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ATA N.º 10/2021 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 12 de maio de 2021 

  

 

Presenças 

 

Presidente  Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  

 

 

 

 

 



                                                                                    Ata n.º 10/2021 – 12 de maio 

 

2 
 

 

 

ATA N.º 10/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 12 DE MAIO DE 2021 

  

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, Lei n.º 1-A/2021, de 13 de janeiro e Lei n.º 13-B/2021 de 5 de abril, realizou-se por videoconferência (Zoom), 

a reunião do Órgão Executivo, no dia 12 de maio de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do 

n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 9/2021 

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 9, relativa à reunião realizada no dia 28 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. Pedido de isenção de pagamento de taxas 

2. Alteração n.º 5 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

3. Alteração n.º 6 ao Orçamento e Alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Declaração de caducidade do processo de licenciamento – Requerente: Maria das Neves Almada Rala 

5. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 50 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Maria Antónia 

Luz Paixão Guerreiro 

6. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico art.º 294, secção D de Brinches – Requerente: Amália 

Maria Batista Pais Carrasco 

7. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio 

8. Certificação de nome de rua (Rua 1.º de Maio, em Santa Iria) 

9. Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova – Ratificação 

10. Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal – Licenciamento de prova – Ratificação  

11. Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito do combate à pandemia Covid-19 

12. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2020/2021 – 9.ª fase 

13. Proposta de venda do CD “Celina da Piedade ao vivo na casinha” 

14. Parecer sobre operação de emparcelamento (Isenção de IMT e IS) – Requerente: Mariana Guerreiro Gonçalves 

15. Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação (lote 32 da Zona Nascente, Serpa) – Requerente: João 

Pedro Rosa dos Reis 

16. Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação (lote 16 do Loteamento Cabeço de Azinho, em A-do-

Pinto) – Requerente: Carlos Manuel Quaresma Pica 

17. Subsídios da época desportiva 2020/2021 – Atualização 
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18. Pedido de autorização para alienação do lote nº 29 da Zona Industrial em Serpa – Requerente: Fernando 

Tavares Rebelo 

19. Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

20. Primeira Alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

21. Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2021 

22. Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

23. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedido 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, a seguinte 

entidade:  

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Sociedade Artística 
Reguenguense 

5589 
2021/05/06 

Rali Flor do Alentejo 
Cidade de Serpa 

Dia 8/05/2021 

Licenciamento 
da prova 

33,66€ 

 

 

2. Alteração n.º 5 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares solicitou explicações sobre o motivo desta ratificação, tendo o Sr. 

Presidente dito que foi necessário avançar com este assunto para assegurar o processamento dos salários. 

Neste sentido e contrariamente ao que tem sido o sentido de voto dos eleitos do PS, e como a atribuição do suplemento 

de penosidade e salubridade tem sido um assunto que já abordaram em reuniões do Órgão Executivo, o Sr. Vereador 

Manuel Soares, disse que irão votar favoravelmente e congratulam-se com a atribuição deste suplemento. ------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante à 5.ª alteração ao 

Orçamento da Câmara Municipal: 
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3. Alteração n.º 6 ao Orçamento e Alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos  

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

com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 6.ª alteração ao Orçamento e 4.ª alteração ao PPI da 

Câmara Municipal, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------- 

 

4. Declaração de caducidade do processo de licenciamento – Requerente: Maria das Neves Almada Rala 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 28 de abril do corrente ano, informa que foi enviado o ofício 

n.º599 de 08-02-2021, a informar a requerente sobre a intenção da Câmara em declarar a caducidade do processo de 

licenciamento, após audiência prévia da interessada, dispondo a mesma do prazo de 10 dias úteis para o efeito. 

Não tendo havido pronúncia da interessada no prazo estipulado, propõem que, de acordo com o disposto no n.º5 do 

art.º71.º do Decreto-Lei n.º555/99 de 16 de dezembro na sua atual redação, seja declarada a caducidade do processo de 

licenciamento. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo de 

licenciamento de obras de alteração e de ampliação de uma habitação, no prédio sito na Rua do Alto dos Guizos, 

n.º 6, em Brinches, requerida por Maria das Neves Almada Rala.  

 

 

5. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 50 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Maria 

Antónia Luz Paixão Guerreiro 

1. Prédio original – Prédio urbano sito na Rua do Rossio, n.º 50, em Vila Nova de São Bento, com a área total de 352,79 

m2, com a matriz urbana n.º 27, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º2386/19980213 e seguinte 

composição: área coberta de 225,54 m2 e área descoberta de 127,25 m2 e as seguintes confrontações: a Norte, Avenida 

da Liberdade; a Sul, Rua do Rossio.  

 

2. Parcela a destacar – Parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 191,15 m2 e as seguintes 

confrontações: a Norte, Avenida da Liberdade; a Sul, prédio original.  

 

3. Parcela sobrante – Parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 161,64 m2 e seguinte composição: 

área coberta de 121,88 m2 e área descoberta de 39,76 m2 e as seguintes confrontações: a Norte, prédio original; a Sul, 

Rua do Rossio.  

Notas:  

- Para o prédio, em causa, foi identificado o pedido de licenciamento n.º 03/2019/160, relativo a obras de construção de habitação 

precedida de demolição da edificação preexistente (Avenida da Liberdade, n.º 61) e à legalização de obras de ampliação de habitação 

(Rua do Rossio, n.º 50).  

- De acordo com o projeto aprovado nesta Autarquia, no âmbito do processo de licenciamento n.º 03/2019/160, encontra-se em fase 

de construção, para a parcela a destacar (descrita no ponto 2), uma habitação com a área de implantação de 152,15 m2 e de 

construção de 248,60 m2. 

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 15 de abril do corrente 

ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do 
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prédio original descrito no ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de 

parcela, dentro do aglomerado urbano de Vila Nova de São Bento, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 

setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas 

parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos.  

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- 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;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 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;  

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da observância das 

normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais, intermunicipais 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 (…). 
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6. Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico art.º 294, secção D de Brinches – Requerente: 
Amália Maria Batista Pais Carrasco 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Administração do Território, datado de 4 do corrente mês de maio, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de compropriedade, decorrente da partilha por 
ÓBITO de João Baptista dos Santos Carrasco, às herdeiras Amália Maria Baptista Pais Carrasco, Lara Mafalda Pais Carrasco e Marta 
Andreia Pais Carrasco, do prédio rústico situado em “São Domingos ou Lameira”, descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Serpa sob o n.º 891/19940218, inscrito na matriz predial sob o artigo 294 da secção D, da freguesia de Brinches, descrito com Área 
Total de 6 hectares e Área Descoberta de 6 hectares, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento 
físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da 
Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. 
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7. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio 

Na sequência do pedido do Grupo Coral e de acordo com a proposta da Casa do Cante, datada de 29 de abril, 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, o 
Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, um subsidio 
no valor de 1.000,00€ (mil euros), para apoio na aquisição de fardamento.  
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23578/2021. 
 
 

8. Certificação de nome de rua (Rua 1.º de Maio, em Santa Iria) 
No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de Urbanismo e 
Ordenamento do Território, datada de 3 de maio do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
reconhecer a atribuição de “Rua 1.º de Maio”, ao seguinte arruamento em Santa Iria, União de Freguesias de Serpa 
(Salvador e Santa Maria): 
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9. Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 3 do corrente mês de maio, respeitante ao licenciamento 

para a realização de uma prova desportiva – 15.º Rali Flor do Alentejo – Cidade de Serpa, realizado no dia 8 de maio do 

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

 Intervenções 

Relativamente a este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares disse que, já noutras situações idênticas, para a realização 

de eventos/provas, os pedidos não são feitos com a devida antecedência e sugeriu que se fizesse um reforço da 

informação junto das associações/entidades, para que solicitem atempadamente os licenciamentos. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que, neste caso concreto, a entidade só pode pedir o licenciamento da prova, depois 

de emitidos os pareceres prévios de outras entidades, os quais já terão chegado com atraso, segundo informação da 

entidade.  

