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ATA N.º 19/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 22 DE 

SETEMBRO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

alterada pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se na Sala de Sessões da Câmara 

Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 22 de setembro de 2020, pelas catorze horas e 

trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 18/2020 

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 16 de setembro, 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. 1.ª Revisão ao Orçamento e 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

2. Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

3. Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona Sul em 

Serpa  

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

5. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

6. Sociedade Columbófila de Serpa – Pedido de apoio pontual 

7. Proposta de abertura de procedimentos concursais 

8. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3.ª Fase 

9. Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de decisão  

10. Proposta de Aprovação - Projeto de Execução da Estação de Serviço - Parque de 

Autocaravanismo de Serpa 

11. Pedido de licenciamento de operações de loteamento com obras de urbanização 

(Estrada da Providência) – Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Ldª 

12. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

13. Resumo diário da tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

1. 1.ª Revisão ao Orçamento e 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal  

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

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos 

eleitos do PS, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira revisão ao Orçamento 

e Plano Plurianual de Investimentos, de acordo com os documentos que se anexam à presente 

ata, dela fazendo parte integrante.   

 

2. Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

Através de informação datada de 14 de setembro, o Chefe da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, «por mensagem de correio 

eletrónico de 11 de dezembro de 2018, veio a sociedade “Goldalqueva, Lda.”, solicitar “uma 

declaração de reconhecimento municipal, para o projeto em apreço, justificado pelo investimento 

no concelho (cerca de 45 milhões de euros), na criação de postos de trabalho (4 a 6 postos) na 

aposta nas energias renováveis e num concelho 100% renovável 8ª produção expectável de 

93.0 GWh representa mais do dobro do consumo energético do concelho de Serpa)”. 

O pedido foi devidamente informado e apreciado na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 

26 de dezembro de 2018, nos seguintes termos: 

“A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que é requerido por 

GoldAlqueva, na qualidade de empresa promotora do projeto fotovoltaico no concelho de 

Serpa,denominado de Parque Solar de Ínsua, declaração de reconhecimento de interesse 

municipal. 

O projeto desenvolve-se no prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo 2 da secção 

B da freguesia de Pias, com 324,4625 hectares, em área classificada no Plano Diretor 

Municipal de Serpa como “espaços agrossilvopastoris”, 

O pedido decorre da necessidade de justificar perante a Direção Regional de Agricultura e 

Pescas do Alentejo (DRAP), o arranque de olival intensivo, com menos de 3 anos, de acordo 

com o Decreto-Lei n.º120/86 de 28 de maio, art. º2, que refere que as autorizações de 

arranque ou de corte serão concedidas no caso de se verificarem condições específicas, 

nomeadamente, alínea J) “Quando o arranque seja efetuado em zonas destinadas a obras de 

hidráulica agrícola, a vias decomunicação ou construções e empreendimentos de interesse 

nacional, regional e local, bem como as obras dedefesa do património cultural, e como tal 

reconhecidos pelos ministérios competentes” 

A fundamentação apresentada pela GoldAlqueva, incide sobre o “investimento de cerca de 45 

milhões de euros, criação de postos de trabalho (4 a 6), na aposta nas energias renováveis e 

num concelho 100% renovável (a produção expectável de 93,0 GWh representa mais do 

dobro do consumo energético do concelho de Serpa.” 

Em conformidade, foi deliberado “por unanimidade, reconhecer de interesse público municipal, a 

instalação de um parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua - Pias), e de acordo com o 
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art.º 22.º do Plano Diretor Municipal de Serpa, a instalação pretendida, fica condicionada ao 

desenvolvimento de um corredor de proteção arbóreo adequado às características locais, por 

forma a minimizar o impacto paisagístico que estas instalações promovem”. 

 

Entretanto, em reunião com o Sr. Vereador Carlos Alves, a Requerente demonstrou “novamente 

interesse que o pedido de declaração de interesse público, seja aprovado pela Assembleia 

Municipal”. 

 

Enquadramento Legal: 

Na presente situação, pretende a Requerente o reconhecimento do Interesse Municipal do 

projeto fotovoltaico denominado "Parque Solar de Insua", para efeitos de autorização ao 

arranque de olival. 

De acordo com a legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio), o arranque pode 

ser autorizado "quando seja efetuado em zonas destinadas a obras de hidráulica agrícola, a vias 

de comunicação ou construções e empreendimentos de interesse nacional, regional e local (...), 

e como tal reconhecidos pelos ministérios competentes". 

Ora, da leitura da legislação indicada, não resulta a necessidade de qualquer pronuncia do 

Município (seja pela CM, seja pela AM). 

