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ATA N.º 18/2019 
  

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 18 DE SETEMBRO DE 2019   

  

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

no dia 18 de setembro de 2019, pelas dezassete 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 18/2019 

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 18, relativa à reunião realizada no dia 4 de setembro, a qual 

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

Vereador Manuel Soares, 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. Licenças de recinto itinerante 

4. Lote n.º 33 da Zona Industrial de Serpa – Proposta de venda a Ivo Garcias Sociedade 

Embalagens, lda – Porespack  

5. Despacho n.º 9/2019 – Alteração ao orçamento n.º 13 e alteração ao PPI n.º 9 – 

Ratificação  

6. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2019/2020 – 2.ª Fase 

7. CPI 56/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre - Proposta de 

aprovação de relatório final  

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches – Rua da Zurreira 

9. Subscrição do capital social da AMGAP 

10. Renovação de licença de táxi n.º 07/2003 – NÉNÉ Assistência Auto, Lda. 

11. Revisão de Código de Posturas- Proposta de Redação dos artº 620º a 631º. 

12. 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 

13. Alteração ao orçamento n.º 14 e alteração ao PPI n.º10 

14. Contrato de Empréstimo Referência 0765/005782/391 

15. Protocolo de Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa 
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16. Proposta de venda da Escola Primária Monte Candeias – Edgar Manuel Rodrigues 

Candeias  

17. Auxiliares de ação educativa - Protocolo a estabelecer com a Associação Aldeia Nova 

- Associação de Desenvolvimento Social 

18. Proposta de transferência de verbas para apoio ao funcionamento das Escolas 

Básicas de 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho 

(agrupamento de Escolas n.º 1 e n.º 2) para o ano letivo 2019/2020   

19. Descentralização de competências 

20. 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 

Comissão de 
Festas das Santas 

Cruzes 

13440 
2019.09.03 

Realização de baile no dia 
2019.09.14 

Ruido  
Recinto 

improvisado 

 
35,00€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

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

Sr.Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Baile 13436 
2019.08.30 

2019.09.14 03.09.2019 

 
 

3. Licenças de recinto itinerante  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de 

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

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Nelson Dias Eloy Realização de 
Circo – Vitor 

Hugo Cardinalli 
em Serpa 

13495 
2019.09.02 

20, 21 e 22 
de setembro 

 
2019.09.06 

 

 

 

4. Lote 33 da Zona Industrial de Serpa – Proposta de venda de lote a Ivo Garcias 

Sociedade Embalagens, lda – Porespack  

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico, informa que em reunião de Câmara Municipal de 19 

de abril de 2017, foi deliberado atribuir o lote nº 33 na Zona Industrial de Serpa – 2ª fase, à 

empresa Ivo Garcias Sociedade Embalagens, Lda – Porespack, com sede em Serpa, para 

ampliação das suas instalações, situadas no contiguo lote nº 32. 

Uma vez que a deliberação não continha as cláusulas complementares para a respetiva venda, 

informa-se agora 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 anexo I do 

Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico das Autarquias Locais) e porque, de 

acordo com o mesmo Decreto-lei, no 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”; considerando também 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: 

Assim, propõe a venda do lote nº 33 na zona Industrial de Serpa – 2ª fase, à empresa Ivo 

Garcias Sociedade Embalagens, lda – Porespack.» ------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, vender o lote nº 33 na zona Industrial de 

Serpa – 2ª fase, registado sob o artigo matricial urbano 4012, União da Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o nº 

3833/20141029, com a área de 1.500,00m2, à empresa Ivo Garcias Sociedade Embalagens, Lda 

– Porespac, pelo valor de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros), de acordo com os 

procedimentos adotados do preço do m2/0,30€, e de acordo com as obrigações gerais 

respeitantes à venda dos lotes de terreno desta natureza.-------------------------------------------------- 
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5. Despacho n.º 9/2019 – Alteração ao orçamento n.º 13 e alteração ao PPI n.º 9 – 

Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS, 

nos termos do disposto no art.º 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o 

Despacho n.º 9/2019, datado de 12 de setembro de 2019, proferido pelo Sr. Presidente, 

relativo à alteração ao orçamento n.º 13 e alteração ao PPI n.º 9. 
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6. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2019/2020 

– 2.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, aprovar os seguintes auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 4 de 

setembro:  

 
Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa 

EB1 de Serpa 

Escalão A 

Nome do Aluno Data entrada do pedido 
na Autarquia 

Nº registo  Subsidio 
refeição 
(diário) 

Subsidio para 
material escolar 

Duarte António Ferreira Parreira 12-09-2019 E/14273/19 1,68€ 16,00€ 

Mara Soledade Leite Oliveira 12-09-2019 E/14253/19 1,68€ 16,00€ 

Taísa Pereira Garcias Fialho 10-09-2019 E/14084/19 1,68€ 16,00€ 

Escalão B 

Carolina Costa Cataluna 13-09-2019 E/14314/19 0,95€ 8,00€ 

Daniel Lameira Lourenço 16-09-2019 E/14440/19 0,95 8,00€ 

Iris Irene Almeida dos Reis 12-09-2019 E/14262/19 0,95€ 8,00€ 

Santhiago Ferreira Varela 13-09-2019 E/14323/19 0,95€ 8,00€ 

EB Vales Mortos 

Escalão A 

Matilde Silva Condessa 16-09-2019 E/14409/19 1,68€ 16,00€ 

EB Pias 

Escalão A 

Salvador Ferreira Serro 13-09-2019 E/14370/2019 1,68€ 16,00€ 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

EB Vila Nova S. Bento 

Escalão A 

Cristina Maria Paixão Piçarra 16-09-2019 E/14412/19 1,68€ 16,00€ 

Joana Maria Ameixa Gonçalves 06-04-2019 E/13843/19 1,68€ 16,00€ 

Renato Manuel Romeiro Amaro 12-09-2019 E/14232/19 1,68€ 16,00€ 

Escalão B 

João Pedro Venâncio Perdigão 10-09-2019 E/14112/10 0,95€ 8,00€ 

 

Para atribuição destes apoios, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos seguintes 
cabimentos com os nºs sequenciais: 

 Refeições: 20289; 
 Material escolar: 20290. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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7. CPI 56/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre - Proposta de 

aprovação de relatório final  

De acordo com a informação prestada pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública, nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e de 

acordo com o disposto no artigo 148º, nº 3 e nº 4 e artigo 76º, do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, alterado, aditado e 

republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de agosto, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Relatório Final, que se anexa à presenta ata, dela fazendo parte 

integrante, respeitante ao CPI 56/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre, 

para efeitos de adjudicação. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches – Rua da Zurreira 

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, 

unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua da Zorreira", em Brinches, à seguinte via de 

circulação:  
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9. Subscrição do capital social da AMGAP 

O Serviço de Gestão Financeira informa que, o Conselho Executivo da AMGAP – Associação de 
Municípios para a Gestão da Água Pública do Alentejo, deliberou no passado dia 21 de junho, 
as datas para a subscrição do capital social da AGDA, e que os municípios associados, deveriam 
proceder a liquidação do valor que corresponde a cada município em duas tranches. A 1ª a 
liquidar até final do mês de setembro e a 2º a ser liquidada até ao dia 29 de novembro. 
Em 2019 e 2020, cabe ao município de Serpa a subscrição de 29.256,15€ e 29.256,15€ 
respetivamente. 
Procedeu-se ao cabimento para a despesa em análise, à qual foi atribuído o seguinte número 
sequencial 20389. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Deliberação  
Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, proceder à liquidação da 1º tranche do ano 
de 2019, no valor de 14.628,08€ respeitante ao mês de setembro e 2º tranche no valor de 
14.628,08€ no mês de novembro, da Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública 
do Alentejo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

10. Renovação de licença de táxi n.º 07/2003 – NÉNÉ Assistência Auto, Lda. 
O Serviço de Assessoria Jurídica informa que, na sequência de notificação da deliberação do 

órgão executivo, proferida em reunião realizada em 24/07/2019, respeitante à caducidade da 

licença de táxi nº 07/2003, atribuída a NÉNÉ-Assistência Auto Lda., por não haver prova de 

emissão do alvará emitido pelo IMT e não ter sido solicitada a renovação da licença à câmara 

municipal, a titular da licença, por documento escrito E/13234, de 27/08/2019, apresentou 

justificação sobre a não apresentação do pedido de renovação da licença, invocou lapso da sua 

parte por não ter pedido a renovação em tempo e juntou documentos comprovativos da 

emissão do alvará pelo IMT, e outros documentos. 