 

O Sr. Presidente disse que, tratando-se de uma prova já realizada em anos anteriores e apesar dos constrangimentos, 

poderiam ter começado a tratar mais cedo dos pedidos de parecer, para evitar os atrasos no pedido de licenciamento e 

concorda com a sugestão de se chamar a atenção das associações/entidades que organizam eventos/provas, que 

solicitem atempadamente o respetivo licenciamento, para evitar situações de ratificação dos despachos. --------------------- 

 

 

10. Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal – Licenciamento de prova – Ratificação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 6 do corrente mês de maio, respeitante ao licenciamento 

para a realização de uma prova desportiva – 1.º Grande Prémio de Ciclismo do Baixo Alentejo, realizado nos dias 8 e 9 de 

maio do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito do combate à pandemia Covid-19 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 16 de abril do corrente ano, informa que a Associação 

dos Bombeiros Voluntários de Serpa, apresenta as seguintes despesas, efetuadas no âmbito do combate à pandemia 

Covid-19, de janeiro a 6 de abril do corrente ano:        
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A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23577/2021. ----------------------- 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para apoio à 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Serpa, no âmbito do combate à pandemia Covid-19, no valor de 

1.026,94€ (mil e vinte e seis euros e noventa e quatro cêntimos).  

 

 

 

12. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2020/2021 – 9.ª fase 

12.1.O Gabinete de Ação Social e Educação, informa que a 28/04/2021, a encarregada de educação do aluno Martim 

Filipe Rebocho Gomes, que se encontra a frequentar o 3º ano de escolaridade na Escola Básica de Pias, solicitou à 

autarquia, ao abrigo das competências do Município em matéria de Ação Social Escolar, auxilio económico para apoio ao 

fornecimento de refeições e material escolar. 

 
De acordo com declaração comprovativa da Segurança Social, o aluno é beneficiário de abono de família pelo 2º escalão, 
pelo que, conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e 
da Educação, a Autarquia deve atribuir ao mesmo um apoio correspondente ao escalão B, com os seguintes valores: 
 

 Fornecimento de refeições: 0,95€/dia; 
 Material Escolar: 8,00€ 

 
Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos compromissos com os nºs sequenciais: 
- Refeições: 27586; 
- Material escolar: 26851. 
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12.2. Em 03/05/2021, a encarregada de educação da aluna Lília Encarnação Carapinha, que se encontra a frequentar o 
4º ano de escolaridade na Escola Básica de Pias, solicitou à autarquia, ao abrigo das competências do Município em 
matéria de Ação Social Escolar, auxilio económico para apoio ao fornecimento de refeições e material escolar. 
 
De acordo com declaração comprovativa da Segurança Social, a aluna é beneficiária de abono de família pelo 1º escalão, 
pelo que, conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e 
da Educação, a Autarquia deve atribuir ao mesmo um apoio correspondente ao escalão A, com os seguintes valores: 
 

 Fornecimento de refeições: 1,46€/dia; 
 Material Escolar:16,00€ 

 
Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos compromissos com os nºs sequenciais: 
- Refeições: 27586; 
- Material escolar: 26851. 
 

 

12.3. A 07/05/21, a encarregada de educação da aluna Paulina da Silva Dimas, que se encontra a frequentar o 4º ano de 

escolaridade na Escola Básica de Pias, solicitou à autarquia, ao abrigo das competências do Município em matéria de 

Ação Social Escolar, auxilio económico para apoio ao fornecimento de refeições e material escolar. 

 

De acordo com declaração comprovativa da Segurança Social, a aluna é beneficiária de abono de família pelo 1º escalão, 

pelo que, conforme estipulado no Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho do Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e 

da Educação, a Autarquia deve atribuir ao mesmo um apoio correspondente ao escalão A, com os seguintes valores: 

 

 Fornecimento de refeições: 1,46€/dia; 

 Material Escolar:16,00€ 

 

Para atribuição deste apoio, a Unidade de Gestão Financeira procedeu aos compromissos com os nºs sequenciais: 

- Refeições: 27586; 

- Material escolar: 26851. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes auxílios económicos aos 

alunos do 1.º ciclo do ensino básico: 

- Martim Filipe Rebocho Gomes – Escalão B 

- Lília Encarnação Carapinha – Escalão A 

- Paulina da Silva Dimas – Escalão A  

 

 

13. Proposta de venda do CD “Celina da Piedade ao vivo na casinha” 

A Casa do Cante, através de informação datada de 5 do corrente mês de maio, refere que foram adquiridos CD "Celina 
da Piedade ao Vivo na Casinha" pelo valor unitário de 10€ (iva incluído), para venda na loja.  
A Casa do Cante propõe que o valor de venda deste artigo seja 12,50€ (iva incluído), o mesmo valor pelo qual o CD se 
encontra à venda no circuito comercial.  
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de venda do CD “Celina da Piedade ao 

Vivo na Casinha”, pelo valor de 12,50€ (doze euros e cinquenta cêntimos).  

 

 

14. Parecer sobre operação de emparcelamento (Isenção de IMT e IS) – Requerente: Mariana Guerreiro 

Gonçalves 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 28 de 

abril do corrente ano: 

  

«A. Análise:  

1. A requerente vem solicitar a emissão de parecer do Município, nos termos da alínea b) do n.º5 do artigo 51.º da Lei 

n.º111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, na qualidade de proprietária do prédio rústico 

denominado “Dona Cabaça”, inscrito na matriz predial sob o artigo 137 – secção K, da extinta Freguesia de Salvador, 

pretendendo adquirir o prédio rústico denominado "Afoga Burros", inscrito na matriz predial sob o artigo 146 K –secção K, 

da extinta Freguesia de Salvador.  

 

2. De acordo com as plantas de localização que acompanham o pedido, verifica-se que a relação entre os prédios é 

tangencial, com contacto apenas através de um vértice do polígono dos mesmos, considerando-se, por isso, que o pedido 

não reúne as condições exigíveis para ser deferido, uma vez que, de acordo com a relação dos prédios entre si (planta 

constante no anexo n.º5), se considera não estarem reunidas as condições indicadas na alínea b) do n.º2 do art.º51º da 

Lei n.º111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019, de 3 de setembro, que referem que a “(…) aquisição 

contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração (…)”.  

Verifica-se, também, que os prédios são atravessados por duas vias: EN 260 e Av. N. Srª de Guadalupe.  
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3. Na sequência de um pedido semelhante, constante no processo Mydoc n.º E-12939, foram solicitados esclarecimentos 

à DRAP Alentejo, uma vez que era a entidade competente na emissão deste tipo de pareceres, antes dessa competência 

ter sido transferida para os Municípios.  

 

De acordo com o solicitado, foi emitido esclarecimento da DRAP – Alentejo, datado de 09-04-2021, que conclui: 

“Relativamente ao entendimento de prédios confinantes identificado no ofício da Câmara Municipal de Serpa, os benefícios 

técnicos obtidos com a ligação apenas por um local, não parecem suficientes para garantir os fins associados ao conceito 

de confinante transposto na lei.”, tendo sido proposta a emissão de parecer desfavorável àquele pedido.  