Noutras circunstâncias e consoante os fins, o legislador optou por indicar expressamente a 

entidade com competência para se pronunciar. 

De facto, consoante a destinação, assim poderá a competência para o reconhecimento do 

interesse municipal recair sobre a Câmara Municipal ou a Assembleia Municipal. 

A titulo exemplificativo, o reconhecimento do "superior interesse económico e social", para 

efeitos de isenção de IMT, é da Câmara Municipal. 

No entanto, também é do nosso conhecimento que, embora tal nem sempre resulte da Lei, 

existem situações (por exemplo, a realização de ações de relevante interesse público em área 

de REN), nas quais as entidades administrativas que apreciam os pedidos exigem a 

apresentação de declarações das Câmaras Municipais e/ou Assembleias Municipais, 

reconhecendo o referido interesse público. 

Na presente situação, não tenho qualquer informação, além do requerimento inicial, que 

justifique a pronuncia da Câmara Municipal ou da Assembleia Municipal, sobre a matéria. 

Ainda se dirá, que o reconhecimento do interesse municipal de uma determinada ação, pela 

Assembleia Municipal, se reveste, na maior parte das vezes, de natureza meramente simbólica, 

servindo de auxilio, ao Requerente, na defesa do seu projeto perante outras entidades. 

Isto Posto: 

Conforme refere com propriedade o Dr. Jorge Fonseca 

(inhttp://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html) “o 

conceito de interesse público municipal é um conceito elástico, de natureza abstrata e 

indeterminada, que permite o abarcamento de múltiplas situações; trata-se de um conceito 

evolutivo e transitivo, dependente dos costumes e das próprias transformações económicas e 

http://falemossinceramente.blogspot.pt/2010/06/o-interesse-publico-municipal-inerente.html
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sociais, não sendo possível uma determinação do seu conteúdo válida para todos os tempos e 

para todos os municípios.  

Pode, assim, afirmar-se sem margem para erro que o interesse municipal é todo e qualquer 

interesse que seja relevante para o município, e por consequência para os respetivos munícipes, 

por representar um interesse consensualmente aceite por estes. Daí que seja hoje pacífico o 

entendimento de que o intervencionismo público municipal não implica a execução direta de todo 

e qualquer interesse público/social, mas apenas aquele que represente, de forma inequívoca, um 

interesse próprio, comum e específico da população do respetivo município. O interesse do 

Município representa o interesse consensualmente aceite dos munícipes e cidadãos delegado 

democraticamente nos seus representantes”. 

Ora, não subsistem quaisquer dúvidas quando ao manifesto e relevante interesse público 

municipal do projeto proposto, por contribuir significativamente para a redução de CO2, além de 

representar um investimento muito significativo no concelho de Serpa e promover a criação de 

emprego, pelo que, concluindo, embora não encontre fundamento que determine a pronuncia da 

Câmara Municipal, ou da Assembleia Municipal, sobre a matéria, nada impede, perante o pedido 

apresentado, que uma ou ambas as entidades, se pronunciem, considerando a fundamentação 

já apreciada na citada reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 1 de dezembro de 2018. 

Caso o pedido mereça deliberação favorável da Câmara Municipal, deverá ser remetido para a 

próxima sessão da Assembleia Municipal para deliberação.» 

 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à apreciação da 

Assembleia Municipal, o reconhecimento de interesse público municipal, da instalação de um 

parque solar fotovoltaico (Parque Solar de Insua), em Pias. ------------------------------------------------ 
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3. Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona 

Sul em Serpa  

Através de informação datada de 15 de setembro, a Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que se verifica a necessidade de proceder a 

correção de área no prédio urbano, Lote F, da Zona Sul, em Serpa, a pedido do proprietário, pelo 

que prestam a seguinte informação, que se transcreve: 

 

«1-Retificação de área de lote de terreno 

O Lote F, da Zona Sul, em Serpa, com a área indicada de 340m2, foi vendido no regime de 

direito de superfície a Manuel Martins Janeiro Veiga, destinado a construção urbana, por 

escritura celebrada pelo notário privativo da câmara municipal, em 10/01/1984, Livro 76-fls.64;  

Na época em questão a venda das parcelas de terreno destinadas a construção, não era 

precedida de operação de loteamento municipal, tendo sido desanexadas do prédio rústico, 

através da identificação de cada lote, pelo que as áreas dos arruamentos e espaços públicos 

não se encontram identificadas; 

