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ATA N.º 1/2020 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 8 de janeiro de 2020 
  

 

 

Presenças 

 

Vereadores  

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
Sr. Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires e Sr. Vereador Manuel Francisco 
Carvalho Soares 
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ATA N.º 1/2020 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA 

NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2020 

   

No Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 de 

janeiro de 2020, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 

do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------- 

 

 

Aprovação da Ata n.º 27/2019 

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 27, relativa à reunião realizada no dia 26 

de dezembro, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 25 ao Orçamento e n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

4. Alteração n.º 26 ao Orçamento – Ratificação  

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio 

sito na Rua Longa, n.º 18 e Travessa da Pouca Força, s/n, em Brinches  

6. Proposta de aquisição de parcela de terreno, junto ao edifício do Musibéria 

7. Orçamentação e gestão das despesas com pessoal  

8. Constituição de fundos de maneio para 2020 

9. Lote 18-A da Zona de Atividades Económicas de Pias  

10. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

11. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

 

1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e 

art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades:  

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Comissão Festas 

Santas Cruzes 

20198 

2019.12.20 

Baile de passagem de 

Ano 

Ruido 20,00€ 

 

Associação de 

Estudantes da Escola 

Secundária de Serpa 

 

20105 

2019.12.18 

 

Festa de final de 

período, no espaço 

Wasabi 

20/12/2019 

 

Ruido 

 

20,0€ 

Associação de Pais e 

Encarregados de 

Educação da EBI/JI 

Pias  

 

20351 

2019.12.27 

Festa de Passagem 

de Ano  

31/12, no Salão 

Polivalente de Pias 

 

Ruido 

 

20,00€ 

 

 

2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

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

n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido 

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

 

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Sociedade 

Recreativa de 

Vales Mortos 

Baile 

Sociedade 

Recreativa 

Vales Motos 

19424 

2019.12.06 

28 de 

dezembro 

 

2019.12.27 

 

 

 

3. ALTERAÇÃO N.º 25 AO ORÇAMENTO E N.º 15 AO PLANO PLURIANUAL DE 

INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos eleitos do PS e 

três votos a favor dos eleitos da CDU, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 
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Sr.Vice-Presidente, respeitante  à 25.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal e 

alteração n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos: 
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 Intervenções  

O Sr. Vereador António Mariano perguntou onde foi aplicada a verba de 493.000€ a 

que se refere a rúbrica 12.01.99 “Outras”, tendo o Sr. Vice-Presidente respondido que 

está relacionado com o aumento do grau de execução orçamental, mas irá contatar a 

Unidade de Gestão Financeira para prestar uma informação concreta sobre esse 

assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. ALTERAÇÃO N.º 26 AO ORÇAMENTO – RATIFICAÇÃO  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com dois votos contra dos eleitos do PS e 

três votos a favor dos eleitos da CDU, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da 

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

Sr.Vice-Presidente, respeitante  à 26.ª alteração ao Orçamento da Câmara Municipal:  
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5. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO DECRETO-LEI N.º 555/99, DE 16/12 AO 

PRÉDIO SITO NA RUA LONGA, N.º 18 E TRAVESSA DA POUCA FORÇA, S/N, EM 

BRINCHES  

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. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO, JUNTO AO EDIFÍCIO DO 

MUSIBÉRIA 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 3 do corrente mês de janeiro: 

 

1- Aquisição de parcela de Terreno junto ao edifício da Musibéria 

De acordo com informação dos serviços técnicos, aquando da construção do 

edifício da Musibéria, por parte do Município de Serpa, confirmada no ano de 

2019, torna-se necessário proceder à aquisição de parcela de terreno de prédio 

rústico confinante, com vista à execução de acesso a este edifício. 

Na sequência de conversações anteriores, e troca de correspondência sobre a 

negociação de parcela de terreno de prédio, confinante com o edifício municipal 

Musibéria, foram encetadas diligências no ano de 2018 e, no passado ano de 

2019, com Mariano António de Matos Brito, residente na Quinta do Fidalgo, em 

Serpa, proprietário do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 157 secção 

1E, sito na União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) proveniente 

do artigo 57, secção 1E, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 2630/20191210, tendo em vista a formalização da aquisição. 