 

B. Proposta:  

Face ao supra exposto, e no seguimento do esclarecimento emitido pela DRAP – Alentejo relativamente a um pedido 

semelhante (constante no processo Mydoc n.º E-12939), considera-se que o pedido não reúne as condições exigíveis para 

ser deferido, uma vez que, de acordo com a localização dos prédios em causa, se verifica que a relação entre os prédios 

é apenas tangencial, sendo os mesmos atravessados por dois eixos viários (EN 260 e Av. N. Srª de Guadalupe), não 

estando reunidas as condições definidas na alínea b) do n.º2 do Art.º51º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada 

pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, no que diz respeito à garantia dos fins associados ao conceito de confinante, bem 

como a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração, propondo-se, por isso, a emissão de parecer 

desfavorável.  

Propõe-se que o pedido seja remetido para reunião de Câmara para deliberação sobre a emissão de parecer 

desfavorável.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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             (Planta a que se refere o anexo 5 do parecer técnico) 

 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir parecer desfavorável, 

dado que o pedido não reúne as condições exigíveis para ser deferido, uma vez que, de acordo com a localização 

dos prédios em causa, se verifica que a relação entre os prédios é apenas tangencial, sendo os mesmos 

atravessados por dois eixos viários (EN 260 e Av. N. Srª de Guadalupe), não estando reunidas as condições 

definidas na alínea b) do n.º2 do Art.º51º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de 

Setembro, no que diz respeito à garantia dos fins associados ao conceito de confinante, bem como a aquisição 

contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração.  
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15. Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação (lote 32 da Zona Nascente) – Requerente: João 
Pedro Rosa dos Reis 

Na sequência do interesse manifestado por João Reis, por documento E/5394/2021, de 04/05, na aquisição do lote de 
terreno nº 32 do Loteamento da Zona Nascente, em Serpa, pelo preço proposto 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros), a 
Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 5 de maio, refere 
que o preço apresentado para o referido lote de terreno, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3633, com a área de 
340 m2, sito na União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o número 2770/20050621, corresponde ao preço fixado por deliberação de câmara, proferida em reunião realizada 
em 12/12/2018, cuja venda foi objeto de procedimento público, divulgado por edital nº 1/DAFRHJ/2019, e que ficou deserto. 

Assim, considerando o interesse manifestado pelo interessado e não tendo havido propostas apresentadas para o lote no 
âmbito do referido procedimento público, considera-se que a respetiva venda poderá ser efetuada nas condições então 
aprovadas e pelo preço fixado e com o qual o interessado se dispõe a aceitar. 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com o disposto no artigo 33.º nº 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 ao 

requerente João Pedro Rosa dos Reis, o lote de terreno n.º 32 do loteamento da Zona Nascente, pelo valor de 

35.000€ (trinta e cinco mil euros).  
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16. Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação (lote 16 do Loteamento Cabeço de Azinho, em A-

do-Pinto) – Requerente: Carlos Manuel Quaresma Pica 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, em 31 de março do corrente ano: 

 

«Informa-se que o requerente Carlos Manuel Quaresma Pica manifestou interesse, por contacto telefónico, na aquisição 

do lote de terreno nº 16, no loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, com o intuito de construção de edificação 

de um só piso. 

Por doc. E/2866/2021, de 10/03, o interessado requer informação sobre o preço do lote de terreno nº 16, do mencionado 

loteamento, tendo feito referência ao ofício enviado por esta câmara municipal, S/ 5767, de 26/11/2020, que informa sobre 

a viabilidade de construção de uma habitação de r/c. 

Considerando que o lote em questão, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2303, proveniente do artigo 2262, sito 

na União das freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

número 03104/200917, é propriedade do Município de Serpa e fez parte de procedimentos públicos para venda de lotes 

de terreno, que ficaram desertos, tendo o último sido aprovado em reunião de câmara realizada em 12/12/2018, e divulgado 

por Edital nº1 DAFRHJ e que o interessado manifesta vontade de iniciar a construção, propõe-se a venda por acordo entre 

as partes. 

Propõe-se ainda que, a venda deste lote de terreno destinado a construção para habitação no Loteamento de Cabeça de 

Azinho, em A-do-Pinto, respeite as obrigações definidas nos Programas Municipais de Habitação Jovem, anteriormente 

aprovados, referentes ao cumprimento do prazo de 3 anos para construção; fim a que se destina; reversão em caso de 

incumprimento do prazo de construção; proibição de alienação no prazo de 10 anos e, gozo do direito de preferência por 

parte do Município de Serpa, e que o adquirente fique obrigado ao cumprimento destas obrigações. 

Relativamente ao preço informa-se que o valor fixado na mencionada reunião de câmara, realizada em 12/12/2018, foi de 

5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros), pelo que poderá ser mantido. 

Face ao exposto deverá o assunto ser submetido a reunião de câmara, órgão competente para deliberar sobre a alienação 

de bens imóveis e determinação das respetivas condições, de acordo com o disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime 

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

Face ao exposto e de acordo com o disposto no artigo 33.º nº 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 a Carlos 

Manuel Quaresma Pica, o lote de terreno n.º 16 do loteamento de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto, pelo valor de 

5.500€ (cinco mil e quinhentos euros), devendo o requerente respeitar as obrigações definidas nos Programas 

Municipais de Habitação Jovem, referentes ao cumprimento do prazo de 3 anos para construção; fim a que se 

destina; reversão em caso de incumprimento do prazo de construção; proibição de alienação no prazo de 10 anos 

e gozo do direito de preferência por parte do Município de Serpa. -------------------------------------------------------------------- 
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17. Subsídios da época desportiva 2020/2021 - Atualização 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 30 de abril do corrente ano, informa que, na sequência 

da reunião, no dia 27 de abril, com os clubes desportivos (que praticam futebol e futsal) foi transmitida a informação e 

acordado que, devido à suspensão das competições seniores de futebol e futsal, pela Associação de Futebol de Beja, o 

Município não irá proceder ao pagamento da 3ª e 4ª tranches dos subsídios atribuídos para a época desportiva 2020/2021, 

na reunião da Câmara de 03/03/2021 – I/1751. 

Relação de Clubes e respetivos dirigentes presentes na reunião: 

- Futebol Clube de Serpa (Francisco Picareta); 

- Clube Futebol União Serpense (Alfredo Mestre e Miguel Mónica); 

- Piense Sporting Clube (Rui Mestre); 

- Associação de Jovens de Brinches (Pedro Ventura e Nelson Carapinha). 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da informação prestada pelo GMADJ e deliberou, por unanimidade, 

pagar apenas a 1.ª e 2.ª tranches do valor definido na deliberação de 3 de março do corrente ano. --------------------- 

 

 

18. Pedido de autorização para alienação do lote nº 29 da Zona Industrial em Serpa – Requerente: Fernando 

Tavares Rebelo 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que o requerente Fernando 

Tavares Rebelo, por ofício com entrada nº E/4547/2021, de 16/04, solicita à câmara municipal autorização para a venda 

do lote de terreno nº 29, sito na 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, à empresa Greenpellet, Lda., justificando o pedido 

com argumentos cuja parte essencial se reproduzem: ”Considerando que o lote me foi atribuído no âmbito do negócio 

imobiliário efetuado com o Município , que a sua aquisição a meu favor não teve como condição a realização de 

investimento (construção) e que a proponente compradora denominada Greenpellet, Lda., pretende instalar no lote 

identificado a expansão da unidade industrial que tem em implantação no lote confinante…”. 

Perante o pedido formulado prestam a seguinte informação: 

- Por escritura nº 4/2009, de 10/03, o Município de Serpa adquiriu 3 prédios rústicos ao requerente Fernando Rebelo, 

destinados à 3ª fase do Loteamento da Zona Industrial de Serpa, tendo sido estipulado na mesma escritura a promessa 

de venda de um lote de terreno cuja formalização de compra e venda teve lugar por escritura realizada em 21/06/2019. 