O lote de terreno tem construção edificada, na Rua 1º de Maio, nº 1, em Serpa, destinada a 

residência permanente e apresenta divergência entre a área adquirida e a existente atualmente, 

conforme resulta do processo de licenciamento de ampliação da referida habitação, processo nº 

159/2005; 

Consultado o documento do registo predial, descrição nº 01939/19960412, verificou-se que foi 

registado o lote de terreno com a área de 340m2, prédio urbano inscrito sob o artigo matricial 

2152, com a área coberta de 142m2 e descoberta com a área de 198m2, destinado a habitação; 

Pela conferência dos documentos apresentados, registo da Conservatória do Registo Predial e 

Serpa e Caderneta Predial, prédio urbano inscrito atualmente na matriz sob o artigo 2458, União 

das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), proveniente do artigo 2152 (extinta freguesia 

de Salvador), verifica-se que na caderneta predial consta a área de 525m2, havendo uma 

divergência de área constante do registo de 185m2; 

Informa-se ainda que, se encontra por regularizar a obra de alteração de áreas da construção, 

não se encontrando licenciada a ampliação da habitação, devido ao facto de a área do lote ser 

inferior à área mencionada no projeto de alteração e que ainda não foi celebrada a escritura de 

venda ao requerente da propriedade do solo do lote F, conforme deliberado em reunião de 

câmara de 18/10/2017. 

 

2- Apreciação do assunto 

Atendendo a que a parcela de terreno em apreço se encontra no domínio público deverá 

promover-se a desafetação desse domínio, a afetação a outro uso e a integração no domínio 

privado da autarquia, para que posteriormente possa ser alienada, dado que os bens do domínio 

público não são objeto de transmissão por instrumentos de direito privado, conforme se encontra 

previsto no artigo 18.º do Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo 

Decreto - Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, com as alterações em vigor; 

Tal processo envolve a publicitação de editais para divulgação, a participação para inscrição na 

matriz e registo na Conservatória do Registo Predial para que o bem seja considerado do 
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domínio privado e possa ser alienado. Posteriormente deverá o órgão executivo deliberar sobre 

a venda dessa parcela de terreno e determinar o respetivo preço, destinada a retificação da área 

do lote de terreno em análise, de acordo com o disposto no do artigo 33º nº 1 g) do Regime 

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

 

3- Proposta de decisão/Desafetação de parcela de terreno do domínio público 

Considerada necessária a retificação da área do Lote F, da Zona Sul, em Serpa, com construção 

edificada, prédio urbano inscrito atualmente na matriz sob o artigo 2458, União das Freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria),proveniente do artigo 2152 (extinta freguesia de Salvador), e 

atentas as justificações apresentadas no processo, considera -se admissível que os órgãos 

competentes possam aprovar a desafetação da parcela de terreno do domínio público com a 

área de 185m2 e aprovar a afetação a outro uso e que possa ser integrada no domínio privado 

do município, mediante processo de desafetação a organizar e conforme o previsto no artigo 17.º 

do Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto - Lei nº 280/2007, 

de 07 de agosto, com as alterações em vigor, 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.” 

Apreciado o assunto foi confirmado por informação técnica da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território (DUOT) que” não existe prejuízo para a via pública ou para o 

interesse público e que não fica o mesmo afetado com a utilização da parcela de terreno a outros 

usos. Mais se verifica que em sede de PU se admite a utilização do terreno em questão para a 

construção urbana.” 

Propõe-se a desafetação do domínio público e integração no domínio privado de parcela de 

terreno com a área de 185 m2, confrontando a Norte com o próprio prédio urbano edificado, sito 

na Rua 1º de Maio, nº1; a Sul com a rua da Liberdade e rua 1º de Maio; a Oeste com a rua da 

Liberdade e a Leste com a rua 1º de Maio. 

Cabe ao órgão executivo, de harmonia com o disposto na alínea ccc) nº1 do artigo 33º do 

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

as atualizações em vigor, submeter proposta ao órgão deliberativo para aprovação desse ato, ao 

abrigo do disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º do mesmo diploma legal que prevê “deliberar 

sobre a afetação ou desafetação de bens do domínio público municipal”.» 

