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ATA N.º 8/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 17 DE ABRIL DE 2019   

 

 

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

no dia 17 de abril 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 7/2019 

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 7, relativa à reunião realizada no dia 3 de abril, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ---------------- 

 

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

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

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

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 5.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

5. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Pias – Requerente: Isabel Luzia 

Marcos Ramos 

6. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, sita junto ao muro da escola de 

Vale de Vargo 

7. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

8. Proposta de apoio a marchas e mastros populares para o ano de 2019 

9. Proposta de apoio às Associações por ano civil – Ano de 2019 

10. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio  

11. Manual de Acolhimento e Integração do Município de Serpa  

12. Proposta de financiamento da Tarifa Social  

13. Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 3 

14. Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Minuta do contrato  

15. Carteira de Postais Serpa Tour 
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16. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Apoio financeiro para Oficinas “Valores 

Europeus” 

17. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – XL Encontro Nacional de Teatro Escolar  

18. Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares –DSR Alentejo – Movimento anual da rede 

escolar para 2019/2020 – Educação de Infância Itinerante e 1.º Ciclo do Ensino Básico – 

Ratificação 

19. Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares – DSR Alentejo – Movimento anual da rede 

escolar para 2019/2020 – 1.º Ciclo do ensino básico 

20. Trilhos Vivos – 12.ª Ultramaratona BTT SRP 160 

21. CPI 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

22. Protocolo de parceria para a execução da operação “Bioregião da Margem Esquerda do 

Guadiana” 

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

Monte Grande, n.º 11 em A-do-Pinto.  

24. Proposta de fixação de preços pela utilização de viaturas de transporte de pessoas  

25. Assuntos gerais de interesse autárquico  

26. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

1. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao 
período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, elaborados de acordo com o disposto no 
Decreto-Lei n.º 54-A/99 de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto do Tribunal 
de Contas, alterada pela Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 7/2018 de 6 
de dezembro. 
Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se 

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

de investimentos, orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo 

orçamental da receita, execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas 

de ordem, operações de tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à 

demonstração de resultados, modificações do orçamento – receita, modificação do orçamento 

– despesa, modificações ao plano plurianual de investimentos, contratação administrativa – 

situação dos contratos, transferência correntes – despesa, transferências de capital – despesa, 

transferências correntes – receita, transferências de capital – receita, empréstimos, outras 

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

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

funções e relação nominal de responsáveis.  

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

de Inventário e Cadastro Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------- 
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Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo 
parte integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem 
solicitados.  
Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, 
subsídios obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável. ------------------------ 
 

 Intervenções 
Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para fazer uma breve apresentação da Conta 
de Gerência, fazendo referência ao capital em divida, ao pagamento dos empréstimos de médio 
e longo prazo e à taxa de execução. ------------------------------------------------------------------------------- 
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Por parte dos Senhores Vereadores do PS, foram ainda levantadas algumas questões 

relativamente aos ajustes diretos, com referência a alguns procedimentos em concreto, 

nomeadamente no que diz respeito aos valores, tendo sido essas dúvidas esclarecidas logo na 

reunião, após contato com os respetivos Serviços. ------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

Partido Socialista, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) e artigo 33.º n.º 1 ccc) 

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

Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018. ----------------------------------------------------- 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º 
do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas 
de Vales Mortos 

4480 
2019.03.25 

Baile para angariação de 
fundos 

Dia 2 de abril  

 
Ruido  

 
20,00 € 

Comissão de Festas 
de Santa iria 

4793 
2019.04.01 

Baile  
Dia 6 de abril 

Ruido 20,00 € 

Comissão de Festas 
da Mina da Orada 

5104 
2019.04.04 

Festas anuais  Ruido e 
recinto 

improvisado 

 
35,00€ 

Clube Atlético 
Aldenovense 

5318 
2019.04.08 

Brincadeira com vacas 
Dia 5 de maio 

Recinto 
improvisado 

15,15€ 

Comissão de Festas 
de A-do-Pinto 

5625 
2019.04.10 

 
Festas anuais  

Ruido, recinto 
improvisado e 

ocupação 
espaço  na via 

pública 

 
55,30€ 

 
3. Licenças de recinto improvisado 

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

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
de Ficalho 

Festas em Honra 
de N.ª Sr.ª das 
Pazes e S.Jorge 

4335 
2019.03.21 

 
 

23 a 30 de 
abril 

2019.03.15 
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4. 5.ª Alteração ao Orçamento  

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

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, aprovar a 

seguinte alteração ao Orçamento:  

 

 

 

 

 

 

5. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Pias – 

Requerente: Isabel Luzia Marcos Ramos 

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

proceder ao destaque de uma única parcela no perímetro urbano de Pias, nos termos do 

disposto na alínea d) do n. º4 do art.º 6 do regime jurídico da urbanização e edificação em 

vigor, para o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º257/19860715, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 522 da freguesia de Pias, com 

707,85m2 de área total, 231,75m2 de área coberta e 476,10m2 de área descoberta. 
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Parcela a destacar: confina com a via pública pela rua João Tiago Coelho, n. º74 e pela rua de 

Vale de Vargo. Área total - 274,85m2; área coberta - 231,75m2 (índice de implantação 84%); 

área descoberta - 43,10m2; 

Confronta a norte com a rua de Vale de Vargo, a sul com a rua João Tiago Coelho, n. º70, a este 

com o próprio e a oeste com a rua João Tiago Coelho. 

Parcela restante: confina com a via pública, pela rua João Tiago Coelho, s/n e pela rua de Vale 

de Vargo. Área total - 433,00m2 de área total descoberta (índice máximo de implantação 100% 

– Plano de Urbanização de Pias). 

Confronta a norte com a rua de Vale de Vargo e Rua João Tiago Coelho, n. º70; confronta a sul 

com a rua João Tiago Coelho, n.º 68, a este com a rua de Vale de Vargo, lote 1 e a oeste com a 

rua João Tiago Coelho. 