Mais informa que a interessada apresentou, em tempo, a sua justificação, cópia certificada do 

alvará nº 105543, emitido pelo IMT, com autorização válida de 23 de março de 2018 a 22 de 

março de 2023, com o averbamento do veículo com matrícula 36-BZ-63, bem como 

documentos respeitantes ao veículo, que permitem avaliar a possibilidade de renovação da 

licença. Acresce ainda que, caso se delibere pela renovação da licença de táxi, esta terá o custo 

de 25,00€, de acordo com o estabelecido no artigo 17º nº 4 da Tabela de Taxas do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e outras receitas em vigor, publicado no 

DR, 2º série, Nº 111, de 09 de junho de 2010. ----------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Perante o exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação de 

caducidade da licença, proferida na reunião realizada no dia 24 de julho de 2019 e renovar a 

licença de veículo afeto ao transporte em táxi, nº 07/2003, de harmonia com o disposto no nº 1 

do artigo 184º e nº1 do artigo 191º, ambos do Código de Procedimento Administrativo e de 

acordo com o disposto no artigo 12º nº2 do DL n º251/98, de 11 de agosto, republicado pelo DL 
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nº 41/2003, de 11 de março, e atualizações em vigor, que dispõe: ” A licença do táxi caduca se 

não for iniciada a exploração no prazo fixado pela câmara municipal, que não pode ser inferior 

a 90 dias e sempre que não seja renovado o alvará.” -------------------------------------------------------- 

 

 

11. Revisão de Código de Posturas- Proposta de redação dos artº 620º a 631º. 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 
informa que, por deliberação de câmara, proferida em reunião realizada em 26/06/2019, ao 
abrigo do disposto no artigo 33.º, nº 1, alínea k), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o artigo 98º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, foi determinado dar início ao 
procedimento de  revisão do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, no 

âmbito das competências exercidas pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 
mais concretamente, as matérias previstas no Titulo V, Capitulo I, Secção III (normas 
urbanísticas e arquitetónicas), Subseção II (Condições Estéticas), artigos 620º a 631º. 

Foi publicitado o Aviso nº 8/DAFRHAJ/2019, de 01/08/2019, para constituição de interessados e 
apresentação de contributos, em cumprimento do disposto no artigo 98º do Código de 
Procedimento Administrativo, cujo prazo decorreu sem que tivessem sido apresentados 
quaisquer contributos. 

Cumpridas tais formalidades compete ao órgão executivo a aprovação do projeto de revisão do 
Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, ao abrigo do citado artigo 33.º, nº 1, 
alínea k), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Em conformidade, remete-se o referido projeto de Revisão, para apreciação e deliberação da 
Câmara Municipal de Serpa 

 

Artigo 620.º 

Condições estéticas especiais 

1 — (Inalterado) 

2 — As formas, qualidade e cor dos materiais a aplicar obedecem ao seguinte: 

  a) Telhados:  

i) Tipo de telhas — deve ser utilizada a telha tradicional, canudo ou lusa (aba e canudo) 
de barro vermelho;  

ii) Para as edificações afetas ao uso agrícola, pecuário, florestal ou industrial, localizadas 
fora dos perímetros urbanos ou em zonas industriais ou de atividades económicas, e para as 
edificações de comércio/ serviço de media ou de grande dimensão, admite-se, em casos 
devidamente justificados, o uso de outros materiais na cobertura. 

iii) Beirado — só é permitida a aplicação de telha de canudo, de barro vermelho;  

  b) (inalterado) 

3 — (inalterado) 

Artigo 621.º 

Vãos 
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1 — Nas edificações novas ou em obras de ampliação ou de alteração, as janelas devem ser 
preferencialmente de forma quadrada ou retangular sendo a dimensão maior ao alto, 
salvaguardando as situações devidamente justificadas. 

2 — (Inalterado) 

3 — Os materiais dos caixilhos devem ser, por ordem de preferência, a madeira, o alumínio 
termolacado, o policloreto de vinilo (PVC) e o ferro, sendo permitidas como cores o castanho-
escuro, o verde-escuro, o vermelho escuro, o cinza ou o branco mate.  

4 — Não é permitida a existência no mesmo edifício de caixilharia de diferentes materiais e 
cores, exceto se se tratar de espaços funcionais diferenciados técnica e esteticamente 
justificados ou desde que não fique comprometida a unidade de tratamento arquitetónica do 
conjunto do edificado ou do edifício isolado.  

5 — (inalterado) 

6 — (inalterado) 

7 — (inalterado) 

8 — (inalterado) 

9 — Os gradeamentos das janelas, varandas ou janelas de sacada devem ser preferencialmente 
de ferro e pintados em preto, cinza, verde-escuro ou branco.  

 

Artigo 622.º 

(Inalterado) 

 

Artigo 623.º 

Revestimentos e cores exteriores 

1 — (inalterado) 

2 — (inalterado) 

3 — (inalterado) 

4 - Para as edificações afetas ao uso agrícola, pecuário, florestal ou industrial, localizadas fora 
dos perímetros urbanos ou em zonas industriais ou de atividades económicas, e para as 
edificações de comercio/serviço de media ou grande dimensão, poderão ser aceites outros 
revestimentos e cores exteriores, devidamente justificados, com base na atividade a 
desenvolver e no enquadramento da envolvente. 

5 — O uso de soco ou lambril, bem como de cunhais, alizares, barras, cornijas e outros 
elementos ornamentais está condicionado às características arquitetónicas e estéticas do 
conjunto e da envolvente imediata edificada ou natural, só podendo ser em reboco saliente do 
resto da fachada, pintado nas cores, branco, cinzento ou ocre. 

6 - Em situações de preexistências devidamente comprovadas poderão ser aceites outras cores, 
nomeadamente a cor Azul, mediante apresentação e apreciação da paleta de cores. 
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 Deliberação 

Ao abrigo do artigo 33.º, nº 1, alínea k), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de revisão do Código de 
Regulamento e Posturas do Município de Serpa, nos termos acima expostos. ----------------------- 

 

 

12. 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 
Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, que se transcreve:  

 

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

sentido de proceder à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento 
dos serviços, quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das 
atividades, atribuições e competências. 

Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à Lei nº 
35/2014, de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão 
dos trabalhadores se revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos 
serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a 
alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos humanos que se 
venham a revelar necessário, para além dos inicialmente previstos. 

Avaliadas as necessidades de cada unidade orgânica em matéria de recursos humanos, 
propõem-se as seguintes alterações que resultam essencialmente, da verificação de 
necessidades que não se encontram suficientemente preenchidas. 

 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

- 2 (dois) postos de trabalho adicionais de assistente operacional, da área funcional de 
Cantoneiro de limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 (um) posto de trabalho adicional da carreira especial de Fiscalização, categoria de Fiscal, 
para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território. 

Os lugares indicados correspondem a procedimentos para constituição de vínculos de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

2 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor 
identificados no Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os 
seguintes fundamentos: 

Grupo de 
Pessoal/ 
Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 

indeterm. 

Lugares a 
tempo 

determin. 

Justificações 

 
Assistente 
Operacional 

 
Cantoneiro 
de Limpeza 

 
2  

 No serviço de limpeza da DASU, existe a 
necessidade de reforço de pessoal para limpeza 
dos arruamentos, espaços públicos e edifícios, a 
título permanente. Pretende-se desta forma 
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dar continuidade à necessidade de dar resposta 
às áreas operacionais consideradas prioritárias, 
onde se inclui a limpeza urbana, com carências 
identificadas pelos serviços. 

 
Fiscalização 

 
Fiscal 

 
1 

 
 

Para satisfação de necessidades permanentes 
verificadas na respetiva área da atividade, 
considerando as sucessivas alterações 
verificadas na legislação que apontam para um 
maior enfoque nas ações de fiscalização à 
posteriori, com prejuízo das ações de controlo 
prévio. 