Feitas as medições atuais, após levantamento rigoroso, por parte dos serviços 

camarários, verificou-se que, a parcela de terreno a adquirir, a desanexar do 

mencionado prédio rústico, tem a área de 759,30m2, e confronta a Norte e 

Poente com o próprio prédio rústico, com a inscrição matricial 157, Seção 1E, a 

Sul com a Rua Dr. Afonso Henriques de Prado e Lemos e edifício da Musibéria 

e, a Nascente com a Musibéria e prédio rústico com inscrição matricial 133 

Seção E (extinta freguesia de Santa Maria). 

Mereceu aceitação do proprietário do terreno, a venda da parcela de terreno, 

com a área identificada, pelo valor proposto de 15,00€ o metro quadrado, sendo 

o preço de aquisição de 11 389,50€ (onze mil, trezentos e oitenta e nove euros e 

cinquenta cêntimos). O referido valor dá cumprimento ao determinado no 

relatório de avaliação, elaborado pelo Sr. Arquiteto Rui Emanuel Galvão 

Carvalho, em março de 2011, documento de Entrada 5299/2011, levado ao 

conhecimento da Câmara Municipal na reunião de 13 de julho de 2011. 

Tendo em conta que a parcela de terreno a fracionar não se destina a cultura, e 

tem por fim criar condições de acesso a prédio urbano municipal, admite-se a 

sua aquisição, nos termos do artigo 48.º nº 1 do Regime Jurídico da 

Estruturação Fundiária, aprovado pela Lei nº 111/2015, de 27 de agosto com a 

redação atual e artigo 1377.º nº 1 a) do Código Civil. 

Procedeu-se ao cabimento da verba com o número sequencial 20733. 
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Cabe à câmara municipal, de harmonia com o disposto no artigo nº 33.º nº 1, 

alínea g),do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 

75/2013,de 12 de setembro, deliberar sobre a aquisição da parcela de terreno, a 

desanexar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 157 secção 1E, sito 

na União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) proveniente do 

artigo 57, secção 1E, descrito na descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o número 2630/20191210,com a área de 759,30m2, parcela que confronta a 

Norte e Poente com o próprio prédio rústico, com inscrição matricial 157, Seção 

1E, a Sul com a Rua Dr. Afonso Henriques de Prado e Lemos e edifício da 

Musibéria e, a Nascente com a Musibéria e prédio rústico com inscrição matricial 

133 Seção E (extinta freguesia de Santa Maria), pelo valor de 11 389,50€ (onze 

mil, trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos) ao proprietário 

Mariano António de Matos Brito. 

 

2- Realização de obras de reparação de vedação 

Conforme consta do processo de construção do edifício da Musibéria, por parte 

do Município de Serpa e confirmado, no passado ano, pelos serviços técnicos 

desta câmara municipal, a realização daquela obra originou a demolição e 

danificação de parte do muro de vedação do prédio confinante, denominado 

Quinta do Fidalgo, inscrito na matriz sob o artigo 157 secção 1E, sito na União 

das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

Apreciada a extensão do muro objeto de reparação, a natureza da obra, os 

materiais a utilizar e os custos estimados, foi proposto, ao proprietário do 

terreno, cuja proposta mereceu a sua aceitação, a execução por parte da 

autarquia dos seguintes trabalhos: 

 

- Execução de vedação do terreno, em rede de torção simples, com muro de 

betão para assentamento, contínuo de 0,5 metros de altura com 0,20 metros de 

espessura, numa extensão aproximada de 110 metros e o custo estimado de 

7.108,20€ (sete mil, cento e oito euros e vinte cêntimos). 

 

- Reparação de muro de vedação do terreno, de 1,8 m de altura, 15 cm de 

espessura de alvenaria, de tijolo cerâmico furado triplo, para revestir, 

30x20x15cm, numa extensão aproximada de 5 metros e o custo estimado de 

283,40€ (duzentos e oitenta e três euros e quarenta cêntimos). 