Conforme disposto no n. º4 do art. º6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n. º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o 

destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro 

urbano estão isentos de licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos.” 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n. º4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, 

encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença. 

Verifica-se ainda, que a construção existente na parcela a destacar, cumpre o Plano de 

Urbanização de Pias em vigor. 

Mais informam que, conforme disposto no n. º6 do art. º6 do referido Decreto-Lei: 

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

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

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

previstos, da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

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

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

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque de 

parcela dentro do perímetro urbano de Pias, nos termos acima descritos. ---------------------------- 
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6. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, sita junto 

ao muro da escola de Vale de Vargo 

Na sequência de pedido formulado pelo requerente, Manuel Francisco Jesus Machado, através 

de Doc. E/14179/2018, de 21/09/2018, que pretende a aquisição de uma parcela de terreno, 

sita junto ao muro da escola de Vale de Vargo, destinada a construção de edificação para 

guardar máquinas agrícolas, os Serviços de Assessoria Jurídica da autarquia informam que foi 

feita a apreciação da sua localização e área exata, bem como da sua caraterização e emitiram a 

seguinte informação:  

 

1- Localização 

Perante a localização da parcela de terreno, identificada em planta localização, apresentada 

pelo Gabinete de Informação Geográfica (anexa ao referido documento de entrada), verifica-se 

que, se reconhece um espaço livre, sem ocupação de construção ou arborização, de circulação 

pública, com a área de 222,00m2, confrontando a norte o artigo 63 E, a sul, com o artigo 62 E e 

Rua da Escola, a nascente com o artigo 63 E e, 62 E e, a poente com a Rua da Escola, sita junto 

ao muro da escola, em Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo. 

De acordo com o parecer técnico é referido que “a parcela em causa localiza-se, face ao PDM 

(planta em anexo), em Espaços Centrais e Espaços Residenciais. Nestes espaços é admissível, 

regra geral, a edificação desde que cumpra os parâmetros em vigor no PDM, entre os quais 

saliento um índice de ocupação de 80% e um índice de utilização de 1.20. Qualquer que seja a 

edificação, deve ser respeitada a via pública, a parcela em si não ocupa arruamento ou passeio 

pedonal”. 

 

2 - Classificação dos bens de domínio público 

Entende-se por bens de domínio público o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa 

coletiva de direito público de população e território, cujo uso tem de estar afeto a fins de 

interesse público e que estão sujeitos a um regime jurídico especial.  

Os imóveis considerados de domínio público são os classificados pela Constituição da República 

Portuguesa, ou por lei. 

- De acordo com o disposto no artigo 84.º da CRP são indicados os bens que pertencem ao 

domínio público e entre os identificados constam as estradas (alínea d) e outros bens 

classificados por lei (alínea f). 

-  O Decreto -Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, com as atualizações introduzidas pela Lei nº 82-

B/2014,de 31/12; Lei nº 83-C/2013,de 32/12;Decreto-Lei nº 36/2013,de 11/03; Lei nº 66-

B/2012,de 31/12; Lei nº55-A/2010,de 31/12, aprova o Regime Jurídico do Património 

Imobiliário Público, e define quais os bens que integram o domínio público das autarquias 

locais, bem como o seu regime, condições de utilização e limites, como se verifica 

designadamente pelo disposto no artigo 14.º que se transcreve: ”Os imóveis do domínio 
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público são os classificados pela Constituição ou por lei, individualmente ou mediante a 

identificação por tipos. “ 

- De acordo com o previsto no artigo 18.º do mencionado Decreto -Lei nº 280/2007 pode ler-se 

“Os imóveis do domínio público estão fora do comércio jurídico, não podendo ser objeto de 

direitos privados ou de transmissão por instrumentos de direito privado.” 

-O artigo 15.º do Decreto- Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, dispõe: ” A titularidade dos 

imóveis do domínio público pertence ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais e 

abrange poderes de uso, administração, tutela, defesa e disposição nos termos do presente 

decreto-lei e demais legislação aplicável”. 

 

3 - Desafetação 

Considerando que, a parcela de terreno em apreciação não se encontra afeta a utilidade 

privada, que se confirma não se encontrar inserida nos prédios rústicos confinantes, e que tem 

sido dada uma utilização pública, espaço onde livremente se circula, admite-se possível que 

seja considerada como integrada no domínio público, à luz das disposições legais enunciadas 

que classificam os bens de domínio público. 

Dado que bens de domínio público não têm valor de mercado, mas apenas valor de uso social, 

uma vez que não podem ser comercializados livremente no mercado, para que possam ser 

afetos a uso privado e para que possam ser transmitidos deve proceder-se à aprovação da 

desafetação do bem do uso público e integração no domínio privado. 

 Verificada e confirmada a situação de que a via pública não fica prejudicada, que o interesse 

público não fica afetado com a utilização da parcela de terreno a outros usos e, que se admite a 

utilização do terreno para construção urbana, considera-se defensável que os órgãos 

competentes possam aprovar a afetação do bem do domínio público a outro uso e possa ser 

integrado no domínio privado do município, mediante processo de desafetação a organizar e 

conforme o previsto no artigo 17º, do referido Decreto- Lei Nº 280/2007, que se transcreve: 

“Quando sejam desafetados das utilidades que justificam a sujeição ao regime da 

dominialidade, os imóveis deixam de integrar o domínio público, ingressando no domínio 

privado do Estado, das Regiões Autónomas ou das autarquias locais.” 

 

4 - Proposta de desafetação 

Tendo em conta o conceito sobre bens do domínio público, regime jurídico e princípios 

enunciados nos pontos anteriores, que a informação técnica não reconhece impedimentos 

urbanísticos para a edificação de prédio urbano, e que se pretende dar utilização diversa da 

parcela, o uso privado, considera-se justificável proceder a organização de processo de 

desafetação do domínio público da parcela de terreno e integração no domínio privado da 

autarquia.  