 

Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo 
documento interno nº 8726/2019, ao qual foi atribuído o número sequencial 16567. 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com 
a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea 
a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à 
Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa 
de Pessoal do Município, propõe-se que a presente seja remetida à reunião da Câmara 
Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para 
deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2019 - 2ª Alteração» 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), 
do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do 
artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi deliberado por maioria, com as 
abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal a segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa: 
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13. Alteração ao orçamento n.º 14 e alteração ao PPI n.º10 

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 eleitos do PS, aprovar a seguinte 

alteração ao orçamento n.º 14 e a alteração ao Plano Plurianual de Investimentos n.º 10:  
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14. Contrato de Empréstimo Referência 0765/005782/391 

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

Costa informa que, por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa de 28 de fevereiro, foi 

autorizada a contratação de dois empréstimos para financiamento à execução de obras de 
expansão da Zona Industrial de Serpa e para a execução de obras de construção do Centro 
Tecnológico Agroalimentar do Alentejo, com a Caixa Geral de Depósitos, nos termos do 
Relatório Final. 

De acordo com os ofícios/convite dirigidos às entidades bancarias para apresentação de 
propostas “a celebração de cada um dos contratos de empréstimo fica condicionada à 
aprovação das candidaturas já apresentadas a financiamento comunitário ao abrigo do Acordo 
de Parceria Portugal 2020”. 

Considerando que por mensagem de correio eletrónico de 26 de agosto, foi notificado o 
deferimento da candidatura para execução das obras de construção do Centro Tecnológico 
Agroalimentar do Alentejo, foi solicitada à Caixa Geral de Depósitos a apresentação de minuta 
do contrato, que se anexa, com a referência 0765/005782/391. 

Após apreciação e a imposição de diversas alterações, remete-se para reunião da Câmara 
Municipal de Serpa com proposta para aprovação. 

Juntam-se fichas com informação de cabimento: 

- Relativamente aos juros com numero sequencial 20339; 

- Relativamente à amortização de capital com o número sequencial 20400.» 
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 Ata n.º 19/2019 – Reunião de 18 de setembro    

20 

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de empréstimo 

n.º 0765/005782/391, a celebrar com a Caixa Geral de Depósitos, que se anexa à presente ata, 

dela fazendo parte integrante, respeitante às obras de construção do Centro Tecnológico 

Agroalimentar do Alentejo. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Protocolo de Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que por 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 26 de junho de 2019, foi aprovada a minuta e a 

celebração do Protocolo de Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa, 

considerando que, de acordo com o disposto na alínea u), do n.º 1 do artigo 33º, do Anexo I, à 
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Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de 

natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o 

município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das 

doenças”. 

A matéria foi presente à referida reunião da Câmara Municipal atenta a urgência na celebração 

do Protocolo, do qual decorre o reforço dos apoios concedidos à referida Associação, com 

efeitos a 1 de janeiro do corrente ano. 

Sucede que: 

A respetiva Cláusula 4 prevê a atribuição de outros benefícios (redução/isenção de taxas e 

tarifas) a pessoas singulares, mais concretamente aos funcionários da Associação, de acordo 

com os seguintes termos: 

“a) Redução de 50% de todas as taxas devidas no âmbito de processos de natureza urbanística, 

para construção, reconstrução, ampliação, alteração ou conservação de habitação própria 

permanente, assim como da Taxa de IMI; 

b) Redução das tarifas de abastecimento de Água, Gestão de Resíduos Urbanos e Saneamento 

de Águas Residuais, nos mesmos termos dos beneficiários de Tarifa Social; 

c) Isenção do pagamento de quaisquer taxas ou preços, no acesso a recintos culturais ou 

desportivos. 

Atenta a matéria e os beneficiários dos apoios, conclui-se que a competência para apreciação e 

deliberação é da Assembleia Municipal de Serpa, de acordo com os seguintes fundamentos: 

- De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete 

à Assembleia Municipal, sob proposta da câmara municipal “aprovar as taxas do município e 

fixar o respetivo valor”; 

- De acordo com o artigo 8º, n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, compete ainda à Assembleia Municipal 

aprovar “as isenções e sua fundamentação”. 

Mais se informa que, apesar do Protocolo já ter sido outorgado pelas partes intervenientes, os 

benefícios indicados na referida Cláusula 4, ainda não foram atribuídos.  

Em conformidade com o exposto e de acordo com os citados preceitos legais, propõe-se que a 

presente matéria regresse à apreciação da Câmara Municipal e, posteriormente, da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação sobre o conteúdo da Clausula 4, do Protocolo de 

Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa. ------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o artigo 25.º, n.º 1, alínea b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 8º, 

n.º 2, alínea d), do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de dezembro, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, o teor do exposto na cláusula 4 do Protocolo de 

Cooperação com a Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa, na sequência na 
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deliberação da Câmara Municipal, proferida na reunião realizada no dia 26 de junho do 

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

 

 

16. Proposta de venda da Escola Primária Monte Candeias – Edgar Manuel Rodrigues 

Candeias  

Relativamente a este assunto, o Serviço de Assessoria Jurídica informa o seguinte: 
 
«1-Identificação da Escola Primária 
 A escola primária designada Monte Candeias, sita na União das freguesias de Vila Nova de S. 
Bento e Vargo, prédio inscrito na matriz sob o artigo 3148, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Serpa sob o número 5381/20190624, encontra-se desativada e poderá estar sujeita a 
degradação pela sua não utilização, pelo que esta justificação poderá utilizada para a respetiva 
alienação.  
 
2-Forma de alienação 
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.” 

 

Devem, contudo, 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. 

 

3-Proposta de aquisição 

 Existe uma proposta, apresentada por Edgar Candeias a manifestar interesse na aquisição da 

escola primária Monte Candeias, pelo preço de 13.500,00€, por E/11273/2018, de 23 de julho, 

justificando tal interesse pelo facto dos seus pais Manuel Candeias Custódio e Ana Candeias 

Custódio serem proprietários da Herdade onde se encontra escola e que guarda boas 

recordações dessa escola pelo facto de a ter frequentado, assim como os seus pais. 
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 Apreciado o pedido apresentado, e tendo em conta as motivações no interesse da sua 

aquisição constata-se que a localização da escola tem um grande peso no interesse 

manifestado, pelo que foi confirmado, pelas confrontações constantes da caderneta predial do 

prédio urbano 3148, que o edifício da escola primária confronta a norte e poente com o prédio 

rústico inscrito sob o artigo 75 K, a nascente com o Monte Candeias e a sul com o caminho 

municipal e que, pela caderneta predial do prédio rústico inscrito sob o artigo 75, seção K são 

titulares Manuel Candeias Custódio (1/2) e Maria Custódia Candeias (1/2),cabeça de casal de 

herança. Conclui-se assim que, o edifício escolar se encontra edificado nesse prédio rústico, 

embora tenha sido cedido o terreno para a sua construção, conforme se provou pelas 

informações, plantas e fotografias que se encontram no processo de registo desta escola e pela 

escritura de justificação celebrada em 28/03/2019, na notária Joana Prior. 

 

Perante o interesse manifestado na aquisição do imóvel, e considerando que o preço 

apresentado não é inferior ao valor patrimonial do prédio, valor que tem servido de referência 

no preço de venda e que, no ano de 2018 já foi vendida por ajuste direto a escola da Vendinha, 

cabe ao respetivo órgão tomar a decisão de alienação por ajuste direto, reconhecendo o 

interesse manifestado pelo proponente e da própria autarquia que pretende evitar a 

degradação do edifício. 