Tendo em vista a organização do processo de aquisição dos materiais 

necessários e da realização dos respetivos trabalhos, submete-se o assunto 

para deliberação de câmara.» ------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo nº 33.º nº 1, 

alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 

12 de setembro, adquirir a parcela de terreno, a desanexar do prédio rústico inscrito na 

matriz sob o artigo 157 secção 1E, sito na União das freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria) proveniente do artigo 57, secção 1E, descrito na descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 2630/20191210, com a área de 

759,30m2, parcela que confronta a Norte e Poente com o próprio prédio rústico, com 

inscrição matricial 157, Seção 1E, a Sul com a Rua Dr. Afonso Henriques de Prado e 

Lemos e edifício da Musibéria e a Nascente com a Musibéria e prédio rústico com 

inscrição matricial 133 Seção E (extinta freguesia de Santa Maria), pelo valor de 

11.389,50€ (onze mil, trezentos e oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos) ao 

proprietário Mariano António de Matos Brito. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, concordar com a realização dos trabalhos de 

execução de vedação do terreno e reparação do muro de vedação, nos termos 

expostos, na informação técnica, acima transcrita. ------------------------------------------------ 

 

 

7. ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL  

Em informação datada de 3 do corrente mês de janeiro, o Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, refere que, de 

acordo com o artigo 31.º, do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e dos artigos 5.º, 

7.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete ao órgão executivo 

decidir sobre o montante máximo a suportar com os encargos relativos a 

remunerações, com o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de 

postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, com 

alterações de posicionamento remuneratório e com a atribuição de prémios de 

desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço. 

Acrescenta o artigo 158.º do citado Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho que “o 

dirigente máximo do serviço, de acordo com as verbas orçamentais previstas, 

estabelece as verbas destinadas a suportar os encargos decorrentes de alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço”.  

A referida decisão deve ainda fixar, com as desagregações necessárias, os encargos 

que o órgão ou serviço se propõe suportar, bem como o universo das carreiras e 

categorias onde as alterações do posicionamento remuneratório na categoria podem 

ter lugar. 

O Orçamento do Município de Serpa, para o ano de 2020, aprovado por deliberações 

da Câmara Municipal de 20/11/2019 e da Assembleia Municipal de 28/11/2019, 
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procedeu oportunamente à orçamentação das verbas para fazer face aos encargos 

com pessoal. 

Desta forma, propõe que o órgão executivo, nos termos do artigo 31.º do Anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro, e do Orçamento Municipal para o ano de 2020, aprove a fixação dos 

seguintes montantes relativamente aos encargos com remunerações, com 

recrutamentos a efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e respetivas 

desagregações, e com prémios de desempenho para o ano de 2020, nos seguintes 

termos: 

 

a) Encargos relativos a remunerações dos trabalhadores: 

Fixar o montante máximo conforme previsto no Orçamento do Município de Serpa para 

o ano de 2020, ou seja, 8 184 500,00€ (Oito milhões, cento e oitenta e quatro mil e 

quinhentos euros); 

 

b) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2020: 

Fixar o montante global de 780.000,00€ (Setecentos e oitenta mil euros) para suportar 

encargos com o recrutamento de trabalhadores, que compreende: 

b.1) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado; 

b.2) O recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo determinado; 

b.3) O provimento de cargos de Direção Intermédia. 

 

c) Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores 

que se mantenham em exercício de funções: 

c.1) Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório. 

Considerando que por força do ciclo bienal do SIADAP, no ano de 2020, não se irão 

verificar alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, propõe-se fixar o 

montante global de 1 000,00€ (mil euros) para suportar encargos com as tais 

alterações, que serve essencialmente para abertura da rubrica no Orçamento 

Municipal. 

c.2) Alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária. 

Considerando que por força do ciclo bienal do SIADAP, no ano de 2020, não se irão 

verificar alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária, propõe-se 

fixar o montante global de 13.000,00€ (Treze mil euros), que corresponde ao valor 
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remanescente do Orçamento Municipal de 2019, que previa um montante de 41 

000,00€, mantendo-se as desagregações e os critérios de desempate aprovados pela 

deliberação da Câmara Municipal de 15 de maio de 2019. 

A manutenção da referida verba serve para suportar eventuais encargos decorrentes 

da avaliação efetuada em 2019 e do resultado de algumas reclamações apresentadas 

que se encontram em apreciação. 

c.3) Alterações excecionais do posicionamento remuneratório. 

Em virtude do orçamento aprovado para o Município de Serpa, para o ano de 2020, 

não se propõe verba para fazer face a este encargo. 

 

d) Prémios de desempenho: 

Em virtude do orçamento aprovado para o Município de Serpa, para o ano de 2020, 

não se propõe verba para fazer face a este encargo. 