Cabe ao órgão executivo submeter proposta ao órgão deliberativo para aprovação desse ato, 

proceder à publicitação de editais para divulgação, efetuar a participação para inscrição na 
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matriz e registo na Conservatória do Registo Predial, decidir sobre o modo e condições de 

transmissão e formalização da cedência. 

No que concerne à alienação da parcela de terreno deverá posteriormente aprovar-se as 

condições e forma de venda, tendo presente os princípios da boa administração; onerosidade, 

concorrência e transparência, previstos nos artigos 3º;4º; 7º e 8º, respetivamente, do 

mencionado Decreto-Lei Nº 280/2007. 

 

 
 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com o disposto na alínea ccc) nº1 do artigo 33.º do Regime 

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

acordo com o previsto no artigo 17º, do Decreto- Lei nº 280/2007, de 07 de agosto na sua 

redação em vigor, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

desafetação de parcela de terreno do domínio público, com a área de 222,00m2, confrontando 

a norte  com o artigo 63 E, a sul, com o artigo 62 E e Rua da Escola, a nascente com o artigo 63 

E e 62 E, e a poente com a Rua da Escola, sita junto ao muro da escola, em Vale de Vargo, União 

das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo e a integração no domínio privado do 

património da autarquia, considerando admissível o uso que se pretende afetar, alienação para 

construção de edificação e, tendo em conta o parecer técnico do Gabinete de Informação 
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Geográfica, e submeter a aprovação da assembleia municipal, ao abrigo do disposto na alínea 

q) do nº1 do artigo 25.º do referido Regime Jurídico das Autarquias Locais. --------------------------- 

 

7. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal de 2019 do município 

de Serpa 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

«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: 

- 6 (seis) 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 de assistente operacional, da área funcional de Jardineiro, 

para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para a 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do território; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para o 

Serviço de Recursos Humanos, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; 

- 1 (um) posto de trabalho de assistente técnico, da área funcional administrativa, para o 

Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

- 1 (um) posto de trabalho de Técnico Superior, da área funcional de Sociologia, para a Divisão 

de Desenvolvimento Estratégico. 

Os lugares indicados correspondem, com uma exceção, a procedimentos para constituição de 

vínculos de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado, representando uma opção clara do Município de conversão voluntária 

de vínculos precários em vínculos de caracter permanente. 
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Adicionalmente cria-se também um lugar destinado a permitir a consolidação de trabalhador 

em situação de mobilidade, proveniente da CIMBAL – Comunidade Internacional do Baixo 

Alentejo. 

A exceção referida, reporta-se à contratação de mais um assistente operacional, da área 

funcional de Jardineiro, considerando a necessidade de adaptar os recursos disponíveis ao 

trabalho e intervenções identificadas com caracter prioritário. 

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 

 
(+) 6 

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

Assistente 
operacional 

Jardineiro  1 Para satisfação de necessidades 
transitórias verificadas na respetiva área 
da atividade, considerando o aumento 
excecional do volume de trabalho 

 
Assistente 
Técnico 
(DUOT) 

 
Administrativa 

 
1 

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

Assistente 
Técnico 

(Serviço 
Aprovis.) 

 
Administrativa 

 
1 

 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.  

Assistente 
Técnico 

 
Administrativa 

 
1 

 Para dar resposta às necessidades 
permanentes do Serviço de Recursos 
Humanos, promovendo-se a substituição 
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(Serviço 
Recursos 
Humanos) 

de um trabalhador transferido para 
outro Município, em regime de 
mobilidade que recentemente 
consolidou, e cujas funções vêm sendo 
asseguradas por trabalhador em regime 
de contrato de trabalho a termo certo, 
que se irá extinguir brevemente. 

Técnico 
Superior 

 
Sociologia 

 
1 

 Consolidação de mobilidade entre 
serviços, considerando a necessidade de 
responder à crescente atividade 
desenvolvida pela Divisão de 
Desenvolvimento Estratégico.  

 
Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo 

documento interno nº 5038. Procedeu-se ao cabimento da verba tendo em vista a criação do 

posto de trabalho para 1 técnico superior de sociologia com o número sequencial 16566 e 

tendo em vista a criação do posto de trabalho de 1 assistente operacional – jardineiro, com o 

número sequencial 16570. 

Relativamente aos restantes postos de trabalho, procedeu-se à proposta de alteração ao 

orçamente n.º 5, que será presente a reunião da Câmara Municipal do dia 17 de abril, a 

apreciar previamente à presente informação, pelo que a respetiva informação de cabimento 

será anexada antes da apreciação da Assembleia Municipal.  

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.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

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

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

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

com as abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, a primeira proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima transcrita. - 
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8. Proposta de apoio a marchas e mastros populares para o ano de 

2019 

Através de informação datada de 20 de março do corrente ano, o Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude, refere que, anualmente, o Município de Serpa apoia, sob a 

forma de subsídio e apoio logístico, as marchas populares organizadas no Concelho por parte 

das associações e agrupamentos de escolas. 

Paralelamente, apoia a realização de desfile mediante disponibilização de instalações e apoio 

logístico, momento único para gaudio do público, que desta forma assiste ao desfile conjunto 

das marchas organizadas. 

Considerando de utilidade a criação de critérios que sustentem a decisão de atribuição deste 

subsídio, assim como a promoção do desfile de marchas em Serpa, somos a apresentar a 

seguinte proposta: 

Os critérios apresentados pretendem estabelecer princípios aplicáveis à realização do desfile de 

marchas populares, que terá lugar no mês de junho de 2019, enquadrado nas comemorações 

dos Santos Populares. 

