letivo, de acordo com o calendário escolar. 

3. Disponibilizar as refeições ao preço unitário estabelecido contratualmente com o 
fornecedor de refeições confecionadas, conforme consta no anexo 1. 

4. As verbas recebidas pelos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, inerentes 
ao pagamento das refeições encomendadas são entregues, pelos mesmos, diretamente 
à DGEstE. 

 
 

Cláusula terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

O Município de Serpa através da Câmara Municipal, compromete-se a: 
1. Subsidiar, o valor das refeições escolares dos alunos dos escalões A e B, bem como, o 

diferencial entre o preço real das refeições e o valor a pagar pelos alunos, de acordo 
com o definido no Despacho Anual da Ação Social Escolar, conforme referência no 
anexo 1. 

2. Responsabilizar-se pelo pagamento mensal do valor a subsidiar, conforme é referido no 
ponto anterior, respeitante às refeições encomendadas pelos alunos e crianças (2) dos 
estabelecimentos de educação e ensino, referidos no anexo 1. 

3. O pagamento referido no ponto 2 é efetuado mediante a apresentação de faturas, a 
disponibilizar na aplicação REVVASE, pela DGESTE, através de transferência bancária 
para o IBAN: PT50.0781.0112.0000.0007.8179.4. 

4. Responsabilizar-se pelo pagamento das dívidas, por parte das famílias, às Unidades 
Orgânicas, que não tenham sido saldadas até ao final do ano letivo, sendo este 
pagamento feito, diretamente, à respetiva Unidade Orgânica, que por sua vez, deverá 
informar a Câmara Municipal, até ao dia 10 do mês seguinte, da lista de devedores. 

5. Disponibilizar, se necessário, a listagem nominativa dos alunos beneficiários da ação 
social escolar por estabelecimento de ensino aos agrupamentos de escolas ou escolas 
não agrupadas para possibilitar o registo das refeições encomendadas e consumidas na 
aplicação REVVASE. 

 
Cláusula quarta 

(Situações Omissas) 
As situações omissas serão resolvidas por acordo entre os outorgantes. 
 

Cláusula quinta 
(Vigência) 

1. O presente protocolo tem efeitos a partir de 1 de setembro de 2017, sendo renovado 
automaticamente para os anos letivos seguintes. 
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2. O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer dos outorgantes, justificadamente 
e por escrito, com a antecedência mínima de 60 dias. 

3. Em face de circunstâncias supervenientes, designadamente por motivos de variação 
significativa do número de utentes e de atividades desenvolvidas, por alterações 
legislativas ou decorrentes do contrato de fornecimento estabelecido com a empresa 
prestadora do serviço de refeições, em função de outras comparticipações financeiras 
(públicas ou privadas) destinadas a prosseguir os objetivos propostos, a vigência do 
protocolo poderá depender de revisão dos termos acordados entre os outorgantes. 

 
Por estarem de acordo com o presente clausulado, vai o mesmo ser assinado em duplicado, 
ficando um exemplar na posse de cada outorgante, extraindo-se cópias para conhecimento dos 
agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas constantes do anexo I. 
 
Pelo Primeiro Outorgante,     Pelo Segundo Outorgante,  
A Diretora-Geral dos Estabelecimentos    O Presidente da Câmara  
Escolares,                               Municipal de Serpa,  
 

 
    Maria Manuela Pastor Faria                     Tomé Alexandre Martins Pires 
               

Anexo I 
 

Ano Letivo 2019/2020 
Fornecedor contratualizado pela DGESTE: UNISELF 
Valor a pagar pelo aluno (nos termos do Despacho anual da ASE) – Despacho nº 7255/2018, de 
31 de julho: 

Escalão A: 0 € 
Escalão B: 0,73 €  
Sem escalão: 1,46 € 
 

Valor a pagar pelo Município: 
Escalão A: 1,68€  
Escalão B: 0,95€  
Sem escalão: 0,22€ 

  
Escolas/JIs 

Previsão Nº 
alunos 

Abrangidos 

Horário da 
refeição 

Local 
(forneciment

o das 
refeições) 