 

4-Proposta de decisão» 

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 da mencionada escola primária, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 3148, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

5381/20190624,pelo preço de 13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros), a Edgar Candeias, 

considerando que a escola primária se encontra desativada e tendo em consideração o 

interesse manifestado pelo ora requerente e pela própria autarquia pretende evitar a 

degradação do edifício.»-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com o artigo nº 33º nº 1, alínea g) do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, proceder à venda da escola primária desativada de Monte 

Candeias, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3148, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 5381/20190624, pelo preço de 13.500,00€ (treze mil e 

quinhentos euros), a Edgar Candeias. ----------------------------------------------------------------------------- 
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17. Auxiliares de ação educativa - Protocolo a estabelecer com a Associação Aldeia Nova - 

Associação de Desenvolvimento Social 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, para a resolução de situações de 

contratação de pessoal auxiliar de ação educativa, nível pré-escolar, de carácter extraordinário, 

imediato e não permanente, no que concerne a execução do serviço no apoio às escolas e 

famílias, na sua plenitude e na abertura normalizada do ano letivo 2019/2020, propõe para 

deliberação em reunião de Câmara, uma Proposta de Protocolo com a Associação Aldeia Nova - 

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. Bento, que abaixo se transcreve. 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA 
DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR 

Entre: 
- O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº501112049, com sede na praça da 
República, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, 
em execução da deliberação de reunião de câmara datada de 18/09/2019. 
E 
- Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento, pessoa coletiva de direito 
público nº 507067134, com sede na Avenida da Liberdade, 7830-080, em VNSBento, neste ato 
representada pela Presidente Sónia Maria Coelho Neto.  
Considerando que: 
- O Município de Serpa tem celebrado anualmente um acordo de colaboração com a Direção 
Regional de Educação do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, em harmonia com a Lei 
nº5/97 de 10 de Fevereiro e o Decreto-lei 147/97 de 11 de Junho, e com o Protocolo de 
colaboração celebrado a 28 de Julho de 1998 pelo Ministério da Educação com Ministério do 
Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, para 
regulamentação das condições de participação no Programa de Expansão e Desenvolvimento 
do Pré-escolar; 
- A adesão ao programa implica que o Município de Serpa assegure a oferta das atividades de 
Apoio em Sala de Aula e da Componente de Apoio à Família; ou seja, as atividades que se 
destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, durante, antes 
e depois do período diário das atividades educativas e respetivas interrupções, com 
comparticipação da Administração Central, no sentido da viabilização do acesso universal a 
uma educação pré-escolar pública de qualidade, independentemente do nível socioeconómico 
das famílias; 
- Estão colocadas nas escolas 23 auxiliares de ação educativa, 6 com contrato a termo certo e 
17 com contrato a termo incerto; 
- As necessidades de alocação de recursos humanos, relativamente ao período letivo transato, 
mantêm-se, na sua generalidade, as mesmas, face á manutenção do número de turmas de pré-
escolar; à exceção de situações sinalizadas de crianças que requerem cuidados especiais; 
- Surgiram também situações de carácter extraordinário, imediato e não permanente, a saber 
baixas médicas / licenças de maternidade, que impossibilitam a execução do serviço no apoio 
às escolas e famílias, na sua plenitude, colocando em causa o regular funcionamento letivo do 
pré-escolar e atividades de animação e apoio à família, a iniciar a 16 de Setembro 
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- A Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento é uma entidade 
vocacionada para dar resposta às solicitações ao nível do pré-escolar, para além de ter uma 
estrutura de suporte devidamente organizada e já ter colaborado no ano letivo 2018/2019 com 
o município, nos termos enunciados ao presente protocolo; 
 
É celebrado entre as partes outorgantes o presente protocolo de colaboração no âmbito do 
programa de expansão e desenvolvimento do pré-escolar que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 
 

Cláusula 1ª 
Compete ao Município de Serpa: 

a) Implementar os serviços de apoio em sala de aula e componente de apoio à família no 
âmbito do programa de expansão e desenvolvimento do pré-escolar nos jardins-de-
infância do concelho de Serpa, assumindo na integra as responsabilidades determinadas 
no acordo de colaboração atrás mencionado; 

b) Transferir para a 2ª outorgante a verba inicial de 2000€ euros para fazer face à execução 
de tarefas contabilístico-financeiras e administrativas. 

 
Cláusula 2ª 

Compete à Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento: 
a) Contratar as auxiliares de ação educativa para que se possa assegurar a oferta das 

atividades de animação e apoio à família e apoio em sala de aula, de segunda a sexta-
feira;  

b) Desempenhar com zelo, dedicação e rigor as funções que lhe são confiadas; 
c) Aplicar as verbas colocadas à disposição em rigorosa conformidade com a finalidade do 

presente protocolo; 
d) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o ano letivo em apreço, 

sempre que lhe for solicitado pela 1ª outorgante; 
e) Garantir que o funcionamento dos jardins-de-infância onde está a decorrer a 

componente de apoio à família na educação pré-escolar ocorra entre as 8h00 e as 
18h00 

Cláusula 3ª 
1- O Município de Serpa compromete-se a transferir para a Aldeia Nova – Associação de 
Desenvolvimento Social de VNS Bento a verba total de 23 177, 15 euros, à qual serão deduzidos 
os 2000,00 euros iniciais, com transferências mensais (até ao dia 20 de cada mês) de até 1778 
euros, Anexo 1, entre setembro de 2019 e junho de 2020, por forma a assegurar as atividades 
referenciadas em sede do presente protocolo. 
2- Ao presente protocolo foi atribuído o número de cabimento sequencial 20 343. 

 
Cláusula 4ª 

O número de salas a abranger e auxiliares assistentes operacionais de ação educativa a colocar 
são as constantes do Anexo 1, passível de reavaliação mediante outras situações de caráter 
extraordinário que possam ocorrer ao longo do ano letivo, e que fica a fazer parte integrante 
do presente protocolo. 
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Cláusula 5ª 

1- O presente protocolo é válido de setembro a 30 de Junho de 2020; 
2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e 
poderá ser denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 30 
dias, relativamente à data proposta para o seu termo; 
3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão 
efetuar alterações ao protocolo. 

Cláusula 6ª 
1- A gestão do presente protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente 
formada por um elemento de cada instituição outorgante em estreita colaboração com os 
jardins-de-infância envolvidos à qual competirá acompanhar a execução das atividades 
programadas e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 
2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelas entidades envolvidas neste 
Protocolo. 
Serpa, ________ setembro de 2019 
 

Pelo Município de Serpa Pela Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 
Social de VNS Bento 

 
O Presidente 

 
_____________________________________________ 

 
A Presidente 

 
___________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires  Sónia Maria Coelho Neto 
 

 
 

              

               ANEXO 1 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR 

Quadro Resumo de Encargos  

               2019 
Setembro de 2019 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 
2= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Outubro de 2019 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
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Novembro de 2019 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 
2= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Dezembro de 2019 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 
2= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 
2= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Subsídio de Natal 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

211,69 € X 2= 423,38 € 
2,12 

€ 
X 
2= 4,24 € 2,12 € X 2= 4,24 €       

50,28 
€ 

X 
2= 

100,56 
€ 

Total Parcial: 
 

532,42 € 
         

               Subsídio de Férias 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

211,69 € X 2= 423,38 € 
2,12 

€ 
X 
2= 4,24 € 2,12 € X 2= 4,24 €       

50,28 
€ 

X 
2= 

100,56 
€ 

Total Parcial: 
 

532,42 € 
         sub total 

           

8.216,85 € 

                              

2020 
Janeiro de 2020 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Fevereiro de 2020 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Março de 2020 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
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Abril de 2020 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Maio de 2020 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X 2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               Junho de 2020 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

635,07 € X 2 = 
1.270,14 

€ 
6,35 

€ 
X 
2= 12,70 € 6,35 € 

X 2 
= 12,70 € 

95,40 
€ 

X2 
= 190,80 € 

150,83 
€ 

X 2 
= 

301,66 
€ 

Total Parcial: 
 

1.788,00 € 
         

               

               Subsídio de Natal 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

317,53 € X 2= 635,06 € 
3,18 

€ X2= 6,36 € 3,18 € X 2= 6,36 €       
75,41 

€ 
X 
2= 

150,82 
€ 

Total Parcial: 
 

798,60 € 
         

               Subsídio de Férias 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

317,53 € X 2= 635,06 € 
3,18 

€ 
X 
2= 6,36 € 3,18 € X 2= 6,36 €       

75,41 
€ 

X 
2= 

150,82 
€ 

Total Parcial: 
 

798,60 € 
         

               Compensação 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Compensação 

635,07 €                   
317,54 

€ 
X2 
= 

635,08 
€ 

Total Parcial: 
          

635,08 € 

               

sub total 
           

12.960,30 
€ 

                              

Total 
Honorários:  

           

21.177,15 
€ 

Organização administrativa e contabilistico financeira: 
     

2.000,00 € 

Total Absoluto: 
         

23.177,15 € 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Odete Borralho, para prestar mais alguns 

esclarecimentos, referindo as dificuldades existentes no arranque do ano letivo, não se 

conseguindo prestar o apoio com as auxiliares existentes, nomeadamente na componente de 

apoio à família, uma vez que existem auxiliares de baixa médica. Para fazer face a esta situação 

de caráter extraordinário, considerou-se conveniente prolongar o protocolo que já existia com 

a Associação Vila Nova, propondo a contratação de duas pessoas, com carater não 

permanente, mas que possam auxiliar no inicio do ano letivo.  