1 – A organização do desfile de marchas populares a realizar em Serpa, em local a designar, é 

da responsabilidade da Associação ou Associações e Escola ou Escolas que se mobilizem para o 

efeito. O município considerará por organizadora (s) a (s) entidade (s) que formalmente 

apresente intenção junto da Câmara Municipal de Serpa e que, paralelamente, constitua 

marcha popular (no caso de várias intenções apresentadas, será priorizada aquela que reúna os 

pré-requisitos de organização de marcha e ordem de entrada nos serviços camarários).  

2 - A organização do desfile deverá fazer a apresentação das marchas e referir as entidades 

promotoras, participantes e apoiantes da iniciativa. 

3 – É da exclusiva responsabilidade da organização a obtenção de todas as licenças e encargos 

necessários à realização do desfile. 

4 - Ao Município de Serpa compete a atribuição de comparticipação financeira a cada marcha 

popular, de 10,00 € por cada marchante, mediante apresentação de relação nominal dos 

participantes e apoio logístico ao desfile (de acordo com disponibilidades do Município), 

nomeadamente divulgação e isenção de taxas (caso solicitadas). 

5 – O pagamento do subsídio atribuído far-se-á após a realização do desfile a realizar em Serpa 

(dia e hora a marcar pela organização), onde é obrigatório a participação de todas as marchas 

apoiadas financeiramente. 

6 – Durante o mês de julho a entidade organizadora deverá enviar para o Município um 

relatório do desfile de marchas, onde conste o nome das marchas populares participantes, 

número de marchantes, receitas, despesas, pontos fracos, pontos fortes, sugestões e outras 

referências tidas por apropriadas. 

7 - Para incentivar os mastros populares, será atribuído um subsídio de 150,00 € (cento e 

cinquenta euros) às Associações/Escolas que promovam esta atividade, com pedido de apoio 

formalizado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador António Mariano para dizer que os eleitos do PS 

concordam com a proposta apresentada, mas consideram que poderia ser alargada a duas 

situações: aos Jordões de Pias, que são organizados por associações (como por exemplo, o 

grupo coral as Ceifeiras e a Associação de Jovens) e às Santas Cruzes de Vila Nova de S.Bento.  

 

O Sr. Presidente respondeu que ainda não surgiu nenhum pedido de apoio por parte de 

associações que organizam os Jordões ou as Santas Cruzes e deve partir da dinâmica das 

associações e se no futuro surgir, será depois avaliado no âmbito dos apoios pontuais.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de apoio a 

marchas e mastros populares, para o corrente ano, nos termos acima indicados. ------------------- 

 

 

9. Proposta de apoio às Associações por ano civil – Ano de 2019 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, apresenta a seguinte proposta 
de atribuição de subsídios às associações do concelho, que entregaram plano de atividades e 
que funcionam por ano civil:  
 

ENTIDADE APOIO 
 CASA DO POVO DE PIAS 
 

Subsidio 750,00€    

 
BAAL 17 

- Subsidio 40 000,00€ 
 - Apoio logístico de acordo com disponibilidade 
do Município. 

ASSOCIAÇÃO de MORADORES 
NETA E PULO DO LOBO 

Subsídio de 500,00€ 

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE 
SERPA 

Subsídio de 19 500,00 € 

SPORT CLUBE SERPA 
PATINAGEM ARTISTICA 

- Subsídio de 13 500,00€ 
- Cedência de instalações desportivas, com 
isenção de pagamento de taxas de utilização 
com valor anual estimado de 7 200 €. 

CLUBE AMADOR DE PESCA 
DESPORTIVA SERPA 

Subsídio 800,00€ (fundamentado pela 
constituição de uma secção de pesca desportiva 
de achigã e organização do coloquio no 
Guadiana em Festa. 

CORPO NACIONAL ESCUTAS 
AG. VILA NOVA S. BENTO 

Subsidio 750,00€ 

BOXERPA - Subsídio de 2 000,00€     
 (fundamentado pela característica do clube 
com atividades de índole social, educativo e 
desportivo). 
 -Subsidio de 150,00 € por deslocação a provas 
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nacionais e 50,00€ a provas regionais, conforme 
Regulamento (equiparado a modalidades 
coletivas), em virtude de não haver calendário 
definido. 
Cedência de instalações desportivas, com 
isenção de pagamento de taxas, no valor 
estimado de 14 400€ 

SULCENA -Subsídio de 600,00€ 
-Apoio logístico de acordo com disponibilidade 
do Município.  

TEATRO EXPERIMENTAL DE PIAS Subsídio de 9 000,00€  
(fundamentado pelo aumento e qualidade das 
iniciativas a organizar) 

   
TOTAL 87 400,00€ 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou se é possível ter conhecimento dos planos de 

atividades apresentados pelas associações, tendo o Sr. Presidente respondido que serão 

enviados aos eleitos, por email. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para 

atribuição de subsídios às associações com funcionamento por ano civil e que apresentaram 

plano de atividades. 

O Sr. Vereador António Mariano ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por 

se encontrar impedido, nos termos da Lei.  -------------------------------------------------------------------- 

 

10. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 

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

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino “Flores do Chança”, um subsídio no valor de 

1.000,00€ (mil euros) para apoio nas atividades a desenvolver no corrente ano. --------------------- 

 

11. Manual de Acolhimento e Integração do Município de Serpa  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Manual de Acolhimento e Integração do 

Município de Serpa, que consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, 

elaborado pelo Gabinete de Apoio ao Trabalhador/Serviço de Recursos Humanos, onde é 

disponibilizada informação relativa à estrutura, organização e funcionamento do município de 
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Serpa, bem como às atribuições e competências das autarquias e compilação de informação 

com maior relevância para o trabalhador sobre os seus direitos e deveres, ética profissional, 

proteção e outros benefícios sociais, formação profissional, normas de segurança, entre outras 

informações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

12. Proposta de financiamento da Tarifa Social  

Através de informação datada de 11 do corrente mês de abril, o Chefe da Divisão de 
Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, por deliberações 
tomadas na sessão da Assembleia Municipal de Serpa, de 28 de fevereiro de 2019, foram 
aprovadas as alterações aos Regulamentos Municipais de Abastecimento de Água; Gestão de 
Resíduos Urbanos; Serviço de Saneamento de Águas Residuais. 