Refeitório que fornece 
e Agrupamento de 

Escolas ou Escola não 
Agrupada 

Obs. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

EBI/JI Pias 100 12.00h às 14.00h EBI/JI Pias Refeitório da EBI/JI Pias  

 

A vereadora Paula Pais, relativamente ao Protocolo a celebrar com o Centro Social de São Jorge 
e Senhora das Pazes para fornecimento de refeições, questiona se, por parte de alguns pais de 
alunos do 1º ciclo, não surgiu um pedido para alargar o fornecimento de refeições aos seus 
filhos, alegando incompatibilidade de horários. 
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11. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para 

o ano letivo de 2019/2020 

Para cumprimento das competências da Câmara Municipal em matéria de Ação Social Escolar, 

referente a apoio para refeições e material escolar para os alunos do 1º Ciclo do ensino Básico, 

conforme previsto na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/29013, de 12 de setembro, o 

Gabinete de Ação Social e Educação apresenta o Plano de Auxílios Económicos referente às 

candidaturas que deram entrada no município até à data. 

 

O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o Despacho nº 8452-A/2015, de 31 

de julho, do Gabinete de Estado do Ensino e da Administração escolar, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado 

Adjunta e da Educação. 

 

A previsão do custo para o município para estes apoios é de: 

 Refeições (setembro até dezembro/19): 19.260,12€ 

 Material Escolar: 3.424,00€. 

 

Para atribuição destes apoios, a Unidade Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos 

com os nºs sequenciais: 

- Refeições: 20289 

- Material Escolar: 20290 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de auxílios económicos aos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2019/2020, que consta dos anexos à 

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

 

 

12.Proposta de aquisição do prédio sito à Travessa do Serra, n.º 4, em Serpa, descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 1667/19931126, e inscrito na matriz 

da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 164 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica:  

«Por ofício de 07/08/2019, com o registo de Entrada 12263/2019, de 09/08/2019, veio o 

Requerente Satiro João Gonçalves da Costa Louzeiro renovar a proposta de venda do prédio 

sito na Travessa do Serra, n.º 4, em Serpa, contiguo à designada “Casa do Abade Correia da 

Serra”, adquirida pelo Município de Serpa, em agosto de 2018. 
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Fazendo um breve resumo do processo, conforme consta da deliberação da Câmara Municipal 

de 22/08/2018, após um período de negociações, foi obtido um principio de acordo para 

aquisição de dois prédios pelo valor global de 420 000,00€. 

Entretanto, por razões de celeridade e ordenação de prioridades, foi deliberado avançar com a 

aquisição do prédio identificado como local de nascimento do Abade Correia da Serra, pelo 

respetivo valor histórico/patrimonial, sendo a aquisição do outro, que lhe é contiguo, remetida 

para apreciação posterior. 

É esse outro prédio, contiguo, sito na Travessa do Serra, n.º 4, cuja proposta de venda é agora 

renovada. 

O valor proposto é de 80 000,00€, conforme resulta, aliás, do Relatório de Avaliação elaborado 

em agosto de 2018, pelo perito avaliador, Eng. José Carlos Grilo Marques Bengala, a solicitação 

do Município, que se anexa. 

Face ao exposto, e considerando que compete à Câmara Municipal de Serpa, de harmonia com 

o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das 

Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, 

submete-se a apreciação a presente proposta de aquisição do seguinte imóvel: 

- Prédio urbano, destinado a habitação, composto de rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a 

área total de 82 metros quadrados, sendo 75 metros quadrados de área coberta, sito na 

Travessa do Serra, n.º 4, da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho 

de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1667/19931126, 

inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 164 com o valor patrimonial de 

16 160,00€ (dezasseis mil, cento e sessenta euros) e o atribuído de 80.000,00 € (oitenta mil 

euros). 