 

 Deliberação  

 De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de harmonia com o 

disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º e  alínea ccc) nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a desafetação do domínio 

público e integração no domínio privado de parcela de terreno com a área de 185 m2, 

confrontando a Norte com o próprio prédio urbano edificado, sito na Rua 1º de Maio, nº1; a Sul 

com a rua da Liberdade e rua 1º de Maio; a Oeste com a rua da Liberdade e a Leste com a rua 

1º de Maio.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

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

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor 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 
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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 da carreira/categoria de assistente operacional, da área 

funcional Administrativa, para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica 

- 10 (dez) postos de trabalho adicionais da carreira/categoria de assistente operacional, da área 

funcional de Cantoneiro de Limpeza, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

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 

indeterminado 

Lugares a tempo 

determinado 

Justificações 

 

Assistente 

operacional 

 

Cantoneiro de 

Limpeza 

 

 

 

10 

Necessidade transitória de dez 
Assistentes Operacionais, da 
área funcional de Cantoneiro de 
Limpeza para fazer face às 
necessidades de reforço de 
pessoal para limpeza dos 
arruamentos, espaços públicos e 
edifícios, em resultado da 
alteração dos métodos de 
trabalho no âmbito da 
deservagem das vias públicas. 
Acrescem naturais necessidades 
exigências acrescidas de limpeza 

e higienização de diversa 
natureza por força da pandemia 
de Covid-19. 

 

Assistente 

operacional 

 

Administrativo 

 

2 

 

 

Para satisfação de necessidades 
permanentes verificadas na 
respetiva área da atividade, em 
face do aumento do volume de 
trabalho e para preparar a 
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aposentação de trabalhadores 
que já apresentaram o respetivo 
pedido. 
 

 

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

documento interno 6535/2020. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento 

com o número sequencial 16567, relativa aos postos de trabalho a tempo indeterminado e da 

ficha de cabimento com o número sequencial 16570, relativa aos postos de trabalho a termo. 

 

3 - 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 sessão da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2020 - 3ª Alteração.»  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, 

conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, foi 

deliberado por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal, a terceira alteração ao Mapa de Pessoal, conforme 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------- 
 

 

5. 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 

 

CDU – Coligação 

Democrática Unitária 

6489 

2020.09.14 

Utilização do 

pavilhão polivalente 

de Serpa, no dia 20 

de agosto e 17 de 

setembro, para 

realização de 

reuniões 

  

 

200,00€ 
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CDU – Coligação 

Democrática Unitária 

10881 

2020.09.11 

Espaço exterior do 

CADES, no dia 14 

de setembro, para 

sessão pública 

  

35,00€  

Comissão de Festas de 

Pias 

9943 

2020.08.21 

Festas de Pias, de 

28 a 30 de agosto 

Taxa de ruido  20,00€ 

 

6. Sociedade Columbófila de Serpa – Pedido de apoio pontual  

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

de Apoio ao Movimento Associativo, foi deliberado, por unanimidade, atribuir à Sociedade 

Columbófila de Serpa, um subsídio no valor de 500,00 € (quinhentos euros), para apoio no leilão 

online de pombos, realizado durante o mês de agosto de 2020. -------------------------------------------- 

 

7. Proposta de abertura de procedimentos concursais 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 19 de setembro, da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que se transcreve: 

 

«Proposta de abertura de procedimentos concursais, para recrutamento de: 

- Um Técnico Superior, da área funcional de Engenharia Civil, com contrato por tempo 

determinado; 

- Um Assistente Operacional da área funcional de Coveiro, com contrato por tempo 

indeterminado. 

 

Considerando: 

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

estabelece a possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 

recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade; 

2- Que os princípios de racionalização e eficiência que devem presidir à nossa atividade, que 

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

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

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

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

cumprimento da legislação em vigor, concretamente, o cumprimento do estabelecido no n.º 3 

e seguintes do artigo 30.º  da Lei 35/2014 de 20 de junho. 

3- Que nos termos do artigo 37º, n.º 1, al. d) da Lei suprarreferida, o recrutamento deverá 

estabelecer como preferência base os candidatos aprovados com relação jurídica de 
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emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em 

primeiro lugar os que estiverem em regime de requalificação, e em última análise e esgotados 

todas as possibilidades, os candidatos sem vínculo de emprego público previamente 

estabelecido. 

4- Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal para o ano de 

2020, aprovado em sessão da Assembleia Municipal de 28 de novembro de 2019; 

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

documento interno 6506/2020. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de 

cabimento com o número sequencial 16570, relativa ao posto de trabalho a termo e 

informado que a despesa relativa ao posto de trabalho a tempo indeterminado será 

considerada na elaboração do Orçamento para 2021. 