As referidas alterações tiverem por objeto, nomeadamente, a adoção do regime de atribuição 

de tarifa social, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 147/2017, de 5 de dezembro. 

De acordo com o disposto no artigo 6º, do mesmo diploma, a atribuição da tarifa social aos 
clientes finais é automática, não carecendo de pedido ou requerimento dos interessados. 

Para o efeito, a Câmara Municipal de Serpa solicitou previamente “informação sobre a 
elegibilidade dos potenciais beneficiários, mediante o número de identificação fiscal do titular 
do contrato e do código do local de consumo, através da DGAL, que para este efeito consulta os 
serviços competentes da Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira”, ainda de 
acordo com o definido no mesmo citado artigo. 

De acordo com a consulta efetuada, resultou um universo total de 1794 beneficiários da tarifa 
social, cujo processamento (manual e individualmente), no âmbito da aplicação do Sistema de 
Gestão de Água, se concluiu no presente mês de abril. 

Desta forma e de acordo com as alterações aprovadas aos supra citados regulamentos 

municipais, os referidos 1794 clientes finais, irão beneficiar a partir (inclusive) do mês de abril, 
da isenção total das tarifas fixas, dos serviços de abastecimento de água, resíduos urbanos e 
águas residuais. 

Isto posto: 

Determina o n.º 1, do artigo 4º, do citado Decreto-Lei que “compete ao município aderente o 
financiamento da respetiva tarifa social.” 

De igual forma, resulta da Recomendação ERSAR n.º 02/2018, de 17 de abril, que o 
financiamento da tarifa social deve ser suportado por cada município na exata medida da 
diferença que resultar do tarifário aplicável aos consumos reais e o resultante da deliberação 
de adesão à tarifa social, permitindo assim colmatar a diferença de proveitos sem que daí 
resulte a necessidade de onerar as tarifas cobradas aos demais utilizadores. 

Em face ao exposto, importa efetuar uma previsão dos valores não cobrados pelo Município, 
em face da atribuição da tarifa social, conforme tabela que segue: 

 

Serviço Tarifa 
Fixa 

Beneficiários Montante 
(mensal) 

Montante 
(9 

meses) 

Total 

Abastecimen 1,3032€ 1794 2 337,94€ 21 041,47€ 
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to Água 
54 
707,47€ 

Resíduos 
Urbanos 

1,0426€ 1794 1 870,42€ 16 833,82€ 

Saneam. 
Águas 
Residuais 

1,0426€ 1794 1 870,42€ 16 833,82€ 

 

Nestes termos, remete o assunto à apreciação da Câmara Municipal, para que seja deliberado 
assumir o financiamento da tarifa social, cujos encargos para o ano de 2019, se estimam no 
montante de 54 707,47€. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, assumir o financiamento da 
tarifa social, cujos encargos para o ano de 2019, se estimam no montante de 54 707,47€ 
(cinquenta e quatro mil, setecentos e sete euros e quarenta e sete cêntimos).  ----------------------- 

 

13. Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 3 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que, na vigência do contrato 

nº19/2016, referente à prestação de serviços na Área dos Seguros, pelo período de 3 anos, e 

decorrente do seu objeto ser deveras dinâmico no seu acompanhamento e execução, há 

necessidade de acertos nos prémios até final do contrato (junho/2019), no ramo Acidentes de 

Trabalho e Frota, provocado pela atualização da massa salarial em 2019 e na inclusão de novos 

veículos recentemente adquiridos, respetivamente.  

Neste sentido, de forma a acautelar a verba necessária, ao bom cumprimento das regras do 

processamento da despesa pública, o acerto no contrato, traduz-se no valor previsível de 

€15.000, apresentando um acumulado de €33.166,092, o que representa 12,63% face ao valor 

inicial contratado, sendo que os serviços que lhe estão associados, são aditados como serviços 

a mais no contrato do procedimento identificado em “Assunto”, ao abrigo e enquadramento do 

artigo 454º do CCP, na sua oitava redação.  

Assim, solicitam a aprovação dos serviços a mais e respetiva minuta de contrato, respeitante ao 

contrato adicional nº 3 do contrato nº 19/2016- Prestação de Serviços na Área dos Seguros, 

assinado em 30/06/2016, nos termos do artigo 18, nº 1 alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho. 
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 Deliberação  

Nos termos do artigo 18, nº 1 alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS, aprovar os serviços a mais e 

respetiva minuta de contrato, acima transcrita, respeitante ao contrato adicional nº 3 do 

contrato nº 19/2016 - Prestação de Serviços na Área dos Seguros, assinado em 30/06/2016.  