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo a celebrar 

com a Associação Aldeia Nova - Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S. 

Bento, acima transcrito, respeitante à colaboração no âmbito da execução do programa de 

expansão e desenvolvimento do pré-escolar. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Proposta de transferência de verbas para apoio ao funcionamento das Escolas Básicas 

de 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho (agrupamento de 

Escolas n.º 1 e n.º 2) para o ano letivo 2019/2020   

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta do Gabinete de 

Ação Social e Educação, para a transferência de verba para apoio ao funcionamento das escolas 

básicas de 1º ciclo e dos jardins-de-infância da rede pública do Concelho (Agrupamentos de 

Escolas nº 1 e nº 2) – Ano Letivo 2019/2020, com o valor de investimento total calculado de 

8742 euros, previamente cabimentados (nº sequencial 20386): 

 
Proposta do Município de Serpa para transferência de verba para apoio ao funcionamento das escolas básicas 
de 1º ciclo e dos jardins-de-infância da rede pública do Concelho (Agrupamentos de Escolas nº 1 e nº 2) – Ano 

Letivo 2019/2020 
 
No âmbito do regime jurídico de transferência de competências do Estado para as Autarquias Locais, consagrado 
na Lei 75/2013 de 12 de setembro (alínea 1 do artigo 33º), em matéria de educação, e de acordo com: 
- o artigo 14º do Decreto regulamentar 12/2000, que define ser da competência das câmaras municipais “…o 
fornecimento do equipamento e material didático e a prestação dos apoios socioeducativos aos mesmos níveis; 
- o decreto-lei 144/2008, que determina a transferência para os municípios, no âmbito da rede pública de pré-
escolar e 1º ciclo do ensino básico, a aquisição de material didático e pedagógico  
- a Lei 2/2007 de 15 janeiro que no seu artigo 24º ( lei da finanças locais), define que o fundo social municipal se 
assume como uma transferência financeira do Estado para os municípios, para financiamento de despesa relativas 
às competências dos municípios nas áreas da educação, saúde e ação social; 
Considerando, ainda, que determina a Lei-Quadro 5/97 (lei Quadro da Educação Pré-Escolar) que os 
estabelecimentos de educação pré-escolar devem ser dotados dos recursos necessários à componente socio 
educativa, sendo anualmente e por ano letivo, por despacho do gabinete do ministro da educação, estabelecidos 
os montantes a transferir por agrupamento de escola (para o ano letivo 2018/19, ano letivo anterior, o enunciado 
foi efetuado por despacho 9289/2018, de 3 de Outubro de 2018, com apoio estabelecido por sala e nº de alunos). 
Propõe o município de Serpa a transferência financeira por cada ano letivo aos Agrupamentos de Escola do 
Concelho para funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de 1º ciclo da rede pública para 
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aquisição de material didático e pedagógico e apoio à aquisição de consumíveis informáticos, nomeadamente 
tinteiros / toneres, de acordo com os critérios abaixo elencados: 

Critérios de Atribuição para o pré-escolar 
Propõe-se que, para as salas de pré-escolar, o cálculo financeiro de apoio se efetue pelo nº de salas e respetivo 
nº de alunos, conforme abaixo apresentado e de acordo com referência ao valor regulamentado por Despacho 
Anual, do Ministério da Educação, ao qual acresça apoio para aquisição de tinteiros/toneres, de acordo com 
intervalos de critérios abaixo apresentados. 

Quadro Síntese 
 

Pré-Escolar (nº de 
Salas e de Alunos) 

 
Valor proposto para apoio a 

material didático e pedagógico 

 
Tinteiros / toneres 

Por cada sala até 10 
alunos 

172  euros Até 40 alunos em Jardim de 
Infância / por edifício escolar 

1 tinteiro por 
ano letivo 

Por cada sala entre 
11 e 15 alunos 

274 euros De 41 a 80 alunos em Jardim de 
Infância / por edifício escolar 

2 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala entre 
16 e 20 alunos 

306 euros De  81 a 120  alunos em Jardim 
de Infância / por edifício escolar 

3 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala com 
mais de 20 alunos 

330 euros + 120 alunos em Jardim de 
Infância / por edifício escolar 

4 tinteiros  por 
ano letivo 

. 
Critérios de Atribuição para o 1º Ciclo 

Para as salas de 1º ciclo propõe-se a atribuição de apoio financeiro pelo número de salas e respetivo número de 
alunos abrangidos, e de tinteiros/toneres, de acordo com os intervalos abaixo estabelecidos. 

Quadro Síntese  
  
1.º ciclo (nº de Salas 
e de Alunos) 

 
Valor proposto para apoio a 
material didático e pedagógico 

 
Tinteiros / toneres 

Por cada sala até 10 
alunos 

106 euros Até 40 alunos no 1º ciclo / 
por edifício escolar 

1 tinteiro por 
ano letivo 

Por cada sala entre 11 
e 15 alunos 

116 euros De 41 a 80 alunos no 1º ciclo 
/ por edifício escolar 

2 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala entre 16 
e 20 alunos 

169 euros De  81 a 120  alunos no 1º 
ciclo / por edifício escolar 

3 tinteiros  por 
ano letivo 

Por cada sala com 
mais de 20 alunos 

222 euros + 120 alunos no 1º ciclo / por 
edifício escolar 

4 tinteiros  por 
ano letivo 

De acordo com o cálculo apurado, e mediante os dados facultados pelos Agrupamentos de Escolas n.º 1 e n.º 2, 
estima-se, para o ano letivo 2019/2020, de acordo com os critérios apresentados, um montante total de 
investimento financeiro de 8742€ (oito mil, setecentos e quarenta e dois euros), ao qual foi atribuído o nº 
sequencial 20386. A esta verba acrescerão as despesas associadas à aquisição de tinteiros/toneres.  
Propõe-se ainda que o apoio financeiro se efetue mediante a transferência de duas tranches anuais, para cada 
Agrupamento, de valor igual, nos meses de outubro de 2019 e março de 2020. 

 
ANEXO I 

QUADROS SÍNTESE POR AGRUPAMENTO E NÍVEL DE ENSINO 
(de acordo com o nº de alunos matriculados por Agrupamento) 

Pré-Escolar 

 

Ano Letivo 2019/2020 
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Quadr
o 2 

AGRU
PAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA 

 

Estabelecimentos de 
Ensino 

Turmas 
 

Verba a alocar 
para o ano letivo 

 
Nº alunos/Sala 

 
Tinteiros / toneres 

por ano letivo 

VNSBento 

A 330€ 23  

B 330€ 21  

C 330€ 21  

SUB-TOTAL 990€ 65 
2 

VVFicalho 
A 330€ 23  

SUB-TOTAL 330€ 23 
1 

A-do-Pinto 
A 172€ 5  

SUB-TOTAL 172€ 5 1 

 
TOTAL 1492€ 93 

 
4 

 
 

 

Quadro 1 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA 

 

Estabelecimentos de 
Ensino 

Turmas 
 

Verba a alocar 
para o ano letivo 

 
Nº alunos/Sala 

 
Tinteiros / toneres 

por ano letivo 

JI Serpa 

A 330€ 23  

B 330€ 23  

C 330€ 23  

D 330€ 22  

SUB-TOTAL 1320€ 91 
3 

JI VM 
VM 172€ 5  

SUB-TOTAL 172€ 7 
1 

JI Pias 

A 306€ 16  

B 306€ 17  

C 306€ 20  

SUB-TOTAL 918€ 53 2 

JI V. Vargo 
A 306€ 19 

 

SUB-TOTAL 306€ 19 1 

JI Brinches 

A 306€ 17 
 

SUB-TOTAL 
306€ 

17 

1 

TOTAL 
3022 € 185 alunos 

 
8 
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Quadro 3 

TOTAL DE VERBA A TRANSFERIR PARA PRÉ-ESCOLAR POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
 

Agrupamento1 3022 € 

Agrupamento 2 1492€ 

TOTAL 4514€ 

 

1º ciclo 

Ano Letivo 2019/2020 
 

Quadro 4 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE SERPA 

Estabelecimentos de Ensino 

 
Turmas 

 
Verba a alocar para o ano 
letivo Nº Alunos/Sala 

 
Tinteiros / 
toneres por 
ano letivo 

 
EB de Serpa 

 
1 A 

 
222€ 24 

 