6- O Decreto-Lei n. º209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei n.º 80/2013 de 

28 de novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local 

da Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, 

nomeadamente no que se refere às competências administrativas dos respetivos órgãos, 

parcialmente revogada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º 

que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de 

trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições 

determinadas no artigo 30º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho é precedido de aprovação do 

respetivo órgão executivo; 

 

Proponho: 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, 

que a Câmara Municipal autorize a abertura do procedimento concursal infra, tendo em vista a 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que 

a necessidade que sustenta esta contratação é de carácter permanente, para recrutamento de: 

 

- Um Assistente Operacional (Coveiro) para a Divisão do Ambiente e serviços 

Urbanos, dada a necessidade permanente de admissão de um coveiro, pois este 

serviço é constituído por dois coveiros, manifestamente insuficiente, dado a idade 

avançada de um deles, o que traduz a alocação de outro profissional sempre que o 

mesmo está de baixa médica. 

 

2 - Na senda da mesma justificação legal, proponho que a Câmara Municipal autorize ainda a 

abertura do procedimento concursal infra, tendo em vista a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo determinado, uma vez que as necessidades que sustentam a 

contratação são de carácter transitório, para recrutamento de: 

 

- Um Técnico Superior (Engenheiro Civil). Para fazer face às necessidades 

temporárias da Divisão do Urbanismo e Ordenamento do Território considerando que 

cada vez mais em todos os processos da DUOT se verifica a necessidade de apoio 

da área de engenharia civil e que o apoio técnico da DOMA é pontual e não dá 



Ata n.º 19/2020 – Reunião de 22 de setembro 

 

 13 

resposta às necessidades nomeadamente na área de fiscalização onde é 

fundamental um acompanhamento técnico , desde vistorias a acompanhamento de 

processos de obra quer em fase de analise, designadamente questões como 

segurança contra incendio , certificação energética, infraestruturas em loteamentos, 

ligações de redes de saneamento, etc , como na fase de construção. Assim, 

pretende-se avaliar transitoriamente a necessidade diária da permanência de um 

técnico desta área face aos processos em curso. 

 

3 - Que a Câmara Municipal determine ainda que o procedimento concursal destinar-se-á a 

trabalhadores que possuam ou não vínculo de emprego público, dado que é fundamental 

para o regular funcionamento do município o preenchimento dos presentes postos de 

trabalho, considerando as funções de especial interesse público que os mesmos visam 

prosseguir, sempre de acordo com as regras de priorização acima indicadas. 

Assim, de acordo com o supra exposto, propõe-se a respetiva apreciação pelo Órgão 

Executivo.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do PS, 

concordar com a proposta acima transcrita, para abertura de procedimento concursal, para 

recrutamento de um assistente operacional (Coveiro) e um Técnico Superior (Engenheiro Civil).  

 

 

8. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3.ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 17 do corrente mês de 

setembro (Doc. 6653), refere que, após aprovação em reunião de 02-09-2020, do Plano de 

Auxílios Económicos para os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico, conforme competências do 

Município em matéria de Ação Social Escolar, deram entrada, após período de candidaturas, 

novos pedidos de apoio, aos quais foi dado a designação de 3ª fase ao plano.  

Os alunos estão posicionados de acordo com o escalão do abono de família de que beneficiam, 

conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação.  

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

cabimentos com os nºs sequenciais:  

o Refeições: 22194;  

o Material escolar: 22193  

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos, cujas 

candidaturas deram entrada na autarquia após a reunião do Órgão Executivo, de 2 de setembro 

de 2020, conforme listagem que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  
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9. Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de 

decisão  

Foi novamente analisado o assunto respeitante à infração disciplinar por violação do dever de 

zelo, que esteve presente na reunião do Órgão Executivo, realizada no dia 2 do corrente mês de 

setembro.  

Foi ainda apreciada uma nova exposição, datada de 17 de setembro de 2020, em complemento 

ao Relatório Final antes produzido, propondo a aplicação da sanção de Repreensão Escrita, 

suspensa pelo período mínimo permitido de seis meses, e que consta dos anexos à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. 

Procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos do artigo 55.º n.º 3, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado:  

  

Concordo com a aplicação da sanção de Repreensão Escrita, 
suspensa pelo período de seis meses 

4 votos 

  
Não concordo com a aplicação da sanção de Repreensão Escrita, 
suspensa pelo período de seis meses  

3 votos 

  

 Deliberação 

Face à votação obtida, foi aplicada à trabalhadora Norine da Cruz Brito, a sanção de repreensão 

escrita, suspensa pelo período de seis meses, por violação do dever de zelo, de harmonia com o 

disposto nos artigos 184º e 192º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. -------------------- 

 
 

10. Proposta de Aprovação - Projeto de Execução da Estação de Serviço - Parque de 

Autocaravanismo de Serpa 

O Serviço de Apoio Técnico da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, apresenta o Projeto 
de Execução relativo às alterações que se pretendem introduzir na Área de Serviço de 
Autocaravanismo existente no Parque de Campismo/Autocaravanismo de Serpa - cujo o estudo 
prévio já mereceu parecer favorável em reunião da Câmara Municipal, de 2020.04.22. 
 