O pagamento do referido montante de 80 000,00€, será efetuado nos seguintes termos: 

- Durante o corrente ano, aquando da celebração da escritura de compra e venda: 30 000,00€ 

- Em maio de 2020: 12 500,00€ 

- Em outubro de 2020: 12 500,00€ 

- Em maio de 2021: 12 500,00€ 

- Em outubro de 2021: 12 500,00€ 

A despesa resultante da presente aquisição, para 2019, foi objeto de cabimento com o numero 

sequencial 20294, conforme documento Interno 8349/2019, sendo a repartição de encargos 

para os anos seguintes aprovada por despacho do Sr. Presidente Tomé Pires, de 30/08/2019, ao 

abrigo de delegação de competências aprovada na reunião da Assembleia Municipal de Serpa, 

de 22/11/2018, documento Interno 8348/2019. 

Por ultimo, cumpre informar que totalizando ambas as vendas o montante de 420 000,00€, 

será submetida à apreciação do Tribunal de Contas.» ------------------------------------------------------- 
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Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o referido relatório de avaliação, 

elaborado pelo Eng.º Civil José Carlos Grilo Marques Bengala, em 14 de agosto de 2018.  

 Deliberação 

De acordo com o disposto no artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio urbano, destinado a 

habitação, composto de rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 82 metros 

quadrados, sendo 75 metros quadrados de área coberta, sito na Travessa do Serra, n.º 4, da 

União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1667/19931126, inscrito na matriz 

predial urbana daquela freguesia sob o artigo 164, com o valor patrimonial de 16 160,00€ 

(dezasseis mil, cento e sessenta euros) e o atribuído de 80.000,00 € (oitenta mil euros). 

 

O pagamento do referido montante de 80 000,00€, será efetuado nos seguintes termos: 

- Durante o corrente ano, aquando da celebração da escritura de compra e venda: 30 000,00€ 

- Em maio de 2020: 12 500,00€ 

- Em outubro de 2020: 12 500,00€ 

- Em maio de 2021: 12 500,00€ 

- Em outubro de 2021: 12 500,00€ 

 

 

13.Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois 

Assistentes Técnicos (administrativos), para o Serviço de Aprovisionamento da Divisão 

de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica e para a Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por tempo indeterminado 

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

 

«Considerando que: 

1 - O artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20/06) estabelece a 

possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento 

dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse recrutamento deve ser feito 

por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente ou transitória da 

atividade; 

2 - Tendo em consideração os princípios de racionalização e eficiência que presidem à nossa 

atividade, que implicam a racionalização e a economia de meios, e designadamente por razões 

de celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de 

custos, que o recrutamento seja destinado também a candidatos que não possuam relação 

jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, no estrito 

cumprimento da legislação em vigor, concretamente, o cumprimento do estabelecido no n.º 3 
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e seguintes do artigo 30.º, e alínea d), do n.º1, do artigo 37.º, ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, que hierarquizam a prioridade no recrutamento estabelecendo como preferência 

base os candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro lugar os que 

estiverem em regime de requalificação, e em última análise e esgotadas todas as 

possibilidades, os candidatos sem vínculo de emprego público previamente estabelecido. 

3 - Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos na última alteração do mapa de 
pessoal para o ano de 2019, aprovado em assembleia municipal de 30 de abril de 2019; 

4 - Os encargos decorrentes da contratação referência a), infra, encontram-se previstos em 
dotação económica no respetivo orçamento, tendo o cabimento sido efetuado com o n.º 
sequencial 16567, conforme solicitado pela I-8254 SGD; 

Relativamente à referência b) infra, considerando que a respetiva contratação só irá produzir 

efeitos em 2020, foi informado que “os encargos com o presente procedimento concursal serão 
tidos em consideração na elaboração dos documentos previsionais para o ano 2020”, na 
sequência do solicitado pela n.º I-8255 SGD. 