- Nessa escritura, o Município de Serpa vendeu o lote de terreno nº 29, sito no Loteamento da Zona Industrial-2ª fase, em 

Serpa, atual União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4008, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3829, ao ora requerente, tendo sido inseridas as cláusulas de 

obrigação de construção de um armazém, de cumprimento do prazo de 3 anos para construção, de não alienação do lote 

durante os primeiros dez anos, salvo casos de força maior, podendo a alienação ser autorizada e, do gozo do direito de 

preferência por parte da Câmara Municipal em caso de alienação. 

- Face ao pedido de autorização para alienação do lote de terreno, verifica-se que o preço não é indicado e é justificado o 

interesse na venda quer por parte do vendedor, quer por parte do promitente comprador. 

- Face ao exposto, ponderadas as circunstâncias da aquisição do lote pelo ora proprietário, que são diferentes das razões 

que levam à atribuição e venda de lotes de terreno nas Zonas Industriais por parte da autarquia e, dado que o promitente 

comprador é titular de lote confinante, com construção edificada e pretende a respetiva expansão industrial, afigura-se 

admissível que a câmara municipal se possa pronunciar de forma favorável sobre o não interesse no exercício do direito 
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de preferência e autorização de venda ao promitente comprador, no pressuposto que este utilize o lote para o fim a que 

se propõe com a sua aquisição. 

Se assim não se entender deverá solicitar-se ao requerente, informação sobre o preço de venda, para posterior decisão. 

Cabe à câmara municipal atentas as razões invocadas para a alienação do lote e informação prestada deliberar ao abrigo 

do disposto no artigo 33.º nº 1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Ao abrigo do disposto no artigo 33.º nº 1 g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, não exercer o direito de preferência e autorizar a venda do lote n.º 29 da Zona Industrial de 

Serpa, mas solicitar ao requerente informação sobre o preço de venda do referido lote. ------------------------------------ 

 

19. Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

De acordo com o disposto no artigo 159º, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em Anexo à 

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, são suplementos remuneratórios, “os acréscimos remuneratórios devidos pelo exercício 

de funções em postos de trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a outros postos de trabalho 

caracterizados por idêntico cargo ou por idênticas carreira e categoria.” 

Acrescenta o n.º 6, do mesmo dispositivo que “os suplementos remuneratórios são criados por lei, podendo ser 

regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho”. 

Apesar da previsão legal (de resto muito anterior à citada LTFP), foi preciso aguardar mais de 6 anos até que, pela Lei n.º 

75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021 (LOE2021), fosse finalmente assegurado 

o pagamento do Suplemento de Penosidade e Salubridade e, ainda assim, em condições que ficam muito aquém das 

legitimas expectativas dos trabalhadores. 

Assim, determina o artigo 24º, da citada LOE2021, que “o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade da 

carreira geral de assistente operacional no que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 

efluentes, higiene urbana, do saneamento, dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro 

de sepulturas de que resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência 

de lesão ou um risco potencial agravado de degradação do estado de saúde, é atribuído por cada dia de trabalho 

efetivamente prestado em que seja reconhecido um nível de insalubridade ou penosidade baixo ou médio, sendo o seu 

valor diário abonado no intervalo entre 3,36 € e 4,09 €, não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou 

finalidade, independentemente da sua denominação.” 

Acrescenta o mesmo dispositivo que “nas situações em que seja reconhecido um nível de penosidade ou insalubridade 

alto, o valor do suplemento remuneratório atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que o trabalhador 

esteja sujeito às condições corresponde a 15 % da remuneração base diária (…)”. 

Finalmente, acrescenta ainda, que “nas autarquias locais compete ao órgão executivo, sob proposta financeiramente 

sustentada do presidente da câmara, do presidente da junta ou do dirigente máximo do serviço, quando aplicável, definir 

quais são as funções que preenchem os requisitos de penosidade e insalubridade, ouvidos os representantes dos 

trabalhadores e com parecer fundamentado do serviço de segurança, higiene e saúde no trabalho”. 

Em conformidade com o exposto, solicitou-se à empresa Interprev- Segurança, Higiene e Saúde, Lda., que vem prestando 

serviços ao Município na área da Saúde no Trabalho desde o ano de 2015 a avaliação de riscos profissionais dos postos 

de trabalho associados bem como a emissão de Parecer sobre o nível de penosidade e insalubridade. 

Anexo: Doc. 1 – Parecer da Interprev. 

Sobre estes documentos pronunciaram-se, posteriormente, as técnicas municipais de Segurança e Saúde no Trabalho. 
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Anexo 2: Doc. 2 – Parecer das Técnicas Municipais. 

 

Finalmente, consultaram-se os representantes dos trabalhadores, mais concretamente o STAL – Sindicato Nacional dos 

trabalhadores da Administração Local e Regional. 

Anexo: Doc. 3 – Parecer do STAL. 

 

Dos primeiros documentos resulta a conclusão unânime de atribuição do nível mais alto de penosidade e insalubridade 

aos trabalhadores dos Município de Serpa que exercem as funções previstas na LOE2021. 

Do Parecer do STAL, resultam, sobretudo duas conclusões: 

a) O acordo quanto à atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade no nível mais alto aos trabalhadores 

que exercem as funções identificadas pelo Município; 

b) O entendimento que, além daqueles, outros trabalhadores deveriam auferir o mesmo suplemento, 

designadamente, 

- Assistentes operacionais com funções de auxiliares de limpeza e manutenção 

- Assistentes operacionais com funções de limpeza e manutenção de tanques e piscinas; 

- Assistentes operacionais com funções de jardinagem; 

- Assistentes operacionais com funções de canalizador; 

- Assistentes operacionais com funções de mecânico. 

Ora, quanto a este Parecer, concorda-se com a posição de fundo defendida pelo STAL, porquanto se entende que muitos 

outros trabalhadores e funções deveriam ter sido considerados(as) para efeitos de atribuição do Suplemento. 

No entanto, não se afigura, de imediato, que tal resulte do artigo 24º da LOE2021, que apresenta um âmbito de aplicação 

demasiado restritivo e taxativo. 

Neste sentido, defende-se a atribuição imediata do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores e 

funções identificados, sem prejuízo de posterior reapreciação e eventual reformulação, também em função daqueles que 

sejam os desenvolvimentos sobre a matéria. 

Finalmente, foi tido em consideração o disposto nas Circulares n.º 01/DGAEP/2021, de 1 de fevereiro, e nota Informativa 

da DGAL, de 15 de fevereiro, em especial, no que se refere ao valor monetário mínimo correspondente ao nível Alto de 

Penosidade e Insalubridade, a saber, 4,99€. 

Conforme resulta da mesma Informação “tomada a decisão, o empregador público deve identificar e justificar no mapa de 

pessoal os postos de trabalho cuja caracterização implica o exercício de funções naquelas condições”. 