 
1 B 

222€ 
24 

 

 
2 A 

222€ 
24 

 

 
2 B 

169€ 
20 

 

 
2 C 

222€ 
21 

 

 
3 A 

169€ 
20 

 

 
3 B 

169€ 
20 

 

 
4 A 

169€ 
20 

 

4 B 169€ 
20 

 

4 C 169€ 
20 

 

SUB-TOTAL  
1902€ 213 

 
4 

V Mortos   

 
1, 2, 3 A 

 
116€ 6 + 1+ 3 + 3 

 

SUB-TOTAL  
116€ 13 

1 

Pias 

1 A 222€ 
23 

 

2 A 169€ 
17 
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3 A 169€ 
17 

 

4 A 169€ 
17 

 

SUB-TOTAL 729€ 
74 

2 

Vvargo 

1, 2 A 106€ 
9 

 

3,4 B 116€ 
11 

 

SUB-TOTAL 222€ 
20 

1 

Brinches 

2, 3 A 106€ 
9 

 

1, 4 B 106€ 
10 

 

SUB-TOTAL 212€ 
19 

1 

TOTAL 3181€ 339 alunos 9 

 
Quadro 5 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA 
 

Estabelecimentos de 
Ensino 

 
Turmas 

 
Verba a alocar para o 

ano letivo 

Nº 
Alunos/Sala 

 
Tinteiros / toneres por 

ano letivo 

 
 
VNSBento 

1 A, 4 A 169€ 17  

2B, 3B 169€ 20  

3 C 222€ 22  

4 D 169€ 17  

SUB-
TOTAL 

 
729€ 

 
76 

 
2 

 
 
VVFicalho 

1E, 2E 106€ 10  

3F, 4F 106€ 10  

SUB-
TOTAL 

 
212€ 

 
20 

 
1 

A-do-Pinto  
1 G 

 
106€ 

 
6 

 

SUB-
TOTAL 

 
106€ 

 
6 

 
1 

TOTAL 1047 € 102 4 
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Quadro 6 

TOTAL DE VERBA A TRANSFERIR PARA 1º CICLO, POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

Agrupamento1  
3181 € 

Agrupamento 2 1047€ 

TOTAL 4228€ 

          
 

Quadro 7 
TOTAL GERAL PARA APOIO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO E PEDAGÓGICOS (pré-escolar e 1º ciclo) 
 

 Pré escolar 1º ciclo TOTAL 

 
Agrupamento 1 

 
3022 € 

 
3181 € 

 
6203€ 

Agrupamento 2 1492€ 1047 € 2539€ 

TOTAL 4514€ 4228€ 8742€ 

 

 

19. Descentralização de competências 

- A Lei da transferência de competências para as autarquias (Lei n.º 50/2018) e a de alteração à 
Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (Lei n.º 
51/2018), aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam a consagração do 
subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos em áreas e domínios vários, 
colocando novos e sérios problemas à gestão das autarquias e, sobretudo, à resposta aos 
problemas das populações. 

Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à legislação agora em 
vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da República referenciou: 

- A sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias locais de 
atribuições até este momento da Administração Central; 

- O inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de 
responsabilidades do Estado; 

- A preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias locais; 

- A exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência mediata no 
rigor das finanças públicas; 

- O afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial o seu 
papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções públicas. 

Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das insuficiências e erradas 
opções adotadas na Lei. 

Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para as autarquias 
competências de mera execução, o que as coloca numa situação semelhante à de extensões dos 
órgãos do Poder Central e multiplica as situações de tutela à revelia da Constituição, 
contribuindo para corroer a autonomia do Poder Local. 

- A Lei n.º 50/2018 prevê que os termos concretos da transferência em cada área resultarão de 
Decreto-Lei a aprovar pelo Conselho de Ministros. 
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Porém, conforme o disposto na alínea b), do n.º 2, do artigo 4º, estabelece-se que essa 
transferência se possa fazer de forma gradual e conferindo às autarquias a faculdade de 
optarem por adiar o exercício das novas competências por deliberação das suas assembleias, 
comunicando a sua opção à DGAL nos seguintes termos:  

- Até 15 de Setembro de 2018, as autarquias que não pretendam a transferência em 
2019; 

- Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em 2020. 

Por força do disposto no artigo 92º, do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, que aprovou 
as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2019, o prazo concedido 
às autarquias para comunicar que não pretendem a transferência de competências em 2020, 
foi alargado até 30 de setembro de 2019. 

- A apreciação geral sobre o processo, o conjunto de implicações financeiras, humanas e 

organizacionais, a ausência de conhecimento sobre as matérias a transferir, as condições e as 
suas implicações (só descortináveis com a publicação de cada um dos Decretos-Lei) deviam ter 
conduzido a que, responsavelmente e na defesa dos interesses quer da autarquia quer da 
população, se rejeitasse a assunção a partir de 1 de janeiro de 2019, das novas competências.  

Foi isto que o município de Serpa, responsavelmente fez. A justeza da decisão é aliás confirmada 
pelos desenvolvimentos do processo designadamente com a publicação dos diplomas sectoriais. 
Na verdade, estes diplomas subvertem prazos legais, confundem datas de entrada em vigor (em 
que são omissos) com produção de efeitos. Entretanto a própria natureza dos diplomas 
sectoriais e a sua redação recomendam que, sem prejuízo da deliberação adotada em setembro 
passado, se confirme de novo a clara posição deste município face a este processo.   

A Assembleia Municipal de Serpa, nas reuniões de 13 de setembro de 2018, 17 de janeiro, 28 de 
fevereiro e 28 de junho de 2019, já se pronunciou sobre cada um dos diplomas rejeitando a 

transferência de competências em 2019 e 2020. 

Verificando-se, entretanto, a publicação de dois novos diplomas, importa nova pronuncia 
relativamente à transferência de competências a operar, ainda no corrente ano de 2019. 

Mais, considerando a citada prorrogação do prazo para pronuncia aprovada pelo Decreto-Lei n.º 
84/2019, de 28 de junho, afigura-se conveniente nova pronuncia da Assembleia Municipal de 
Serpa, relativamente à transferência de competências a operar, especificamente, no ano de 
2020. 

 

 Intervenções  

Interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais, tendo começado por dizer que só receberam ontem a 
informação respeitante a este assunto, pelo que, não conhece devidamente o novo diploma 
para que possa pronunciar-se sobre ele e refere ainda que o documento está apresentado nos 

mesmos termos, está formatado como os anteriores. Lembrou que a posição dos eleitos do PS é 
diferente da CDU, pois consideram que existem diplomas que mereciam uma análise mais 
aprofundada, pois alguns podiam trazer algumas mais valias. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que o documento foi apresentado tal como os anteriores, dado que é a 
posição politica da CDU sobre o assunto e relativamente ao novo diploma - 116/2019, de 21 de 
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agosto, que define o modelo de cogestão das áreas protegidas e concretiza o princípio de 
participação dos órgãos municipais na respetiva gestão, diz que, em caso de aceitação, a 
Câmara iria ficar com a gestão partilhada do Parque Natural do Vale do Guadiana.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares referiu a falta de um documento mais técnico, explicativo para 
uma melhor análise de cada um dos diplomas, e o que tem sido apresentado tem mais a ver 
com uma posição de principio e doutrina partidária, tendo o Sr. Presidente respondido que é de 
facto uma posição de princípio, é a politica assumida pela CDU no que se refere à 
descentralização de competências.  