5 - O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei n.º 80/2013, de 
28 de novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da 
Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, 
nomeadamente no que se refere às competências administrativas dos respetivos órgãos,-
parcialmente revogada pela Lei n.º 35/ 2014, de 20 de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º que 
o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de 
trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições determinadas 
no artigo 30º, da Lei 35/2014, de 20 de junho é precedido de aprovação do respetivo órgão 
executivo;  

Proponho: 

Nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
que a Câmara Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em 
vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez 
que a necessidade que sustenta estas contratações é de carácter permanente, para 
recrutamento de: 

a) Um Assistente Técnico, da área funcional Administrativa, para o Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública da Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

b) Um Assistente Técnico, da área funcional Administrativa, para a Divisão de Urbanismo 
e Ordenamento do Território  

c)  

Justificação: 

a) Para dar resposta às necessidades permanentes do serviço de aprovisionamento e 
contratação pública, em face do verificado aumento do volume de trabalho, resultante, 
sobretudo, de alterações legislativas e procedimentos associados. 

b) Para dar resposta às necessidades permanentes da Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território, promovendo-se a substituição de um trabalhador que se 
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ausentou por baixa médica e posteriormente se reformou, e cujas funções têm vindo a 
ser asseguradas por trabalhador em contrato de trabalho a termo certo, que se irá 
extinguir brevemente. 

Assim, de acordo com o supra exposto, submete-se a respetiva apreciação ao órgão Executivo.» 

 

 Deliberação: 

Nos termos do n.º 1, do artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara 
Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura dos seguintes procedimentos 
concursais, tendo em vista a constituição de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado, para recrutamento de: 

c) Um Assistente Técnico, da área funcional Administrativa, para o Serviço de 
Aprovisionamento e Contratação Pública da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 
d) Um Assistente Técnico, da área funcional Administrativa, para a Divisão de Urbanismo 

e Ordenamento do Território  
 

 

14.Proposta de venda de parcela de terreno em Vale de Vargo 

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

e Assessoria Jurídica:  

«Tendo em consideração as intervenções havidas, em reunião do órgão executivo, realizada em 

21/08/2019, em especial relativas ao preço a definir para a venda da parcela de terreno sita em 

Vale de Vargo, informa-se que, o prédio urbano foi inscrito na matriz sob o artigo P3159, União 

das freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vargo, no corrente ano de 2019 e tem valor 

patrimonial de €4.260,00, pelo que se admite que este o valor sirva de referência para 

determinar o preço de venda. 

Informa-se ainda que, o recurso à hasta pública não é um procedimento obrigatório para usar 

pelas autarquias locais para a alienação de bens imóveis de determinado valor, de acordo com 

o Regime Jurídico da Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

artigo 33º nº1 alíneas g) e h) que se transcrevem: 

 

“Compete à câmara municipal: 

g) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG 

(Retribuição Mínima Garantida para o ano de 2019 de 600,00€,de acordo com o 

estipulado pelo DL nº 117/2018, de 27/12); 

h) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia 

municipal, bens imóveis de valor superior ao referido na alínea anterior, desde que a 

alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido 

aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia municipal em 

efetividade de funções.” 
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Devem sempre ser observados os princípios gerais da atividade administrativa, previstos no 

capítulo II do Código do Procedimento Administrativo, artigo 3º e seguintes, dos quais se 

salientam o princípio da legalidade, igualdade, imparcialidade, prossecução do interesse 

público, princípio da boa administração, nos atos e nas decisões dos órgãos, pelo que, no caso 

concreto perante o conhecimento do assunto em apreço cabe ao respetivo órgão tomar a 

decisão de alienação por ajuste direto, atendendo às justificações que considera adequadas. 

 

Mais se informa que, caso se pretenda salvaguardar a alienação do lote de terreno pelo atual 

comprador poderá ser convencionado o direito de preferência a favor do Município de Serpa, 

em caso de venda, tendo em consideração o disposto no artigo 414º do Código Civil, que se 

transcreve:” O pacto de preferência consiste na convenção pela qual alguém assume a 

obrigação de dar preferência a outrem na venda de determinada coisa.” 

 

Perante o exposto, propõe-se a venda do lote de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob 

o artigo P3159, sito na Rua da Escola, em Vale de Vargo, União das freguesias de Vila Nova de S. 