 

A deliberação tomada pelo órgão executivo, deverá ser tornada pública através de 

afixação em local adequado nas instalações da autarquia e de publicitação no respetivo 

sítio do Município de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 31.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e do Orçamento Municipal para o ano de 

2020, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a fixação dos 

montantes relativamente aos encargos com remunerações, com recrutamentos a 

efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e respetivas desagregações, 

e com prémios de desempenho para o ano de 2020, nos termos acima expostos.  

 

 

8. CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE MANEIO PARA 2020 

Em informação datada de 3 do corrente mês de janeiro, refere o Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, recursos Humanos e Assessoria Jurídica que, determina o 

ponto 2.9.10.1.11, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de 

fevereiro, que para efeitos de controlo dos Fundos de Maneio, cabe ao Órgão 

Executivo aprovar um regulamento que estabeleça a sua constituição, funcionamento e 

reposição. 

Em conformidade foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 

2002, o Regulamento dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo 

a constituição de Fundos de Maneio até ao valor máximo de 750,00€, cada. 
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Desta forma, à semelhança dos anos anteriores, considerando que a reposição dos 

fundos constituídos em 2019 já foi efetuada e que se verifica a respetiva necessidade, 

propõe-se que seja deliberado pela Câmara Municipal de Serpa, a constituição de dois 

Fundos de Maneio, para o ano de 2020, no valor de 750,00€ cada um, sendo 

responsáveis a funcionária Ana Isabel da Graça Pires de Melo e o funcionário 

Francisco M. Seleiro Mestre Ramos Bentes. 

 

Adicionalmente: 

Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo, aprovada em anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua 

atual redação, compete aos Municípios apoiar o funcionamento das Comissões de 

Proteção mediante a constituição de um Fundo de Maneio “destinado a suportar 

despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação das comissões de 

proteção junto das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda 

de facto, de acordo com os termos de referência a definir pela Comissão Nacional”. 

Para o efeito e de acordo com o protocolo celebrado entre a Comissão Nacional de 

Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, foram consagrados os critérios que presidem à atribuição dos 

apoios ao funcionamento das Comissões e respetivos montantes. 

Em conformidade com o exposto e de acordo com o referido Protocolo, propõe-se a 

constituição de um Fundo de Maneio a favor da CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens Serpa, no montante mensal de 102,35€, o qual ficará a cargo da 

respetiva Presidente, Dr.ª Isabel Filipa de Brito Pacheco. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, a constituição de dois Fundos de 

Maneio, para o ano de 2020, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) cada 

um, sendo responsáveis a funcionária Ana Isabel da Graça Pires de Melo e o 

funcionário Francisco M. Seleiro Mestre Ramos Bentes.  

 

Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, foi 

deliberado por unanimidade, a constituição de um Fundo de Maneio a favor da CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, no montante mensal de 

102,35€ (cento e dois euros e trinta e cinco cêntimos), o qual ficará a cargo da 

respetiva Presidente, à data, Isabel Filipa de Brito Pacheco. ----------------------------------- 
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9. LOTE 18-A DA ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS DE PIAS  

Perante o pedido de averbamento, formulado por E/ 20121, de 19/12/2019, de José 

Maria Félix Carrasco, respeitante à atribuição do terreno nº 18- A, sito no Loteamento 

Municipal da Zona Atividades Económicas de Pias, a favor de J.S. Alumínios, LDA, 

NIPC 515 293 903, da qual é sócio gerente, a Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte:  

 

- Em reunião de Câmara Municipal, realizada em 15 de maio de 2019, foi deliberado 

atribuir a José Maria da Costa Félix, empresário em nome individual, residente na Rua 

da Pedreira nº 2, em Pias, o lote 18 A da Zona de Atividades Económicas de Pias, 

tendo em vista a instalação de uma unidade de fabrico e instalação de elementos 

metálicos, nomeadamente portas e janelas; 

-Foi apresentado pela empresa J.S. Alumínios, LDA, NIPC 515 293 903, com sede na 

Rua Dr. Bento Caeiro, nº 3, 1º Dtº, 7860-056 Moura, pedido de aprovação de projeto de 

arquitetura para edificação destinada à fabricação de portas e janelas metálicas-CAE 

25120, no referido lote de terreno, processo nº 207/2019, que se encontra em 

apreciação; 

-Feita a apreciação do documento apresentado pelo requerente para identificar a 

sociedade, certidão permanente, constata-se que existe um CAE principal 25120-R3, 

respeitante a fabricação de portas, janelas e elementos similares em metal e, CAE 

secundário 25620-R3, atividades de mecânica geral; 