O Sr. Vereador Manuel Soares informou que irão votar contra, uma vez que a posição politica do 
PS sobre a descentralização de competência é diferente da assumida pela CDU. ------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos 
do PS, três votos a favor dos eleitos da CDU e o voto de qualidade do Sr. Presidente, propor que 
a Assembleia Municipal de Serpa delibere: 

 

1. Rejeitar, a assunção em 2019, das competências transferidas por via dos seguintes 
diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os 
órgãos municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de 
apoio à pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou 

secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e 
de áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas 
protegidas e concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

2. Rejeitar, a assunção em 2020, das competências transferidas por via dos seguintes 
diplomas: 

- Decreto-Lei 97/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 
órgãos municipais no domínio das praias marítimas, fluviais e lacustres; entretanto publicados 
que o Governo tem em elaboração; 

- Decreto-Lei 98/2018, de 27 de novembro - concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da autorização de exploração das modalidades afins de jogos de 
fortuna ou azar e outras formas de jogo. relativo à autorização de exploração das modalidades 
afins de jogos  

- Decreto-Lei nº. 99/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
as entidades intermunicipais no domínio da promoção turística; 

- Decreto-Lei nº. 100/2018 de 28 de novembro - concretiza a transferência de competências 
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para os órgãos municipais no domínio das vias de comunicação; 

- Decreto-Lei nº. 101/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio da justiça; 

- Decreto-Lei nº. 102/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
os órgãos das entidades intermunicipais no domínio dos projetos financiados por fundos 
europeus e dos programas de captação de investimento; 

- Decreto-Lei nº. 103/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais e das entidades intermunicipais no domínio do apoio aos bombeiros 
voluntários; 

- Decreto-Lei nº. 104/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais no domínio das estruturas de atendimento ao cidadão; 

- Decreto-Lei nº. 105/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 

os órgãos municipais no domínio da habitação; 

- Decreto-Lei nº. 106/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais no domínio da gestão do património imobiliário público sem utilização; 

- Decreto-Lei nº. 107/2018 de 29 de novembro - concretiza a transferência de competências para 
os órgãos municipais no domínio do estacionamento público. 

- Decreto-Lei n.º 20/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais nos domínios da proteção e saúde animal e da segurança dos 
alimentos; 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 

- Decreto-Lei n.º 22/2019; de 30-01-2019: Desenvolve o quadro de transferência de 

competências para os municípios no domínio da cultura; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30-01-2019: Concretiza o quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde. 

- Decreto-Lei n.º 58/2019, de 30-04-2019: Concretiza o quadro de transferência de 
competências para os órgãos municipais no domínio do serviço público de transporte de 
passageiros regular em vias navegáveis interiores e no domínio do transporte turístico de 
passageiros em vias navegáveis interiores. 

- Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28-05-2019: Concretiza a transferência de competências para os 
órgãos municipais, nos seguintes domínios: 

a) Gestão das áreas afetas à atividade de náutica de recreio e dos portos ou instalações de 
apoio à pesca não inseridos na área de jurisdição dos portos comerciais nacionais principais ou 
secundários; 

b) Gestão das áreas sob jurisdição portuária sem utilização portuária reconhecida ou exclusiva e 
de áreas urbanas de desenvolvimento turístico e económico não afetas à atividade portuária; 

- Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto - Define o modelo de cogestão das áreas 
protegidas e concretiza o princípio de participação dos órgãos municipais na respetiva gestão; 

 

3. Reclamar: 
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- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já 
requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da 
criação das regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e 
da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje 
as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se 
adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado 
(designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros 
adequados e não pretexto para a desresponsabilização do Estado por via de um 

subfinanciamento que o atual processo institucionaliza.» --------------------------------------------------- 

 

20. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 174 referente ao 

dia 17 de setembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.286.970,62€ (um 

milhão, duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta euros e sessenta e dois cêntimos) e 

184.599,67 € (cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e nove euros e sessenta e 

sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Terminada a ordem de trabalhos, começou por usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara para 

fazer o ponto de situação do processo dos Passadiços do Pulo do Lobo, que resultante do não 

entendimento com a proprietária dos terrenos, foi necessário avançar para a expropriação. 

Feita a exposição à DGAL, na semana passada obteve-se a informação via telefone de que foi 

declarada a utilidade pública desses terrenos, seguindo o processo para o Tribunal da Relação 

de Évora e foi nomeado o perito que vai fazer a avaliação dos terrenos, vamos contatar 

rapidamente esse perito, para marcar um dia para a vistoria aos terrenos e logo que tenhamos 

o relatório, será feita a tomada de posse administrativa. Realça o papel do Secretário de Estado 

que acompanhou o processo, referindo o seu empenho na resolução deste assunto. 

 

Na sequência do ofício enviado pela Câmara Municipal aos partidos titulares do direito de 

oposição, para o envio de sugestões/propostas para o Orçamento e Plano de Atividades do 

próximo ano, a Sr.ª Vereadora Paula Pais referiu que os eleitos do PS estão na fase de recolha 

de contributos para preparar um documento para apresentar, mas solicitam a realização de 

uma reunião com o Executivo antes da elaboração do documento e solicitam também que a 

apreciação e aprovação do Orçamento e PPI para o próximo ano, seja feita numa reunião 

pública, contrariamente ao que tem acontecido em anos anteriores.  



 

 Ata n.º 19/2019 – Reunião de 18 de setembro    

39 

 

Relativamente à obra do Mercado Municipal de Serpa, que já teve duas prorrogações e em que 

os eleitos do PS têm compreendido a situação e têm votado favoravelmente essas 

prorrogações, mas a empresa é a mesma que está a fazer uma obra em Mértola e na Câmara 

Municipal de Mértola a oposição (CDU) não tem tido a mesma postura de compreensão e tem 

votado contra as prorrogações.  

Aproveita para pedir o ponto de situação da obra do Mercado de Serpa.  

Solicita ainda o ponto de situação do arranjo da estrada da Penalva. ----------------------------------- 

 

Relativamente à Estrada da Penalva, o Sr. Presidente informou que já existiu uma intervenção, 

mas poderá posteriormente dar conhecimento do valor do investimento efetuado nas duas 

fases da intervenção.  

Sobre a obra do Mercado diz que, sem fazer comparações com outros municípios, mas feita a 

análise da situação, considerou-se que seria mais vantajoso optar pelas prorrogações, uma vez 

que um novo concurso iria atrasar ainda mais a obra. 

Quanto à reunião no âmbito do Orçamento e PPI, diz que a proposta irá ser analisada. ------------ 

 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para manifestar o seu desagrado e diz que é também 

o desagrado da população de Pias, sobre o facto de, no jornal Serpa Informação, não constar a 

noticia sobre as Festas de Pias e no mesmo fim de semana, realizou-se a Feira Histórica e existia 

um artigo sobre esta feira.  

Sobre o acesso à EBI de Serpa, diz que, embora saiba dos constrangimentos existentes, mas 

questiona se não será possível fazer um acesso direto à escola pela rotunda da Cruz Nova, 

tornando assim mais fácil e rápido o acesso, não colocando em causa a segurança, no caso de 

alguma emergência.  

Face às alterações de trânsito na Rua Jogo dos Paus em Pias, pergunta se vai iniciar-se a obra.  

Refere ainda que, na entrada de Brinches, devido ao crescimento das raízes das árvores, as 

lajetas estão levantadas, o que, além do mau aspeto, pode provocar algum acidente.  

 

O Sr. Presidente começou por informar que, relativamente às lajetas, está previsto a sua 

retirada e a circulação passa a ser feita por dentro, porque existe espaço suficiente.  

Quanto à Rua Jogo dos Paus a obra vai iniciar-se. No que se refere ao acesso à Escola Básica de 

Serpa, diz que, inicialmente, existiu um projeto que previa o acesso direto pela rotunda, mas 

poderá o assunto ser novamente analisado.  

 

 

Quanto ao Serpa Informação, a edição tem que ser encerrada antes do fim do mês de agosto e 

aquando da elaboração do jornal ficou um espaço reservado para a noticia sobre a feira e 

quanto à festa de Pias, tem sido habitual nos últimos anos, a noticia ser incluída na edição de 

outubro e referiu ainda que, caso a Comissão de Festas de Pias enviasse o programa das festas 
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para a Câmara Municipal, poderiam incluir no jornal e servia como divulgação, mas a comissão 

de festas não tem enviado o programa.  ------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer que é importante que se reveja o 

modelo da Feira Medieval, porque já se denota uma certa saturação e talvez se devesse fazer 

de dois em dois anos e este ano, com a coincidência de dois eventos no mesmo fim de semana 

(a feira histórica e as Festas de Pias), também foi prejudicial e houve um nível baixo de adesão. 

Relativamente à feira deste ano, refere que o Futebol Clube de Serpa colocou no seu espaço 

uma televisão para se verem os jogos de futebol e isso não é adequado para uma feira 

medieval, pelo que, deveria ser analisado o regulamento para evitar situações desta natureza. 