Bento e Vargo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

1492/20190702, pelo preço de 4.260,00€ (quatro mil duzentos e sessenta euros) a Manuel 

Francisco Jesus Machado, com residência na Rua das Sete Casa,18, em Vale de Vargo, 

considerando o interesse manifestado por ele, destinado a construção. 

Cabe ao órgão executivo, em conformidade com o disposto no artigo nº 33º nº 1, alínea g) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberar sobre a venda do mencionado prédio urbano e definir as condições de venda, 

designadamente no que concerne à estipulação no contrato do direito de preferência.» 

 

 Deliberação 

Perante o exposto e de acordo com o artigo nº 33º nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de 

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

vender o lote de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo P3159, sito na Rua da 

Escola, em Vale de Vargo, União das freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vargo, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1492/20190702, pelo preço de 

4.260,00€ (quatro mil duzentos e sessenta euros) a Manuel Francisco Jesus Machado, com 

residência na Rua das Sete Casa,18, em Vale de Vargo, considerando o interesse manifestado 

por ele, destinado a construção. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano disse que os eleitos do PS se abstêm nesta votação, pelos 

motivos já referidos na reunião de 21 de agosto, porque consideram que deveria ter sido 

aberto um procedimento público para venda do terreno, acautelando dessa forma, o interesse 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 164 referente ao 

dia 3 de setembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 540.314,04€ 

(quinhentos e quarenta mil, trezentos e catorze euros e quatro cêntimos) e 268.803,49€ 

(duzentos e sessenta e oito mil, oitocentos e três euros e quarenta e nove cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ----------- 

 

 

Terminada a ordem de trabalhos, começou por intervir o Sr. Presidente para fazer o ponto de 

situação do processo de declaração de utilidade pública, dos passadiços do Pulo do Lobo e de 

acordo com o contacto que teve com o Secretário de Estado das Autarquias Locais, aguardam a 

informação da DGAL para que possam prosseguir com o respetivo processo. ------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou em que situação se encontra o assunto que tinha sido 

exposto numa anterior reunião do Executivo, sobre o pedido de horário continuo apresentado 

por um funcionário da autarquia, tendo o Sr. Presidente respondido que o Chefe de Divisão 

encontrava-se de férias e agora que regressou, já foi agendada uma reunião, em que esse 

processo será novamente analisado e há a hipótese de ser revisto apenas internamente ou com 

recurso a uma segunda opinião médica. -------------------------------------------------------------------------  

 

O Sr. Vereador António Mariano perguntou sobre o prosseguimento do processo da munícipe 

Joaquina Rosa Guerreiro, residente na Hortinha, que expôs a situação da sua habitação na 

reunião do Executivo que se realizou no passado dia 21 de agosto, tendo a Sr. Vereadora Odete 

Borrralho informado que a senhora já tinha exposto o assunto à autarquia e já tinha sido 

efetuada, há alguns meses atrás, uma visita à sua habitação por parte dos serviços de Ação 

Social e também de um Arquiteto, e do relatório efetuado, já foi dado conhecimento à 

requerente, no sentido de que a habitação não apresenta quaisquer problemas estruturais, 

mas a senhora continua a insistir no assunto. Quanto ao recurso ao Programa Municipal de 

Apoio à Reabilitação da Habitação, refere que a senhora não reúne os requisitos para concorrer 

a esse programa, dado que se trata de uma segunda habitação, pois a sua residência oficial é 

em Moura. Contudo, os Serviços de Ação Social irão novamente falar com a munícipe e será 

enviada à reunião da Câmara, para conhecimento, informação sobre os antecedentes deste 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano abordou ainda um assunto relacionado com uma construção 

ilegal em Vila Nova de S.Bento, por parte de elementos da etnia cigana e perguntou ainda sobre 

o prosseguimento das candidaturas que tinham sido efetuadas sobre os edifícios na Rua Jogo 

dos Paus, em Pias e sobre a Sociedade 1.º de Junho Brinchense. 
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Sobre a construção ilegal, o Sr. Presidente informou que já se encontra embargada e que o 

processo prosseguiu para o Tribunal, dado que, aquando da deslocação do Fiscal da autarquia à 

obra, o mesmo foi alvo de agressão e a viatura em que se deslocava sofreu danos.  

