
 

 
EDITAL N.º 44/GAEOM/2021 

  
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SERPA, JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA, 
TORNA PÚBLICO, de harmonia com o artigo 56.º n.º 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as 
deliberações de eficácia externa, proferidas na sessão ordinária do Órgão Deliberativo, realizada no dia 16 
de setembro de 2021: 
 

 

Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 

25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, autorizar a celebração de um contrato 

interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO 

BAIXO ALENTEJO em matéria de instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, 

assentes em infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas 

de estacionamento, vias e demais espaços públicos, quer dentro das localidades, quer fora das localidades, 

desde que estejam sob jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar que, no âmbito do contrato de delegação de competências 

acima referido, o produto das custas processuais aplicadas por contraordenação rodoviária em matéria de 

estacionamento proibido, indevido ou abusivo reverta a favor da COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO 

ALENTEJO.»  

 

Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo 24.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro 

e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, aprovar a seguinte repartição de 

encargos, respeitante ao contrato de Aluguer Operacional de Viatura Elétrica: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 



 
 

 

 

E, para constar, se publica o presente edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos locais públicos 

do costume. 

 

Serpa, 24 de setembro de 2021 

 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
JOÃO FRANCISCO EFIGÉNIO PALMA 