 

14. Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – 

Minuta do contrato  

Tendo em conta que a sociedade adjudicatária Calaveiras Unipessoal, Lda, apresentou 

documento de caução, tipificado como seguro-caução, com a apólice nº nº 4214776 emitido 

pela Companhia de Seguros Atradius Crédito Y Caución, SA de Seguros Y Reaseguros- Sucursal 

em Portugal, NIPC980149959, em 12/04/2019, correspondente a 5% do valor da adjudicação,  

de acordo com a informação do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública e nos 

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

disposto no artigo 98º, nº1, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

18/2008, de 29 de janeiro, na redação da sua oitava alteração, a Câmara Municipal deliberou, 
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por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do PS, aprovar a Minuta do Contrato, 

a seguir transcrita, respeitante à empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo: 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares referiu que, de acordo com o artigo 77.º do 

C.C.P., aquando da adjudicação, deve ser logo feita a aprovação da respetiva minuta do 

contrato e nos termos do artigo 290.º - A, o gestor do contrato é uma menção obrigatória.  
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15. Carteira de Postais Serpa Tour 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 10 do corrente 

mês de abril, refere que, nos termos da alínea e) do artigo 33º (Anexo I) da Lei 75/2013 de 12 

de setembro, conjugado com o nº 1 do artº 21º da Lei 73/2013 de 3 de setembro, compete à 

Câmara Municipal fixar os preços da prestação de serviços ao público, sendo que os preços a 

fixar não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestação 

desses serviços e com o fornecimento desses bens. 

 

Face à necessidade de se fixar o preço de venda ao publico da coleção de postais editados pelo 

município para complementar a App SErpaTour - Guia Interactivo e tendo em conta os custos 

diretos e indiretos associados à sua execução e fornecimento, propõe que seja definido o preço 

de 7 euros (com IVA Incluido), como preço unitário para a caixa de 30 postais com os pontos 

notáveis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Nos termos da alínea e) do artigo 33º da Lei 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o nº 1 

do artº 21º da Lei 73/2013 de 3 de setembro e de acordo com a proposta, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, fixar em 7,00€ (sete euros, com IVA incluído), a carteira de postais 

Serpa Tour. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Apoio financeiro para 

Oficinas “Valores Europeus” 

O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que, no dia 16 de fevereiro de 2019 o 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa realizou na Escola Secundária de Serpa, a Oficina de 

Educação para Valores subordinada ao tema “Os Valores Europeus” com a Professora Isabel 

Baltazar, formadora no âmbito da Cidadania e Desenvolvimento. 

 

Na referida Oficina foi feita a apresentação do Programa LED on Values que é um programa de 

Literacia Social dirigido à comunidade educativa: alunos, pais e encarregados de educação, 

professores e dirigentes escolares, com os seguintes objetivos: 

 Revalorizar a Escola como espaço de aprendizagem social, inclusivo dos dirigentes, 

professores, auxiliares, alunos, famílias e demais atores da comunidade; 

 Promover uma cultura de carácter, valores e cidadania nos territórios; 

 Treinar, monitorizar e avaliar competências pessoais, sociais e cívicas; 

 Formar educadores com base num referencial de competências da Educação para 

Valores. 
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O custo associado à referida Oficina foi no valor de 240€, referente aos honorários da 

formadora, pelo que solicita o Agrupamento apoio financeiro do Município para partilha da 

despesa, atendendo ao processo de formação para a comunidade Local e Educativa. 

 Considerando que a adjudicação dos serviços foi efetuada pelo Agrupamento e, face à 

relevância da temática para a comunidade educativa, propõe-se a atribuição de um subsídio no 

valor de 120€ (correspondente a metade do valor dos honorários da formadora) para apoio à 

referida iniciativa.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 19478/2019. --------------- 

 
 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, um subsídio no valor de 120€ (cento e vinte euros), 

para apoio à oficina sobre "Valores Europeus", realizada no dia 16 de fevereiro último, no 

âmbito dos conteúdos programáticos: cidadania e desenvolvimento. ----------------------------------  

 

 

17. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – XL Encontro Nacional 

de Teatro Escolar  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, 

solicita apoio financeiro para fazer face aos custos de transporte para que o Grupo de Teatro 

(En)Cena, da Escola Secundária de Serpa possa participar no Encontro Nacional de Teatro 

Escolar, que se vai realizar em Alvaiázere (distrito de Leiria) de 24 a 27 de abril de 2019, na 

impossibilidade de cedência de autocarro por parte da Autarquia e da União de Freguesias de 

Serpa, devido à ocupação das viaturas com outras entidades. 

Atendendo a que na composição do referido Grupo de Teatro estão integrados alunos de todas 

as freguesias e que frequentam a Escola Secundária, o Agrupamento propõe que os custos 

totais do transporte sejam divididos entre a Câmara e as Juntas de Freguesias, pelo que o valor 

proposto à Autarquia é de 50%, correspondente a 520,00€. 

O referido grupo de teatro tem participado ao longo de vários anos neste encontro nacional, 

onde obteve resultados excelentes, contribuindo para a divulgação do concelho de Serpa 

noutras regiões. 

É um grupo de teatro bastante dinâmico e participativo nos eventos da Autarquia, sempre que 

solicitado, nomeadamente, nas Jornadas Municipais pela Igualdade, Fórum Jovem, Academia 

Sénior, Cortejo Histórico e Etnográfico de Serpa, Semana da Criança, entre outras. 

Face ao exposto, consideram que deve ser atribuído o apoio solicitado para que o Grupo de 

Teatro (En)Cena possa mais uma vez participar no evento e mostrar o seu empenho e trabalho 

junto dos restantes participantes. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 14496/2019. --------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, um subsidio no valor de 520,00€ (quinhentos e vinte 

euros), para apoio na participação do Grupo de Teatro (En)Cena, no Encontro Nacional de 

Teatro Escolar, que se vai realizar em Alvaiázere, de 24 a 27 de abril de 2019. ----------------------- 

 

 

18. Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares –DSR Alentejo – 
Movimento anual da rede escolar para 2019/2020 – Educação de 
Infância Itinerante e 1.º ciclo do ensino básico 

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente, relativamente ao 

envio do ofício n.º 2575 de 10 de abril de 2019, para a DGESTE, respeitante ao movimento 

anual da rede escolar para 2019/2020, na sequência do envio dos ofícios n.º 797 e 803 por 

parte da DGESTE: 
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 Intervenções  

O Sr. Presidente informa que já se realizou uma reunião com a Delegada Regional de Educação 

e ficaram agendadas para os dias 26 e 29 de abril, reuniões com os Diretores dos 

Agrupamentos de Escolas, com a possibilidade de participação por parte da população.  