Aborda ainda o assunto das construções clandestinas feitas por elementos de etnia cigana e 

que têm surgido, nomeadamente em Vales Mortos, Santa Iria e Vila Nova de S.Bento, 

questionando  que mecanismos tem  a autarquia ao seu dispor para atuar em situações desta 

natureza e se, para além do envio do processo para Tribunal, não se poderá também fazer 

participação às autoridades e em situações como a de Santa Iria, em que a obra ilegal está a ser 

feita em terreno da Câmara Municipal, como poderá a autarquia atuar.   

Alerta ainda para o facto de, em Vila Nova de S.Bento, numa rua que não tem saída, está o 

espaço da via pública ocupado por objetos pessoais de um determinado individuo e a Junta de 

Freguesia e um vizinho já falaram com ele para tentar resolver o problema, mas a situação 

mantém-se. Tendo a pessoa sido advertida e se não cumprir o estipulado no Código de 

Posturas, considera que se devem aplicar as coimas previstas para estas situações.  

Ainda sobre Vila Nova de S.Bento, referiu a situação dos cães que andam a passear no jardim e 

a defecar e não se está a atuar, fazendo cumprir os regulamentos. -------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder ao assunto da coincidência de datas na realização da 

Feira Histórica e da Festa de Pias, lembrando que a feira sempre se realizou no fim de semana 

mais próximo do dia 24 de agosto e a festa de Pias tem tido oscilações ao longo dos anos. No 

entanto, a comissão de festas de Pias tem autonomia para decidir a data das suas festas, mas 

quando coincidem, considera que todos saem a perder e todos os anos a autarquia reúne com 

a comissão de festas, em conjunto com a Junta de Freguesia, para alertar para situações desta 

natureza, e informar sobre a data da feira de Serpa, uma vez que ela consta no plano de 

atividades da autarquia.  

Quanto à questão do modelo esgotado das feiras medievais, refere que esta feira só ganha 

mais dinâmica se gostarem dela, e aqui em Serpa praticamente não se vê ninguém trajado, 

contrariamente ao que acontece em algumas localidades. Com o objetivo de alterar esta 

situação e motivar as pessoas, temos ido junto das escolas, tentando aumentar a participação 

dos jovens, pois para ser sustentável e melhor tem que ser mais vivida pelas pessoas do 

concelho. Quanto à questão da televisão, diz que o alerta fica registado. 
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No que diz respeito ao Código de Posturas, quem faz com que seja aplicado são os fiscais e se a 

Câmara tem cada vez menos fiscais e existem cada vez menos efetivos da GNR, existem cada 

vez mais dificuldades em fazer cumprir os regulamentos.  

Sobre as obras clandestinas, devem ser vistas caso a caso e já tem sido prestado informação 

sobre algumas dessas situações e sempre que houver um pedido específico, a Câmara informa 

sobre todo o prosseguimento do processo, mas em relação ao processo de Vila Nova de 

S.Bento, já teve dois episódios complicados, já foi feita uma participação em junho e a 

informação vai no sentido da demolição. Há trâmites que têm que ser seguidos, foram dados 

todos os passos que têm que ser dados e está previsto um embargo, que será feito em 

colaboração com a GNR.  

A Câmara está também a tentar reforçar os meios para aumentar a fiscalização para fora dos 

perímetros urbanos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que não têm duvidas que a Câmara tem feito tudo o que 

pode, mas por exemplo, em relação à obra de Santa Iria, quando se começou a falar no 

assunto, estava a casa nos pilares e agora está construída e quanto mais tempo decorre entre 

um procedimento e outro, mais as obras vão crescendo.  

Pergunta ainda que informação tem a Câmara sobre o possível encerramento do posto da GNR 

de Vila Nova de S.Bento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre o posto da GNR de Vila Nova de S.Bento, o Sr. Presidente respondeu que, oficialmente 

não foi enviada qualquer informação à autarquia, mas a Câmara já solicitou aos serviços em 

Beja, por duas vezes, a marcação de uma reunião  e se continuar  a não existir resposta, será 

feito o pedido ao Ministério da Administração Interna. ------------------------------------------------------ 

 

 

Período de intervenção do público 

Começou por intervir o Sr. José Maria Louzeiro, residente em Vales Mortos, para lembrar da 

situação de se colocar o nome numa rua de Vales Mortos e para solicitar que seja prestado 

algum apoio a uma pessoa que trabalha em Vales Mortos, mas mora na Corte de Pinto (Sr. 

Álvaro Revés da Conceição), num monte sem água e sem eletricidade.  

Diz ainda que, em 12 de junho de 2008, no boletim informativo da antiga Junta de Freguesia de 

Santa Maria constava uma noticia sobre um terreno para construção de um canil municipal. 

Em 21 de outubro de 2004, já tinha este munícipe, contatado a Câmara Municipal, para 

oferecer um terreno para a construção de um canil, mas não foi aceite pela autarquia.  

Continua preocupado com a situação dos animais abandonados e refere que, ele próprio, trata 

de 17 cães que estavam abandonados. -------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente começou por responder que não é conveniente a alteração do nome das ruas, 

dado que isso implica que os moradores tenham que alterar todos os seus documentos, mas se 

a União de Freguesias apresentar à Câmara uma proposta de nome de rua de algum 
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arruamento ao qual ainda não tenha sido atribuída uma denominação, será o assunto analisado 

pela autarquia.  

Relativamente ao apoio pedido para o senhor que trabalha em Vales Mortos, diz que o assunto 

poderá ser analisado pelo gabinete de Ação Social da autarquia.  

Quanto ao canil, como já teve oportunidade de explicar outras vezes, diz que a construção de 

um canil por parte dos municípios de forma isolada, já não é uma hipótese, face à nova 

legislação, por isso, as Câmaras Municipais decidiram juntar-se e construir um canil/gatil 

intermunicipal.  Além disso, a Câmara tem desenvolvido outras ações junto das escolas e tem 

avançado com o processo de esterilização. Referiu ainda que, neste momento, não existe no 

concelho nenhuma associação de defesa dos animais, legalmente constituída, mas quando 

existir podem contatar a Câmara para se analisar o que poderá ser feito em conjunto. ------------- 

 

Seguiu-se ainda o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que abordou 

também o assunto da obra clandestina de Vila Nova de S.Bento, referindo que já enviou oficio 

para as Infraestruturas de Portugal e diz ainda que o terreno é alugado aos indivíduos de etnia 

cigana e na sua opinião, quem deveria ser penalizado também era o dono dos terrenos.  

Fala ainda sobre o possível encerramento do posto da GNR de Vila Nova de S.Bento e diz que, 

da informação de que dispõe, Pias irá passar para Moura e o resto para Serpa, previsivelmente 

no dia 31 de setembro, pelo que, solicita a intervenção da Câmara, naquilo que for possível, 

para evitar esta situação de encerramento do posto de Vila Nova de S.Bento.  

 

Sobre o posto da GNR, o Sr. Presidente disse que é uma preocupação de todos nós e a Câmara 

irá atuar com as ferramentas que tem à sua disposição. -------------------------------------------------- 

 

 

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 

 Licenças de recinto itinerante 

 Lote n.º 33 da Zona Industrial de Serpa – Proposta de venda a Ivo Garcias Sociedade 

Embalagens, lda – Porespack  

 Despacho n.º 9/2019 – Alteração ao orçamento n.º 13 e alteração ao PPI n.º 9 – 

Ratificação  

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

2019/2020 – 2.ª Fase 
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 CPI 56/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre - Proposta de 

aprovação de relatório final  

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches – Rua da Zurreira 

 Subscrição do capital social da AMGAP 

 Renovação de licença de táxi n.º 07/2003 – NÉNÉ Assistência Auto, Lda. 

 Revisão de Código de Posturas- Proposta de Redação dos artº 620º a 631º. 

 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 

 Alteração ao orçamento n.º 14 e alteração ao PPI n.º10 

 Contrato de Empréstimo Referência 0765/005782/391 

 Protocolo de Cooperação com a Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa 

 Proposta de venda da Escola Primária Monte Candeias – Edgar Manuel Rodrigues 

Candeias  

 Auxiliares de ação educativa - Protocolo a estabelecer com a Associação Aldeia Nova 

- Associação de Desenvolvimento Social 

 Proposta de transferência de verbas para apoio ao funcionamento das Escolas 

Básicas de 1.º Ciclo e dos Jardins de Infância da Rede Pública do Concelho 

(agrupamento de Escolas n.º 1 e n.º 2) para o ano letivo 2019/2020   

 Descentralização de competências 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h10 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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