Mantendo-se os mesmos pressupostos e programa base já analisados, a única alteração que 
merece destaque é o acerto do valor da Estimativa Orçamental, expectável ocorrer face ao nível 
de desenvolvimento detalhado do projeto agora apresentado que irá servir de base ao 
procedimento de contratação publica – Empreitada. 
 
Tal como previsto no Estudo Prévio aprovado, e com cerca de 13.242,00 m2 de área destinada a 

este equipamento, propõe-se a definição de 21 alvéolos para parqueamento de autocaravanas, 

dos quais, cerca de 17 para utilização individual e 4 duplos (num total de 25 autocaravanas), 

dotados de pontos de disponibilização de água e de energia elétrica; reformulação da Estação 

de Serviço existente dotando-a de capacidade de utilização por parte de até 3 veículos em 

simultâneo e construção de edifício novo, com instalações sanitárias. 
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Quadro Sinóptico: 

 

 

 

 

Planta Síntese 
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Perfil de áreas de parqueamento - Alvéolos 

 

Mantém-se o pressuposto de parte dos serviços previstos na Portaria 1320/2008 de 17 de 

novembro e demais legislação aplicável ao objeto em estudo, serem prestados no edifício da 

portaria existente, ao qual deverão ser introduzidas as alterações necessárias à prestação dos 

serviços de Portaria, Secretaria, Loja, Instalações Sanitárias e Lavandaria self service, com 

maquina de lavar roupa. 

É proposta a adoção de painéis solares para aquecimento de águas, iluminação exterior 

autossuficiente com adoção de colunas com sistema fotovoltaico integrado, iluminação dos 

edifícios com sensores de deteção automática, torneiras com temporizador e demais 

procedimentos com vista à eficiência energética e de gestão de recursos em todo o parque. 

Na proposta paisagística encontra-se definida uma área de eco-ponto para separação de 

resíduos, acessível de forma direta pelo exterior do recinto por parte dos veículos de recolha de 

resíduos sólidos urbanos, com o objetivo de minimizar o incomodo de ruido aquando da sua 

recolha. Os espaços verdes são propostos de forma a constituírem cortinas arbóreas para 

definição de áreas de privacidade do parque, mas também como barreiras redutoras de ruídos.  

Estas áreas deverão ter uma manutenção reduzida e uma rede de rega eficiente. 

Para além destes trabalhos, são ainda propostas a execução de redes de infraestruturas de 

abastecimento de águas, redes de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, rede 

elétrica e equipamento de segurança contra incendio. 

 

Estimativa Orçamental: 

É estimado um valor base para execução dos trabalhos de 195.005,67€, considerando: 
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Face ao tipo de procedimento com vista à execução dos trabalhos – Concurso Publico – 

Empreitada, o valor indicado será o custo máximo a considerar, sendo possível, e até mesmo 

expectável que este valor reduza com base no principio da livre concorrência entre empresas 

que se irão candidatar à execução dos trabalhos.  

 

Prazo de Execução: 

Para a execução dos trabalhos indicados, estima-se um prazo de 6 meses, considerando: 

 

 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, a mencionada deliberação da reunião de 22 de abril de 2020, Memoria Descritiva da 

proposta, Estimativa Orçamental da proposta, Planta Síntese da intervenção, Perfil das áreas de 

parqueamento, Planta das Instalações Sanitárias e Alçados do edifício e Planta da Estação de 

Serviço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução relativo às 

alterações na Área de Serviço de Autocaravanismo existente no Parque de 

Campismo/Autocaravanismo de Serpa. --------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Pedido de licenciamento de operações de loteamento com obras de urbanização 

(Estrada da Providência) – Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Ldª 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 17 do corrente mês de setembro: 

 

A. Análise: 

 

1. Âmbito do pedido: 

Respeita a presente pretensão à realização de operação urbanística sujeita a controlo 

prévio na figura de Operação de Loteamento com Obras de Urbanização no âmbito do 

Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE), consagrado pelo Decreto-lei 

nº555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação. 

 

2. Aprovação do pedido de licenciamento da operação de loteamento em reunião de 

Câmara: 

Foi aprovado em reunião de Câmara de 19-02-2020 o pedido de licenciamento da 

operação de loteamento com obras de urbanização, dispondo o Requerente do prazo de 

1 ano para proceder à entrega dos elementos referentes à comunicação prévia das 

obras de urbanização. 