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho acrescentou ainda que, na reunião realizada, a Delegada 

Regional mencionou o facto do parecer da Câmara, relativamente ao pré-escolar ser mais 

vinculativo que no 1.ºciclo. Após se ter recebido os ofícios da DGESTE, a Câmara contatou logo 

as Direções dos Agrupamentos e foi enviado o ofício com o parecer da autarquia e aquando da 

reunião, foram apresentadas as projeções dos alunos que iriamos ter em 2020 e 2021 e diz que 

vieram com a expetativa de que tudo se resolva pelo melhor. -------------------------------------------- 

 

 

19. Trilhos Vivos – 12.ª Ultramaratona BTT SRP 160 

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 11 de março do corrente ano, 

respeitante ao licenciamento da prova desportiva "12.ª Edição da Ultramaratona BTT SRP 160", 

realizada no dia 13 de abril, organizada por "Trilhos Vivos - Organização de Eventos & Animação 

Turística", disputada em variadas zonas rurais dos concelhos de Serpa e Mértola e zona 

fronteiriça de Portugal/Espanha. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. CPI 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

Nos termos do n.º 5 do artigo 50.ºdo C.C.P. a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o seguinte relatório, elaborado pelo Júri do concurso público internacional para 

fornecimento de energia elétrica em mercado livre, respeitante à resposta aos esclarecimentos 

e lista de erros e omissões, apresentados pelos concorrentes:  
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21. Protocolo de parceria para a execução da operação “Bioregião 

da Margem Esquerda do Guadiana” 

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar a assinatura do protocolo de parceria para a execução da operação 

“Bioregião da Margem Esquerda do Guadiana, por parte do Sr. Presidente, no dia 9 do corrente 

mês de abril: 
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22. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12, no 

prédio sito na Rua do Monte Grande, n.º 11 em A-do-Pinto.  

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

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

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

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

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

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

 

 

23. Proposta de fixação de preços pela utilização de viaturas de 

transporte de pessoas  

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 12 do corrente mês de abril: 

«Conforme solicitado procedeu-se à elaboração do projeto de Regulamento de Utilização e 

Cedência de Viaturas do Município de Serpa, cuja apreciação e eventual aprovação, se prevê, 
venha a verificar-se na próxima reunião da Assembleia Municipal de Serpa, do presente mês de 
abril. 

De acordo com o disposto no Capitulo III, artigos 24º a 30º, está prevista a cedência de viaturas 
municipais a entidades legalmente constituídas e priorizadas pela seguinte ordem: 

a) Freguesias; 
b) Estabelecimentos de ensino sedeados no Município, no âmbito de projetos educativos; 
c) Associações desportivas, culturais, sociais e recreativas sedeadas no concelho; 
d) Instituições de Solidariedade Social sedeadas no concelho; 
e) Outras Entidades/Associações, sem fins lucrativos sedeadas no concelho; 
f) Outras Entidades/Associações, sem fins lucrativos sedeadas fora do concelho. 

Os respetivos artigos 29º e 30º, regulam as matérias relacionadas com o pagamento e regime 

de reduções e/ou isenções. Nesta matéria prevê-se a possibilidade da Câmara Municipal, 
mediante deliberação devidamente fundamentada, aprovar um programa de 
reduções/isenções para o período temporal correspondente ao ano civil. 

Neste sentido, foi apresentada uma proposta de isenção/redução do pagamento de utilização e 
cedência de viaturas municipais, pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude, que mereceu aprovação, por unanimidade, na reunião da Cântara Municipal de 
Serpa, de 20 de março de 2019. 

Isto posto e de acordo com as orientações superiores, importa rever os preços praticados pelo 
Município de Serpa, em matéria de utilização e cedência de viaturas e constantes do artigo 8º, 
do Capítulo II, da Tabela de Preços anexa ao Regulamento de Taxas e outras receitas 
Municipais. 

Em conformidade são propostos os seguintes valores, conforme justificação que segue: 

 

Veículos de transporte de pessoal — por km a percorrer: 

- Até 9 lugares 0,36€ 

- Acima de 9 lugares 1,08€ 

Acresce:  
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- Quando seja necessário pernoitar, por cada motorista 50,00€ 

 

Justificação: 

O valor proposto para a utilização de viaturas até 9 lugares (0,36€) bem como o valor por noite 
de cada motorista (50,00€), refletem rigorosamente os valores previstos no Decreto-Lei n.º 
106/98 de 24 de abril, alterado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31/12 ; Lei n.º 66-B/2012, de 31/12; 
Lei n.º 64-B/2011, de 30/12  e pelo Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28/12, que aprovou o Regime 
Jurídico do Abono de Ajudas de Custo e Transporte ao Pessoal da Administração Pública e na 
Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de Dezembro. 

Relativamente ao valor proposto para a utilização de viaturas acima de 9 lugares (1,08€), foi 
obtido pela multiplicação pelo fator 3, do valor proposto para as viaturas ligeiras, de forma a 
refletir (aproximadamente) a diferença apurada em sede de Calculo de Custos (CC-4 Cálculo do 

Custo / Hora de Máquina e Viaturas), conforme se demonstra: 

 

Custo apurado para viaturas ligeiras, até 9 lugares, por hora: 

Carrinha VW Transporter (03-22-GV) 10,06€ 

Carrinha Hyundai (71-47-PL) 16,63€ 

Carrinha VW Transporter (03-23-GV) 10,54€ 

Custo Médio: 12,41€ 

 
Custo apurado para viaturas acima dos 9 lugares, por hora: 

Autocarro Volvo (72-60-OL) 22,59€ 

Autocarro Volvo (27-TM-04) 56,91€ 

Autocarro Volvo (67-71-CP) 26,16€ 

Custo Médio: 35,22€ 

 

Importa ainda esclarecer, em defesa dos valores propostos, que eles se aproximam dos valores 
praticados por empresas do sector privado, conforme proposta apresentada pela empresa 
Rodoviária do Alentejo, no âmbito do procedimento de Consulta Prévia, n.º 64/2018, 
promovido pelo Município de Serpa para a Aquisição de Serviços para a Realização de Visitas de 
Estudo no ano Letivo 2018/2019. 