 

Isto posto, propõe-se: 

- Que seja aprovada pela Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do disposto no artigo 24º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021 (LOE2021), a atribuição do Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade a 45 trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional em exercício de funções, bem como a 1 

trabalhador da área funcional de Coveiro, cujo recrutamento se prevê em 2021, e cujos postos de trabalho se enquadram 

nas áreas funcionais expressamente identificadas no citado dispositivo legal; 

- Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado no nível Alto, a todos os trabalhadores abrangidos, 

conforme resulta dos Pareceres acima referenciados; 

- Que o valor do Suplemento por cada dia de trabalho efetivamente prestado seja de 4,99€ para todos os trabalhadores 

colocados na posição remuneratória 11 e inferiores da Tabela remuneratória única e de 15% da respetiva remuneração 

diária, para os trabalhadores colocados na posição remuneratória 12 e superiores; 

- Que o suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021. 
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- Que seja aprovado e autorizado o valor máximo de encargos com o Suplemento de Penosidade e Insalubridade, a atribuir 

aos trabalhadores no ano de 2021, até ao montante de 51 606,98€, conforme Quadro de Encargos (Anexo I) e Informação 

de Cabimento com o n.º sequencial 16582 (Anexo II). 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Tomé Pires 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 24º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021 (LOE2021), delibera, por unanimidade: 

 

 A atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade a 45 (quarenta e cinco) trabalhadores da 

carreira geral de Assistente Operacional em exercício de funções, bem como a 1(um) trabalhador da área 

funcional de Coveiro, cujo recrutamento se prevê em 2021, e cujos postos de trabalho se enquadram nas 

áreas funcionais expressamente identificadas no citado dispositivo legal; 

 

 Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado no nível Alto, a todos os trabalhadores 

abrangidos, conforme resulta dos Pareceres acima referenciados; 

 

 Que o valor do Suplemento por cada dia de trabalho efetivamente prestado seja de 4,99€ (quatro euros e 

noventa e nove cêntimos) para todos os trabalhadores colocados na posição remuneratória 11 e inferiores 

da Tabela remuneratória única e de 15% da respetiva remuneração diária, para os trabalhadores colocados 

na posição remuneratória 12 e superiores; 

 

 Que o suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 

2021; 

 

 Aprovar e autorizar o valor máximo de encargos com o Suplemento de Penosidade e Insalubridade, a 

atribuir aos trabalhadores no ano de 2021, até ao montante de 51 606,98€ (cinquenta e um mil, seiscentos 

e seis euros e noventa e oito cêntimos), conforme Quadro de Encargos (Anexo I) e Informação de 

Cabimento com o n.º sequencial 16582 (Anexo II), que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante.  

 

Constam ainda dos anexos à presente ata, o parecer da Interprev, a informação das técnicas municipais de 

Segurança e Saúde no Trabalho e o parecer do STAL – Direção Regional de Beja.  ------------------------------------------- 

 

 

20. Primeira Alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, em conformidade 

com o processo de transferência de competências iniciado pela Lei-Quadro da transferência de competências para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto - verifica-se a necessidade de 

proceder a uma revisão alargada do Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

Sem prejuízo dessa revisão, já em analise, importa proceder, no imediato, a uma alteração urgente no âmbito da Proteção 

Civil, de forma a permitir a designação do Coordenador Municipal de Proteção Civil. 
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Aproveita-se o processo para adequar o Regulamento ao Despacho n.º 8/2021, de 7 de maio, do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Serpa, que determinou a extinção de uma, e a criação de duas subunidades orgânicas (Secções), ao abrigo 

da competência própria prevista no artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, em respeito ao limite máximo 

autorizado pela Assembleia Municipal de Serpa. 

Neste sentido, ao abrigo do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o disposto no artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, propõe-se para apreciação e deliberação da 

Câmara Municipal, a Primeira Alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

 

 

Primeira Alteração do Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

Na sequência da deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, tomada na sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 
2017, que aprovou o modelo de Estrutura Orgânica, a Câmara Municipal de Serpa, reunida aos sete dias do mês de 
fevereiro de 2018, deliberou aprovar o Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

Decorridos pouco mais de 3 anos, verifica-se a necessidade de promover uma breve alteração ao dito Regulamento, em 
resultado do corrente processo de transferência de competências iniciado pela Lei-Quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Ainda com o mesmo objetivo, importa adequar o Regulamento ao Despacho n.º 8/2021, de 7 de maio, do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Serpa, que determinou a extinção de uma, e a criação de duas subunidades orgânicas (Secções), 
ao abrigo da competência própria prevista no artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, em respeito ao 
limite máximo autorizado pela Assembleia Municipal de Serpa. 

Neste sentido, ao abrigo do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nos termos do disposto na alínea k), do 
n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o disposto no artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal de Serpa, reunida aos …….. dias do mês de ……. de 2021, deliberou 
aprovar a primeira Alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

 

Artigo 1º 

Objeto 

Pela presente procede-se à Primeira Alteração do Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

 

Artigo 2.º 

Alteração 

São alterados os artigos 6º, 16º, 19º, 20º, 23º e 28º, que passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 6.º 

[…] 

1 — … 

a) … 

b) 6 Subunidades Orgânicas: 

Secção de Apoio Administrativo 

Secção de Equipamentos 

Secção de Tesouraria. 

Secção de Atendimento Integrado. 

Secção de Compras e Armazém. 

Secção de Cemitérios e Mercados. 
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2 — … 

3 —  

Artigo 16.º 

Gabinetes e Serviço 

1 - A Estrutura Orgânica de suporte do Município de Serpa inclui os seguintes Gabinetes e Serviço Municipais: 

a) … 

b) … 

c) Serviço Municipal de Proteção Civil. 

d) … 

e) … 

2 - São serviços enquadrados por legislação específica, o Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais (Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro), o Serviço Municipal de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, alterada e republicada 

pela Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto, conjugada com a Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, alterada e republicada pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2019, de 1 de abril) e o Gabinete Veterinário Municipal (Decreto-Lei n.º 116/98, de 5 de maio). 

3 - O Serviço Municipal de Proteção Civil é coordenado pelo Coordenador Municipal de Proteção Civil, dependente 
hierárquica e funcionalmente do Presidente da Câmara Municipal, a quem compete a sua designação, em comissão de 
serviço, pelo período de três anos 

4 – (anterior número 3) 

Artigo 19.º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 

1 — Na dependência direta do Presidente da Câmara Municipal funciona o Serviço Municipal de Proteção Civil ao qual 
compete desenvolver uma estratégia global de realização das políticas e dos programas municipais na área da proteção 
civil, da segurança e defesa da floresta, bem como a prossecução das atividades de proteção civil no âmbito municipal. 

2 — Ao Serviço Municipal de Proteção Civil, compete-lhe assegurar as competências que sejam atribuídas por lei ao 
Município no âmbito das respetivas áreas de atuação, designadamente: 

2.1 — Executar as atividades de proteção civil de âmbito municipal, bem como centralizar, tratar e divulgar toda a 
informação recebida nesta matéria. 

2.2 — Na área da prevenção e avaliação de riscos e vulnerabilidades: 

a) Apreciar projetos de segurança contra incêndios em edifícios classificados de 1.ª categoria de risco e de medidas de 
autoproteção, nos termos do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios; 

b) Realizar inspeções e vistorias, nos termos do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndio em Edifícios, em 
colaboração com a Divisão de Gestão Urbanística e Obras Particulares; 

c) Realizar estudos técnicos com vista à identificação e avaliação dos riscos que possam afetar o município, em função 
da magnitude estimada e do local previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, a 
avaliar e minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis; 

d) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados; 

e) Operacionalizar e acionar sistemas de alerta e aviso de âmbito municipal; 

f) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação com importância para a proteção civil. 

2.3 — Na área do planeamento e apoio às operações: 

a) Elaborar planos prévios de intervenção de âmbito municipal; 

b) Preparar e executar exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades 
intervenientes nas ações de proteção civil; 

c) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no município, bem como sobre elementos 
relativos às condições de ocorrência e à respetiva resposta; 



                                                                                    Ata n.º 10/2021 – 12 de maio 

 

26 
 

d) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as populações face aos riscos 
e cenários previsíveis; 

e) Fomentar o voluntariado em proteção civil. 