- Pela apresentação do pedido ora formulado e, tendo em conta o processo de 

licenciamento da obra que pretende edificar, depreende-se que a construção se destina 

ao uso da atividade principal que identificou, pelo que se considera válido o interesse 

que revestiu a atribuição do lote de terreno na mencionada reunião de câmara, de 15 

de maio do ano transato, justificando-se o respetivo deferimento; 

 

-Face ao exposto, cabe ao órgão executivo, conforme previsto no artigo 33.º n.º 1 g) do 

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

setembro, deliberar sobre a venda do lote de terreno nº18-A, sito no loteamento 

municipal da Zona Atividades Económicas de Pias, prédio urbano inscrito na matriz sob 

o artigo 2765, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

4880/20161130, freguesia de Pias, com a área de 335,0600 m2, a JS Alumínios lda, 

contribuinte nº 515293903, com sede na Rua Dr. Bento Caeiro, nº 3, 1º Dtº, 7860-056 

Moura, pelo preço de 0,30€ o metro quadrado, ficando sujeita ao cumprimento das 

obrigações respeitantes à venda dos lotes de terreno dos loteamentos municipais. 
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 Deliberação  

De acordo com o artigo 33.º n.º 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, vender o lote de terreno nº18-A, sito no loteamento municipal da Zona 

Atividades Económicas de Pias, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2765, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 4880/20161130, 

freguesia de Pias, com a área de 335,0600 m2, a JS Alumínios Lda, pelo preço de 

0,30€ (trinta cêntimos) o metro quadrado, ficando sujeita ao cumprimento das 

obrigações respeitantes à venda dos lotes de terreno dos loteamentos municipais. 
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10. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, para conhecimento 

10.1. Grupo Parlamentar do PCP 
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11. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 2, 

referente ao dia 7 de janeiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 

306.593,58 € (trezentos e seis mil, quinhentos e noventa e três euros e cinquenta e oito 

cêntimos) e 266.330,52€ (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta euros e 

cinquenta e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

orçamentais, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora 

Paula Pais para questionar se houve alguma evolução no processo de substituição dos 

dois professores que saíram do Musibéria, tendo a Sr.ª Vereadora Odete Borralho 

explicado que a professora de dança saiu em novembro porque tinha outros projetos e 

o professor de piano terminava o seu contrato em janeiro, mas na próxima semana 

serão repostas as aulas de dança e piano com outros professores, para normalizar a 

situação . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou ainda sobre o ponto de situação do Projeto 

Payt, relativo à recolha de lixo no centro histórico e gostaria também de saber o que se 

passou em Vale de Vargo com a situação da manutenção de um jardim naquela 

freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho informou que a Câmara está a requalificar um largo 

em Vale de Vargo e deslocou-se ao local para falar com as pessoas e explicar o projeto 

que estava previsto para esse largo, que aceitaram as explicações e o que poderá ter 

havido é uma má interpretação daquilo que se passou. No entanto, está previsto 

deslocar-se amanhã novamente a Vale de Vargo, com duas técnicas da autarquia para 

apresentarem o projeto de uma forma mais detalhada e prosseguir depois com a 

requalificação, conforme está previsto.  

Em relação ao sistema Payt, informa que se iniciou a recolha no dia 2 de janeiro e tem 

vindo a aumentar gradualmente o número de sacos recolhidos, pois é preciso algum 

tempo para as pessoas se adaptarem ao novo sistema e está ainda previsto fazer mais 

uma ação de sensibilização. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano questionou ainda sobre o processo da fábrica de 

queima de bagaço, que está prevista construir na estrada de Brinches e perguntou 

também se é verdade que os serviços da autarquia estiveram em Pias a embargar 

umas obras clandestinas da etnia cigana.  
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Gostaria de saber o ponto de situação de um projeto, bastante interessante, sobre a 

aplicação do telemóvel que permite sinalizar e reportar avarias diretamente para a 

Câmara Municipal.  

Relativamente ao novo site, que considera que está muito bom, mas alerta para o facto 

de já existirem algumas coisas desatualizadas.  

Sobre uma situação que tinha sido referida por um munícipe na reunião realizada em 

Vila Verde de Ficalho, em relação aos pilares da ponte de Santa Iria, pergunta se já 

houve algum prosseguimento sobre esse assunto.  