Sobre as candidaturas diz que algumas estão atrasadas, aguarda-se resposta e a autarquia já fez 

novo pedido de informação à respetiva entidade sobre esses processos.  

 

 
Informação enviada aos eleitos por email 

Dia 26 de agosto 
«Na sequência da intervenção da Sr.ª Maria Barbara Trindade Camilo, na reunião da Câmara 
Municipal de 2 de maio do corrente ano, relativa à situação de um terreno em Vale de Vargo, 
onde o proprietário tem algum gado, o que provoca mau cheiro na sua habitação, informa-se 
que foi enviado ofício para a requerente, no dia 22 de agosto, cujo teor se transcreve:» 
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Dia 3 de setembro  
«Em resposta à questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de 24 de julho, 

sobre o programa das comemorações do 20.º aniversário das Noites na Nora, informa-se que a 

companhia de teatro Baal 17, usou como argumentos para o pedido de apoio pontual para a 

realização da 20ª edição do Festival Noites na Nora, o seguinte:  

 - Execução de trabalhos de limpeza e realização de instalações artísticas na casa contigua à 

nora " Antigo posto da guarda fiscal", para apresentação de futuras instalações do centro de 

residência e criação artística da companhia; 

- Realização de vídeo sobre retrospetiva dos 20 anos do festival; 

- Programação condigna da 20ª edição, com possibilidade de realização de duas residências 

artísticas e participação de cerca de 20 criadores.» 

 

 

Dia 3 de setembro: 

«Na reunião da Câmara Municipal realizada no passado dia 21 de agosto, o Sr. Vereador 
António Mariano questionou sobre as funções do Gabinete Veterinário Municipal.  
A seguir transcreve-se, para conhecimento, o artigo 18.º do Regulamento de Estrutura Orgânica 
dos Serviços do Município de Serpa, publicado no Diário da República, II série, de 14 de março 
de 2018, bem como a informação prestada pelos respetivos serviços:  
 

Artigo 18.º 
Gabinete Veterinário Municipal 

1 — Missão: Desempenhar a atividade de autoridade sanitária do concelho. 
2 — Compete ao Gabinete Veterinário Municipal (GVM), sem prejuízo de outras funções que 
forem superiormente definidas: 
 
a) Colaborar na execução das tarefas de inspeção e controlo higiossanitário das instalações 
para alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais 
ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, transformem, fabriquem conservem, 
armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus derivados. 
 
b) Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e estabelecimentos 
referidos na alínea anterior. 
 
c) Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente medidas 
de profilaxia determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam 
detetados caos de doenças de carácter epizoótico. 
 
d) Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela autoridade 
sanitária veterinária nacional no respetivo município. 
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e) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e 
ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de 
comercialização, de preparação e de transformação de produtos de origem animal. 
 
f) Cooperar com entidades externas no âmbito da segurança e saúde pública veterinária. 
 
g) Efetuar estudos epidemiológicos na área do concelho, em colaboração com as autoridades 
sanitárias e serviços da administração central. 
 
h) Efetuar vistorias a veículos de transporte de produtos alimentares, unidades móveis de 
venda. 
 
i) Coordenar as ações de captura e encaminhamento de animais que constituam risco para a 
saúde ou segurança públicas. 
 
j) Exercer as demais atribuições conferidas por leis e regulamentos.» 
 
«As funções exercidas pelo Medico Veterinário Municipal são aquelas que lhe são atribuídas 
pelo Dec. Lei 116/98 de 5 de maio. 
De destacar que o Medico Veterinário Municipal é a Autoridade Sanitária Veterinária concelhia 
por inerência de cargo conferida pela DGAV (Direção Geral de Alimentação e Veterinária) 
enquanto Autoridade Sanitária Veterinária Nacional. 
 