2.4 — Na área da logística e comunicações: 

a) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos existentes no concelho, com interesse 
para as operações de proteção e socorro; 

b) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro e apoiar logisticamente a sustentação das operações 
de proteção e socorro; 

c) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em caso de acidente grave ou catástrofe; 

d) Planear e gerir os equipamentos de telecomunicações e outros recursos tecnológicos do SMPC; 

e) Manter operativa, em permanência, a ligação rádio à rede estratégica de proteção civil (REPC); 

f) Assegurar o funcionamento do Centro Coordenação Operacional Municipal. 

2.5 — Na área da sensibilização e informação pública: 

a) Realizar ações de sensibilização e divulgação sobre a atividade de proteção civil; 

b) Promover campanhas de informação junto dos munícipes sobre medidas preventivas e condutas de autoproteção face 
aos riscos existentes e cenários previsíveis; 

c) Difundir, na iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações e procedimentos a ter pela 
população para fazer face à situação. 

2.6 — Na área da segurança e defesa das florestas: 

a) Apoiar em termos técnicos e administrativos a Comissão Municipal de Defesa da Floresta e o Conselho Cinegético 
Municipal; 

b) Acompanhar as políticas de fomento florestal; 

c) Acompanhar e prestar informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta; 

d) Elaborar os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, a apresentar à Comissão Municipal de Defesa da 
Floresta; 

e) Elaborar anualmente o Plano Operacional Municipal; 

f) Acompanhar os programas de ação previstos no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI); 

g) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis;  

h) Proceder à recolha, registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI); 

i) Prestar apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa da 
floresta; 

j) Acompanhar os trabalhos de gestão de combustíveis de acordo com o artigo 15.º do Decreto--Lei n.º 124/2006, de 28 
de junho; 

k) Acompanhar os serviços de silvicultura e limpeza florestal de terrenos no concelho, designadamente os relativos a 
limpezas coercivas e preventivas a incêndios; 

l) Assegurar o licenciamento de queimadas, nos termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho;  

m) Assegurar a autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho; 

n) Emitir parecer sobre o licenciamento de atividades florestais e atividade cinegética em conjugação com as entidades 
externas. 

3 — O Gabinete Técnico Florestal, integrado no Serviço Municipal de Proteção Civil, exerce as competências previstas na 
área da segurança e defesa das florestas — ponto 2.6. 
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Artigo 20.º 

[…] 

1 — … 

2 - O Gabinete de Ação Social e Educação (GASE) é constituído pela Secção de Apoio Administrativo, pelo Serviço Técnico 
de Ação Social e pelo Serviço Técnico de Educação. 

3 - Compete à Secção de Apoio Administrativo, sem prejuízo de outras funções que forem superiormente definidas: 

a) Assegurar a qualidade e a eficiência na organização de todos os elementos e procedimentos necessários à gestão dos 
serviços de educação e de ação social e respetivos outputs; 

b) Assegurar o apoio administrativo necessário ao bom funcionamento destes serviços. 

c) Assegurar e encaminhar o atendimento efetuado pelos serviços. 

d) Garantir o regular funcionamento dos conselhos municipais assegurados pelos serviços, assim como a gestão das 
bases de dados associadas e respetivas representações 

e) Efetuar a interligação administrativa no gabinete, nomeadamente a relativa aos processos de ação social, educação e 
ação social escolar; assim como a interligação com os outros serviços municipais. 

f) Apoiar a atividade geral do município, na sua área específica. 

4 - Compete ao Serviço de Ação Social, sem prejuízo de outras funções que forem superiormente definidas: 

a) Planear, executar e coordenar os programas, projetos e ações municipais na área social. 

b) Assegurar e coordenar o funcionamento da Academia Sénior 

c) Participar na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e na Comissão da Pessoa Idosa e Dependente 

d) Coordenar a Rede Social de Serpa  e garantir o seu regular funcionamento 

e) Assegurar e coordenar os programas e projetos municipais de apoio habitacional 

f) Garantir a regular e eficaz participação e representação técnica do município nos conselhos, comissões, núcleos e 
grupos de trabalho constituídos 

g) Elaborar e manter atualizados os instrumentos de planeamento associados, nomeadamente plano estratégico municipal 
e carta social 

h) Proceder ao atendimento, informação e acompanhamento de situações de carência e de vulnerabilidade 
socioeconómica, assim como o encaminhamento de situações para as instituições competentes 

i) Apoiar e realizar ações de sensibilização e de promoção da saúde 

j) Assegurar a ligação às entidades locais, regionais e nacionais. 

 

5 - Compete ao Serviço de Educação, sem prejuízo de outras funções que forem superiormente definidas: 

a) Planear, executar e coordenar os programas, projetos e ações municipais na área da educação 
b) Garantir um atendimento e resposta de proximidade e de qualidade no atendimento a pais, docentes, alunos e restante 

comunidade educativa 
c) Assegurar, nas pausas letivas, o apoio às famílias através das oficinas de verão e outros projetos que venham a ser 

definidos 
d) Garantir a regular e eficaz participação e representação técnica do município nos conselhos, comissões, núcleos e 

grupos de trabalho constituídos 
e) Coordenar o Conselho Municipal da Educação e garantir o seu regular funcionamento 
f) Coordenar e gerir a rede de transportes escolares do Concelho 
g) Manter atualizada a Carta Educativa do concelho e demais instrumentos de planeamento associados á área educativa 
h) Assegurar, em colaboração com outros serviços, o apetrechamento e manutenção dos edifícios de ensino público, no 

âmbito das competências municipais 
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i) Acompanhar e avaliar as obras de conservação/manutenção dos edifícios escolares, bem como propor novos arranjos 
ou edificações. 

j) Manter atualizado o cadastro dos edifícios escolares do território 
k) Garantir a correta gestão da ação social escolar, assegurando um mapeamento de necessidades que permita uma 

cobertura na resposta eficaz e eficiente 
l) Providenciar o fornecimento de refeições escolares, de acordo com as competências delegadas 
m)  Promover e apoiar projetos educativos na área ambiental, educação cívica e promoção de estilos de vida 

saudáveis 
n) Dotar as escolas legalmente abrangidas por gestão municipal de recursos (humanos e materiais) essenciais a uma 

cobertura educativa de qualidade, no âmbito das suas competências 

 

Artigo 23.º 

[…] 

1 — … 

2 — A Divisão de Desenvolvimento Estratégico (DDE) é constituída pelo Serviço de Desenvolvimento Estratégico, pelo 
Serviço de Informática, Modernização e Qualidade e pela Secção de Equipamentos. 

3 — … 

3.1 — … 

3.2 — No âmbito do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico: 

a) Assegurar o funcionamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico e dos seus espaços; Assegurar a 
gestão dos equipamentos de acolhimento empresarial, designadamente Zona Industrial de Serpa, Zona de Atividades 
Económicas de Pias e Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento;  

b) Assegurar, em parceria com outras entidades, a dinamização da rede de mercados do concelho e promover estratégias 
no âmbito das cadeias curtas, da comercialização de proximidade e economia circular; 

c) Assegurar a organização das feiras temáticas promovidas pelo Município de Serpa e o apoio a outros certames; 
d) Assegurar relações de proximidade e de colaboração com as organizações e representantes dos sectores de atividade 

económica e turística do concelho;  
e) Apoiar os investidores e os agentes económicos, incentivando a fixação de novas empresas no território e criação de 

emprego e prestando o acompanhamento necessário, nomeadamente através de informação e divulgação de 
oportunidades de negócio e dos mecanismos financeiros e técnicos de apoio nacionais e comunitários;  

f) Promover, em colaboração com os diversos sectores de atividade, a realização de encontros, seminários, visitas 
empresariais e outras iniciativas que potenciem o desenvolvimento económico e turístico do concelho;  

g) Coligir e manter atualizada toda a informação relativa à atividade económica e turística do concelho; 
h) Acompanhar as ações no âmbito de geminações, redes de parceiros públicos e privados, confrarias, conselho 

cinegético, entre outras; 
i) Contribuir para promover a imagem do concelho, reforçando a sua integração nos circuitos da oferta turística regionais, 

nacionais e internacionais enquanto destino ligado à fruição dos recursos patrimoniais, históricos e paisagísticos; 
j) Conceber informação e concretizar ações de animação e promoção turística do concelho, colaborando com outras 

entidades na organização e divulgação de eventos e atividades; 
k) Promover os recursos patrimoniais do concelho e implementar iniciativas e estratégias que visem a promoção do 

destino Serpa. 