 

3. Caracterização do pedido: 

Trata-se do pedido de Licenciamento de uma operação de loteamento com obras de 

urbanização constituída por 9 lotes, destinados a Habitação, com acessos através da 

Estrada da Providência. O prédio onde se pretende intervir, tem uma área total de 

8196,925m2, encontrando-se descrito na CRSerpa sob o art.º n.º3622/20121219, inscrito 

na matriz predial sob o artigo n.º3870 da União de Freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria). 

A área do prédio objeto da intervenção abrange uma área de 2.460,218m2, estando 

definida como remanescente, a restante área de 5.736,707m2.  

A proposta prevê a edificação de uma moradia unifamiliar por lote, até 2 pisos acima da 

cota de soleira, com a possibilidade de construção de um piso abaixo da cota de soleira 

destinado a arrumos, prevendo a localização de dois lugares de estacionamento 

descoberto no interior do lote. O polígono de implantação das moradias define um 

afastamento de 2m em relação ao limite Norte dos lotes (Estrada da Providência). 
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4. Consultas externas: 

Foi entregue parecer favorável da EDP relativamente ao projeto de infraestruturas 

elétricas do loteamento (Carta 166/20 de 22-06-2020). 

 

5. Consulta à DMOM e DASU: 

O processo foi encaminhado à DMOM e à DASU para que fosse verificada a viabilidade 

das ligações às redes de infraestruturas apresentadas na proposta e a solução da rede 

viária. 

Também foi solicitada informação à DMOM relativamente às estimativas de custo 

apresentadas (por especialidade e estimativa total), para se verificar o valor a calcular da 

prestação de caução das respetivas obras de urbanização. 

A Eng.ª Marta Bule indicou na Informação n.º6270/2020: “Informa-se que não existe 

qualquer inconveniente na ligação das infraestruturas do loteamento as municipais nos 

pontos indicados em planta. No entanto saliento que para um fornecimento de água com 

quantidade e pressão adequados, a conduta de distribuição existente na Estrada da 

Previdência deverá ser remodelada passando de DN 63 para DN 90.” 

 

6. Áreas de cedência ao domínio público: 

A proposta apresenta uma área de cedência ao domínio público de 567m2, localizada 

em EUC3: Espaços de uso especial de equipamentos de utilização coletiva propostos – 

Ampliação da Escola Básica Integrada 2,3.  

Verifica-se que a área de cedência apresentada (567m2: correspondendo à soma de 

252m2 para Espaços Verdes e 315m2 para Equipamento de Utilização Coletiva), 

cumpre com os parâmetros previstos na Portaria n.º216-B/2008 de 3 de Março. 

 

7. Taxas: 

As taxas aplicáveis à operação de loteamento referem-se apenas à TRIU (Art.º58º do 

Regulamento de Taxas do Município de Serpa). A Taxa de Compensação não se aplica, 

uma vez que a proposta apresenta as áreas de cedência ao domínio público previstas. 

 

TRIU = (A + B) x (CL) x (CU) x C 

       (73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 2.278,05m2 = 11.098,66 Euros 

 

8. Projetos de Especialidades das obras de urbanização: 

Foram entregues os seguintes projetos de Especialidades, com os respetivos Termos de 

Responsabilidade, acompanhados de Memória Descritiva, Calendarização e Estimativa 

de Custos: 

 

- Projeto de demolição das construções existentes 

- Rede de Abastecimento de Águas e Combate a Incêndios 



Ata n.º 19/2020 – Reunião de 22 de setembro 

 

 20 

- Rede de Drenagem de Residuais e Pluviais 

- Rede de Gás 

- Rede de Infraestruturas de Telecomunicações Urbanas 

- Rede de Instalações Elétricas 

- Rede Viária 

 

9. Estimativa de Custos: 

A Estimativa de Custos para as obras de urbanização apresenta um valor global de 

94.385,94 Euros. 

 

10. Prestação de caução: 

De acordo com o definido no n.º2 do Art.º54º do RJUE, deve ser prestada caução a 

favor da Câmara Municipal mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, 

hipoteca sobre bens imóveis propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou 

seguro-caução, devendo constar do próprio título que a mesma está sujeita a 

atualização nos termos do n.º 4 e se mantém válida até à receção definitiva das obras 

de urbanização. 

O montante da caução a prestar é no valor de 94.385,94Euros podendo, de acordo com 

o definido no n.º3 do mesmo artigo, ser eventualmente corrigido pela Câmara Municipal 

com a emissão da licença, a que pode ser acrescido um montante, não superior a 5%. 