No que se refere à aplicabilidade do referido decreto no concelho de Serpa desenvolve as 
seguintes atividades: 
1-Epidemiovigilancia das espécies domesticas: 

a) Vacinação antirrábica 

b) Plano de erradicação da Equinococose/Hidatidose (quisto hidático) 

c) Doenças Zoonóticas (Sarna, Leishmaniose, Dermatofitiases, Tuberculose, Brucelose) 

d) Vigilância de doenças não zoonóticas (Peste Suína Africana, Peste Equina, Língua Azul, 

etc.)                                                           

2-Inspeção sanitária em salas de corte e desossa (por delegação de funções da DGAV) 
a) Inspeção das matérias primas  

b) Elaboração de relatórios mensais 

c) Auditorias 

3-Direção Clinica do Canil intermunicipal 
4-Colaboração em campanhas de esterilização de animais de companhia 
5-Coordenação do serviço de recolha de cadáveres de animais de companhia. 
6-Coordenação do serviço de recolha de animais domésticos errantes (canídeos, felinos e 
equídeos. 

a) Agilização da recolha de cães, gatos e equídeos errantes. 

b) Recolha de cães suspeitos de raiva para sequestro 

c) Restituição/adoção 

d) Recolha de cães e gatos vitimas de maus tratos. 
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  7-Vigilancia das unidades de comercialização de carne e peixe 
a) Realização de inspeções de rotina aleatórias das unidades dos Concelho 

b) Realização de controlo anual com elaboração de relatórios Para a Dgav. 

  8-Emissão de pareceres no processo de licenciamento de salsicharias e queijarias. 
  9-Vistorias 

a) Transportes que envolvam produtos agroalimentares. 

b) Venda ambulante destes produtos (hambúrgueres e cachorros) 

10-Colaboração com outras entidades 
a) GNR/Polícia/Sepna: 

-Acidentes onde estejam envolvidos animais domésticos. 
-Notificações/sequestros no caso de agressões ou maus tratos animais. 
-Inspeção de alojamentos. 

     b)   Centro de Saúde de Serpa: 
            -Vistorias conjuntas em focos de insalubridade. 
            -Programa REVIVE: Recolha de Ixodídeos nas diferentes espécies animais para estudo das 
doenças transmissíveis ao homem realizado no Instituto Ricardo Jorge. 
    

c) ASAE: Realização de peritagens no âmbito da segurança alimentar. 
  11-Vistoria a Circos sempre que envolva exibição de animais. 
  12-Responsabilidade sanitária nos parques animais aquando da realização da Feira do queijo e 
feira agropecuária de Vale do Poço. 
  13-Substituição dos colegas Veterinários Municipais das Câmaras de Moura e Beja nos seus 
períodos de férias.» 
 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Proposta de preços para novos produtos da Casa do Cante 

 Caducidade do processo de obras de alteração numa habitação, sita na Rua 25 

de Abril, em A-do-Pinto 

 Proposta de 2.ª alteração ao Alvará de Loteamento n.º 2/2006 – Loteamento 

Municipal de Vila Verde de Ficalho 

 RESIALENTEJO, E.I.M. – Protocolo de utilização de equipamentos e viaturas  

 Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa – Medidas preventivas  

 Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua das Cruzes, n.º 36 em 

Serpa  
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 Associação MultiCulti – Culturas do Mediterrâneo – Apoio financeiro/parceria no 

projeto “Duarte Darmas – Do Cálamo ao Drone” 

 Fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico- 

Ano letivo 2019/2020 

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo 

de 2019/2020 

 Proposta de aquisição do prédio sito à Travessa do Serra, n.º 4, em Serpa, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 1667/19931126, e 

inscrito na matriz da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob 

o artigo 164 

 Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de dois 

Assistentes Técnicos (administrativos), para o Serviço de Aprovisionamento da 

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

para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, com contrato por 

tempo indeterminado 

 Proposta de venda de parcela de terreno em Vale de Vargo 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15:45h 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 18/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 4 de setembro de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2019/2020 

 

 

 

 