Por ultimo, pergunta se houve alterações no processo da CIMBAL, do novo plano de 

transportes. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente começou por informar que, relativamente à construção da fábrica 

de bagaço, não deu entrada nenhum pedido na autarquia e sobre os referidos 

embargos em Pias, diz que a autarquia atua sempre que seja necessário, quer sejam 

ou não processos de etnia cigana, contudo, concretamente sobre esses eventuais 

embargos em Pias, vai solicitar informação aos respetivos serviços, que será depois 

transmitida aos vereadores.  

Sobre a aplicação para o telemóvel, diz que continua na fase experimental e prevê-se 

que esteja a funcionar em pleno durante o corrente ano.  

Sobre o site, poderá existir uma situação ou outra que possa estar desatualizada, mas 

os serviços irão verificar essas situações.  

No que diz respeito à ponte de Santa Iria, informa que os serviços da autarquia já se 

deslocaram ao local e logo que exista algum prosseguimento sobre esse processo, 

será prestada informação aos vereadores.  

Por último, em relação ao plano de transportes, diz que está a ser analisado com a 

CIMBAL, mas que não existe ainda nada de concreto. ------------------------------------------ 

 

 

Período de intervenção do público  

Começou por intervir a Sr.ª Barbara Maria Horta para informar que reside na Rua do 

Outeiro e tem na sua habitação uma varanda e um telheiro, mas que em dias de vento 

e chuva é muito desagradável e gostaria de saber se pode fazer uma parede com 

cerca de dois metros para tapar esse telheiro, de forma a que fosse possível guardar 

também a lenha.  

O Sr. Vice-Presidente solicitou à munícipe que se deslocasse à Junta de Freguesia 

para fazer uma pretensão com esse seu pedido, que depois será encaminhada para a 

Câmara Municipal e os serviços técnicos da autarquia, no dia que está destinado para 

a freguesia de Brinches, irão deslocar-se à sua habitação para analisar a situação, e irá 

depois receber uma informação por escrito com o parecer dos serviços sobre o seu 

pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Interveio ainda a Sr.ª Luzia Calado para alertar para a situação das escadas da Rua do 

Outeiro, que estão em muito mau estado, o que provoca quedas e mencionou ainda a 

falta de condições da Sociedade 1.º de Junho Brinchense, onde costumam fazer 

ginástica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda o Sr. Daniel Veiga para referir também a degradação em que se 

encontram as referidas escadas na Rua do Outeiro, necessitando de um arranjo e de 

uma maneira geral, nota-se uma degradação das calçadas desta freguesia. Fez ainda 

referência ao intenso mau cheiro da ETAR. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente informou que a Sociedade 1.º de Junho Brinchense irá ser 

requalificada ainda no decorrer deste ano e até que as obras estejam concluídas, as 

aulas de ginástica irão funcionar na escola.  

Referiu ainda que a Câmara já requalificou algumas ruas nesta freguesia e está em 

preparação, mais um procedimento para arranjo das calçadas e em relação ao mau 

cheiro da ETAR, a Câmara irá contatar a AGDA. ------------------------------------------------- 

 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 2 de janeiro  

«Na sequência das questões colocadas sobre a iluminação da Rua Dr. António Safara, 

informa-se que, no âmbito do projeto do loteamento, está prevista a colocação de sete 

colunas de IP idênticas às existentes no primeiro troço do arruamento. Os trabalhos da 

rede de BT e IP estão previstos para o inicio do ano, evitando a realização de valas 

junto às habitações durante o período de Natal.» 

 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

aprovados em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos:  

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Alteração n.º 25 ao Orçamento e n.º 15 ao Plano Plurianual de Investimentos – 

Ratificação  

 Alteração n.º 26 ao Orçamento – Ratificação  
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 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio 

sito na Rua Longa, n.º 18 e Travessa da Pouca Força, s/n, em Brinches  

 Proposta de aquisição de parcela de terreno, junto ao edifício do Musibéria 

 Orçamentação e gestão das despesas com pessoal  

 Constituição de fundos de maneio para 2020 

 Lote 18-A da Zona de Atividades Económicas de Pias  

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18:10 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 Vice-Presidente da Câmara    A Secretária                                             

                                               
         ______________________________      __________________________ 

 (Carlos Alberto Bule Martins Alves)  Anabela Baleizão Cataluna 