3.3 – No âmbito da Secção de Equipamentos 

a) Assegurar a gestão do Mercado Municipal de Serpa e o cumprimento do Regulamento Interno e demais normas 
aplicáveis; 

b) Assegurar o funcionamento do Parque de Campismo de Serpa e o cumprimento do Regulamento interno e demais 
normas aplicáveis; 

c) Assegurar o funcionamento do Posto de Turismo; 
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d) Prestar ao utentes e utilizadores as informações que lhe sejam solicitadas, 
e) Assegurar a gestão e organização do trabalho dos funcionários afetos aos equipamentos que coordena; 
f) Apoiar no planeamento e execução das atividades de dinamização e valorização turística e de promoção do concelho; 
g) Proceder à recolha, análise atualização de informação turística e económica; 
h) Assegurar as informações, pareceres e propostas de melhoria no âmbito do trabalho desenvolvido; 
i) Assegurar a arrecadação da receita no Mercado Municipal e a emissão de faturas decorrentes da atividade 

desenvolvida nos respetivos equipamentos.   

4 — … 

Artigo 28.º 

[…] 

1 — … 

2 — A Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (DMOM) é constituída pelo Serviço de Apoio Administrativo, pelo Serviço 
de Apoio Técnico, Pelo Serviço de Construção e Manutenção de Edifícios e Equipamentos, pelo Serviço de Trânsito e 
Mobilidade e pele Serviço de Estaleiro Municipal e Logística. 

3 - … 

4 - … 

5 - … 

6 - … 

7 - … 

8 — Compete ao Serviço de Estaleiro Municipal e Logística, sem prejuízo de outras funções que forem superiormente 
definidas» 

Artigo 3.º 

Aditamento 

É aditado o Artigo 19º-A, com o seguinte teor: 

«Artigo 19º-A 

Competências do Coordenador Municipal de Proteção Civil 

1 — O coordenador municipal de proteção civil atua exclusivamente no âmbito territorial do respetivo município e depende 
hierárquica e funcionalmente do presidente da câmara municipal. 

2 — São competências do Coordenador Municipal de Proteção Civil: 

a) Dirigir o Serviço Municipal de Proteção Civil; 

b) Acompanhar permanentemente e apoiar as operações de proteção e socorro que ocorram na área do concelho; 

c) Promover a elaboração dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de meios face a cenários previsíveis; 

d) Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de proteção e socorro; 

e) Dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais adequados à intervenção operacional no respetivo município; 

f) Comparecer no local das ocorrências sempre que as circunstâncias o aconselhem; 

g) Convocar e coordenar o CCOM, nos termos previstos no SIOPS; 

h) Manter uma permanente articulação com o comandante operacional previsto no SIOPS.» 

 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

A presente alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação. 
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 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou se, a quatro meses do final do mandato, estas alterações terão impacto 

significativo que justifique fazer agora esta alteração, em vez de aguardar pelo próximo mandato para se fazer uma 

alteração mais consistente, tendo o Sr. Presidente respondido que se deve ter uma perspetiva de futuro e de trabalho em 

contínuo, independentemente de quem fará parte do próximo Executivo ou da força politica que o compõe. Estão 

identificadas pelos serviços as atuais necessidades no que diz respeito aos coordenadores técnicos e não quer dizer que 

até final do atual mandato os procedimentos estejam concluídos. 

 

Perguntou ainda o Sr. Vereador Manuel Soares se, em termos de custos, está contabilizado o impacto. O Sr. Presidente 

disse que serão concursos internos, pelo que, não será um grande acréscimo dos custos e considerando o tempo que 

decorre até concluir os procedimentos, o impacto no atual orçamento será mínimo. -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Em cumprimento do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com o disposto no artigo 7.º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, a Câmara Municipal deliberou por 

maioria, com a abstenção dos eleitos do PS, aprovar a primeira alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica 

dos Serviços do Município de Serpa, acima exposta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

21. Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2021 

Procedeu-se à análise da 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. 

Neste momento, importa proceder à alteração do Mapa de Pessoal de 2021, por três fundamentos distintos, que se 

discriminam e justificam nos seguintes termos: 

 

a) Da atribuição do Subsidio de Penosidade e Salubridade 

Determina o artigo 24º, da pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021 

(LOE2021), que “o suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade da carreira geral de assistente operacional 

no que respeita às áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene urbana, do saneamento, 

dos procedimentos de inumações, exumações, trasladações, abertura e aterro de sepulturas de que resulte comprovada 

sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade de ocorrência de lesão ou um risco potencial agravado de 

degradação do estado de saúde, é atribuído por cada dia de trabalho efetivamente prestado em que seja reconhecido um 

nível de insalubridade ou penosidade baixo ou médio, sendo o seu valor diário abonado no intervalo entre 3,36 € e 4,09 €, 

não sendo cumulável com outra prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente da sua denominação.” 

Acrescenta o mesmo dispositivo que “o empregador público deve identificar e justificar no mapa de pessoal os postos de 

trabalho cuja caracterização implica o exercício de funções” em condições de especial penosidade e insalubridade. 

Neste sentido, procede-se à identificação no Mapa de Pessoal e respetivo Anexo I (Conteúdos Funcionais) das funções 

que justificam a atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade, bem como se identifica o respetivo nível de 

penosidade e insalubridade. 
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Importa esclarecer que, de forma a viabilizar a atribuição do Suplemento, se verificou a necessidade de clarificar as funções 

concretamente desenvolvidas, sem que deste trabalho tenha resultado um acréscimo de funções ou novas funções que 

ultrapassem aquelas originalmente definidas e contratualizadas com os trabalhadores. 

A titulo exemplificativo, as funções desenvolvidas por um “Pedreiro de Saneamento”, já integravam as funções exercidas 

regularmente por um “Pedreiro”.  

No entanto, verificou-se a necessidade de discriminar ambas as funções, porquanto aquele (Pedreiro de Saneamento) é 

elegível para a atribuição do Suplemento, e este ultimo (Pedreiro), não é. 

 

b) Da Lei-Quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais - Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

b.1) Da Proteção Civil: 

No âmbito do processo de transferência de competências verifica-se a necessidade de adequar o Mapa de Pessoal às 

alterações introduzidas no regime da Proteção Civil Municipal. 

Estas alterações passam pela alteração da designação do “Gabinete Municipal de Proteção Civil” que agora se designa 

“Serviço Municipal de Proteção Civil”, bem como pela criação da figura do Coordenador Municipal de Proteção Civil. 