Em face ao exposto e considerando que, nos termos do disposto na alínea e), do n.º 1, do artigo 
33º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Municipal, “fixar os 
preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados”, 
propõe-se que a presente seja remetida para apreciação e deliberação na próxima reunião de 
Câmara Municipal de Serpa.» 

 

 Deliberação  

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

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta, acima transcrita, de fixação 

de preços pela utilização de viaturas de transporte de pessoas. ----------------------------------------- 

 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2250&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1862&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1595&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1747&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
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24. Assuntos gerais de interesse autárquico  

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos:  
 
24.1. AMALENTEJO  
Contributo da AMAlentejo na audição de 27 de março, promovida na Assembleia da República 
sobre a PPL 148/XIII/3.ª, que aprova a primeira revisão do programa nacional da politica de 
ordenamento do território (PNPOT), pelo grupo de trabalho para o programa nacional da 
politica de ordenamento do território.  
 
24.2. Grupo Parlamentar Os Verdes 
Agendamento do Projeto de Resolução 910/XIII/2–Diligenciar para erradicar o uso do glifosato. 

 
 

25. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 72, referente ao 

dia 16 de abril do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 1.685.015,74 (um milhão, 

seiscentos e oitenta e cinco mil, quinze euros e setenta e quatro cêntimos) e 155.161,57 (cento 

e quinze mil, cento e sessenta e um euros e cinquenta e sete cêntimos), respeitantes a 

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

 

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

para convidar os eleitos para a ante estreia do filme “Quero-te tanto”, na próxima sexta-feira, 

no cine teatro de Serpa, às 21H30 e convite para assistirem nas bancadas ao cortejo histórico e 

etnográfico, no próximo domingo, no âmbito das Festas de Serpa.  

Refere ainda que este ano não surgiu uma Comissão de Festas em Serpa e irão realizar-se 

algumas iniciativas organizadas pelo movimento associativo e por alguns comerciantes e a 

autarquia, para além do pagamento das iluminações e fogo de artificio, vai tentando gerir o 

apoio que normalmente é prestado, para que tudo corra pelo melhor. --------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares perguntou em que situação se encontra a obra do parque de 

campismo, tendo o Sr. Presidente respondido que se tentou terminar para abrir durante a 

Páscoa, mas não foi possível, devido a algum material que não foi entregue a tempo e a parte 

elétrica teve que ser feito um projeto novo e essa obra tem que ser efetuada por uma empresa 

da especialidade, para que depois seja certificada. Está previsto que esteja concluída a obra 

durante o mês de maio.  

Informa ainda que a candidatura que foi apresentada para o parque de autocaravanas já foi 

aprovada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio ainda o Sr. Vereador António Mariano para questionar sobre um assunto relacionado 

com os percursos pedestres, cuja proposta terá sido apresentada pelo Sr. Jorge Candeias e 

referiu também que tem conhecimento que o assunto apresentado na reunião pública em Pias, 

pela Sr.ª Fernanda Silva, já tem prosseguimento, que a Câmara está a tratar do arranjo do 

caminho e também do problema do estacionamento. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente esclareceu que o Sr. Jorge Candeias apresentou proposta, na sequência do 

procedimento iniciado pela autarquia para implementação de dois percursos pedestres de 

pequena rota no concelho, pois a autarquia pretende que existam circuitos pedestres 

aprovados em todas as localidades. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2018 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 5.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

5. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Pias – Requerente: Isabel Luzia 

Marcos Ramos 

6. Desafetação de parcela de terreno do domínio público, sita junto ao muro da escola de 

Vale de Vargo 

7. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

8. Proposta de apoio a marchas e mastros populares para o ano de 2019 

9. Proposta de apoio às Associações por ano civil – Ano de 2019 

10. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Pedido de apoio  

11. Manual de Acolhimento e Integração do Município de Serpa  

12. Proposta de financiamento da Tarifa Social  

13. Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 3 

14. Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Minuta do contrato  

15. Carteira de Postais Serpa Tour 

16. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Apoio financeiro para Oficinas “Valores 

Europeus” 

17. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – XL Encontro Nacional de Teatro Escolar  
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18. Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares –DSR Alentejo – Movimento anual da rede 

escolar para 2019/2020 – Educação de Infância Itinerante e 1.º Ciclo do Ensino Básico – 

Ratificação 

19. Direção-Geral dos Estabelecimento Escolares – DSR Alentejo – Movimento anual da rede 

escolar para 2019/2020 – 1.º Ciclo do ensino básico 

20. Trilhos Vivos – 12.ª Ultramaratona BTT SRP 160 

21. CPI 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

22. Protocolo de parceria para a execução da operação “Bioregião da Margem Esquerda do 

Guadiana” 

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

Monte Grande, n.º 11 em A-do-Pinto.  

24. Proposta de fixação de preços pela utilização de viaturas de transporte de pessoas  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H10 da qual, para 

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

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

despacho do Presidente da Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões 

do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

  O Presidente da Câmara           A Secretária 

                                                                    
         ______________________________        __________________________ 

              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                        Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 8/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 17 de abril 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – Conta de Gerência relativa ao ano de 2018 

 

ANEXO 2 – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal  

 

ANEXO 3 - Manual de Acolhimento e Integração do Município de Serpa  

 

 