 

11. Condições e prazo de execução: 

De acordo com o definido no Art.º53º do RJUE, com a deliberação final de deferimento 

do pedido de licenciamento prevista no artigo 26º, são estabelecidas as seguintes 

condições da licença: 

- deverá ser dado cumprimento ao regime de gestão de resíduos de construção e 

demolição, durante a execução das obras de urbanização, de acordo com o disposto no 

Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março na sua atual redação; 

- o prazo de conclusão das obras de urbanização é de 7 meses; 

- o montante proposto da caução destinada a assegurar a boa e regular execução das 

obras é de 94.385,94Euros 

 

 

B. Proposta: 

Face ao supra exposto, propõe-se que o processo seja presente a reunião de Câmara para 

deliberação. 

 

Tendo havido deliberação favorável, deverá informar-se o Requerente, c/conhecimento ao 

Técnico responsável pelo projeto, que, de acordo o definido no n.º3 do Art.º76º do Decreto-Lei 

n.º555/99 de 16 de Dezembro na sua atual redação (RJUE), dispõe do prazo de 1 ano para 

requerer a emissão do respetivo alvará de loteamento com obras de urbanização, mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
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- documento comprovativo da prestação de caução, no valor de 94.385,94Euros (caso a Câmara 

não defina outro valor). 

De acordo com o definido no n.º2 do Art.º54º do RJUE, a prestação de caução a favor da 

Câmara Municipal pode ser feita mediante garantia bancária autónoma à primeira solicitação, 

hipoteca sobre bens imóveis propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-

caução; 

- livro de obra, com termo de abertura 

 

Deverá também proceder ao pagamento das taxas aplicáveis à operação de loteamento, 

definidas no Art.º58º do Regulamento de Taxas do Município de Serpa: 

 

TRIU = (A + B) x (CL) x (CU) x C 

 (73,80 + 7,40) x 0,150 x 0,40 x 2.278,05m2 = 11.098,66 Euros 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as obras de 

urbanização do loteamento da Estrada da Providência, em Serpa e os valores da caução, nos 

termos do parecer técnico, acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 
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13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 178, referente ao 

dia 21 de setembro de 2020, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.779.812,17 € (um milhão, 

setecentos e setenta e nove mil, oitocentos e doze euros e dezassete cêntimos) e 172.441,58 € 

(cento e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente.  

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 17 de setembro 

«Na reunião do Órgão Executivo realizada ontem, durante a intervenção sobre o assunto da Escola 

Secundária de Serpa e na sequência de o Sr. Presidente ter referido que a Câmara tem alguns documentos 

remetidos pela DGESTE, o Sr. Vereador Manuel Soares solicitou esses documentos, tendo o Sr. Presidente 

respondido que seriam enviados hoje para os eleitos.  

Nesse sentido, seguem em anexo, seis ficheiros com documentos remetidos à autarquia pela DGESTE: 

- Programa preliminar; 

- Normas de conceção e construção de escolas básicas; 

- Escolas profissionais – Despacho normativo 27/99; 

- Anexo II – Programa EB com JI; 

- Listagem –Caracterização de espaços EB; 

- Anexo III -  Escolas secundárias 2004 

 

 

 

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.ª Revisão ao Orçamento e 1.ª revisão ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

 Parque solar da Ínsua – Pedido de reconhecimento de interesse público municipal  

 Proposta de desafetação de bens do domínio público municipal – Lote F da Zona Sul em 

Serpa  

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Sociedade Columbófila de Serpa – Pedido de apoio pontual 

 Proposta de abertura de procedimentos concursais 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3.ª Fase 

 Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de decisão  

 Proposta de Aprovação - Projeto de Execução da Estação de Serviço - Parque de 

Autocaravanismo de Serpa 
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 Pedido de licenciamento de operações de loteamento com obras de urbanização 

(Estrada da Providência) – Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Ldª 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16h15 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ata n.º 19/2020 – Reunião de 22 de setembro 

 

 28 

 

 

 

Anexos da Ata n.º 19/2020 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 22 de setembro de 2020 
 

 

 

ANEXO 1 – Primeira revisão ao Orçamento e PPI da câmara municipal  

 

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

 

ANEXO 3 – Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3.ª Fase 

 

ANEXO 4 – Infração disciplinar por violação do dever de zelo – Relatório e proposta de decisão e 

boletins de voto 

 

ANEXO 5 – Proposta de Aprovação - Projeto de Execução da Estação de Serviço - Parque de 

Autocaravanismo de Serpa 

 

 

 