São alterações que resultam expressamente do disposto na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, alterada e republicada 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2019, de 1 de abril, pelo que se impõe proceder à mera adaptação do Mapa de Pessoal e respetivo 

Anexo I 

b.2) Educação e Desenvolvimento Estratégico 

Ainda no âmbito da transferência de competências verifica-se a crescente necessidade de adequar os Serviços às 

necessidades já verificadas bem como aquelas que se preveem para o inicio do próximo ano, em especial na área da 

Educação. 

Em conformidade, pelo Despacho n.º 8/2021, de 7 de maio, emitido ao abrigo da competência própria do Presidente da 

Câmara Municipal, prevista no artigo 8º, do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, foi determinada a extinção de 

uma, e a criação de duas subunidades orgânicas (Secções), em respeito ao limite máximo autorizado pela Assembleia 

Municipal de Serpa. 

Neste sentido foi extinta a Secção de Estaleiro Municipal e Logística, da Divisão de Mobilidade e Obras Urbanas, e 

procedeu-se à criação da Secção de Equipamentos, na Divisão de Desenvolvimento Estratégico e da Secção de Apoio 

Administrativo, no Gabinete de Ação Social e Educação. 

Desta forma, importa proceder igualmente à adaptação do Mapa de Pessoal do Município, e respetivo Anexo I, mediante 

a criação de dois lugares de Coordenador Técnico. 

 

2 - Foi solicitada a devida informação de cabimento à Unidade de Gestão Financeira, pelo documento interno 3917/2021. 

Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento com o número sequencial 16567, relativa à criação dos 

postos de trabalho de coordenador técnico, e da ficha de cabimento com o número sequencial 16566, relativa ao posto de 

coordenador municipal de proteção civil. 

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 reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 
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- Mapa de Pessoal 2019 - 1ª Alteração; 

- Anexo 1 – Conteúdos Funcionais – 1ª Alteração 

- Informações de Cabimento» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e 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 Vereadores do 

Partido Socialista, submeter à Assembleia Municipal, a proposta de alteração do Mapa de Pessoal do Município, 

de acordo com documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

22. Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 

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 as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal, a seguinte revisão ao Orçamento: 

 

 

 

 

23. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 86, referente ao dia 11 de maio de 2021, o 

qual apresenta os seguintes saldos: 892.643,18€ (oitocentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e três euros e 

dezoito cêntimos) e 31.625,65€ (trinta e um mil, seiscentos e vinte e cinco euros e sessenta e cinco cêntimos), respeitantes 

a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------- 
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No período de intervenção dos eleitos, começou por usar da palavra a Sr.ª Vereadora Paula Pais para referir que, no site 

do município, estão apenas disponíveis para consultas as atas da Assembleia Municipal respeitantes aos anos de 2019 e 

2020 e solicita a possibilidade de serem disponibilizados anos anteriores, pelo menos desde 2017, os anos respeitantes 

ao atual mandato.  

Informa ainda que um munícipe, o Sr. Marcos Dias, enviou-lhe um email, que ele já enviou também para a Câmara há 

algum tempo e que ainda não obteve resposta e diz respeito a um caminho estreito que resultou da requalificação que o 

Município fez no troço da estrada de S.Marcos à Corte de Azinha. Refere que é muito perigoso o cruzamento de duas 

viaturas nesse caminho, deixando este troço desfasado das estradas que o servem, sugerindo que sejam efetuadas 

intervenções pontuais nas curvas, realizando cortes nos taludes, para que permita o alargamento e cruzamento de viaturas 

em segurança. Solicita também a desmatação nalgumas curvas e a limpeza das valetas, devido aos pastos altos.  

 

Em relação às atas, o Sr. Presidente disse que vai verificar junto dos respetivos serviços, pois quanto mais informação se 

disponibilizar melhor e não se justifica não ter mais anos disponíveis para consulta. As atas da Assembleia Municipal 

relativas aos anos anteriores têm sido sempre enviadas para o Serviço de Comunicação, responsável pela sua publicação, 

pelo que irá verificar com este Serviço responsável pela gestão do site se existe alguma dificuldade, para que os anos 

anteriores a 2019 não estejam publicados.  

Quanto ao email do Sr. Marco Dias, disse que teve ontem conhecimento do assunto, dado que o senhor enviou esse 

mesmo email para a CDU e já solicitou aos serviços que localizassem o referido email para que lhe seja dada uma resposta.  

 

Interveio o Sr. Vereador António Mariano, na sequência do comentário feito pelo Sr. Presidente, de se disponibilizar cada 

vez mais informação no site do Município, e refere que o levantamento feito pelo Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos 

Municipais (Anabela Cataluna), sobre todos os autarcas do concelho desde 1976, da Câmara e Assembleia Municipal e 

das Juntas e Assembleias de Freguesia, é um trabalho muito interessante de figurar no site, como memória, pois é 

interessante verificar a quantidade de pessoas que passaram pelos diferentes órgãos e a análise de dados que foi efetuada 

e refere ainda que pediu esses dados, para confirmar os mandatos que já tinha feito e que foram nove mandatos (cinco 

na Assembleia Municipal, três na Assembleia de Freguesia e um como vereador, tendo sido dois em simultâneo). 

O Sr. Presidente respondeu que é um trabalho interessantíssimo e que se tem que verificar onde se poderá enquadrar no 

site. 

 

O Sr. Vereador António Mariano prosseguiu, dizendo que, na semana passada, o Presidente da Câmara de Moura 

publicitou nas redes sociais uma reunião que teve com a REFER, acerca da ciclovia, no antigo caminho de ferro, pelo que, 

gostaria de saber se a Câmara de Serpa já teve alguma reunião sobre o assunto e em que situação se encontra esse 

processo.  

O Sr. Presidente disse que houve contactos há pouco tempo e foi trocada alguma correspondência no sentido de ser 

apresentada a proposta final de protocolo e a Câmara colocou algumas questões, que até ao dia de hoje não obtiveram 

resposta, mas poderá dar conhecimento na próxima reunião da Câmara sobre o conteúdo do email enviado ou remeter 

essa informação por email para os eleitos.  
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O Sr. Vereador Manuel Soares questionou ainda sobre a obra na rua junto ao campo de futebol, em Serpa, tendo o 

Sr.Presidente e o Sr. Vereador Francisco Godinho informado que esse procedimento está neste momento, em condições 

de ser efetuado e desse procedimento faz também parte o Largo 5 de Outubro em Brinches e o Largo 1.º de Maio em Vila 

Nova de S.Bento e deverá existir primeiro intervenção dos serviços da autarquia para fazerem a preparação do terreno.  

 

 

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: 

  

 Pedido de isenção de pagamento de taxas 

 Alteração n.º 5 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Alteração n.º 6 ao Orçamento e Alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos  

 Declaração de caducidade do processo de licenciamento – Requerente: Maria das Neves Almada Rala 

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Rossio, n.º 50 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Maria Antónia 

Luz Paixão Guerreiro 

 Parecer sobre aumento de compartes do prédio rústico art.º 294, secção D de Brinches – Requerente: Amália 

Maria Batista Pais Carrasco 

 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de subsidio 

 Certificação de nome de rua (Rua 1.º de Maio, em Santa Iria) 

 Sociedade Artística Reguenguense – Licenciamento de prova – Ratificação 

 Associação de Ciclismo do Distrito de Setúbal – Licenciamento de prova – Ratificação  

 Bombeiros Voluntários de Serpa – Proposta de apoio no âmbito do combate à pandemia Covid-19 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2020/2021 – 9.ª fase 

 Proposta de venda do CD “Celina da Piedade ao vivo na casinha” 

 Parecer sobre operação de emparcelamento (Isenção de IMT e IS) – Requerente: Mariana Guerreiro Gonçalves 

 Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação (lote 32 da Zona Nascente, Serpa) – Requerente: João 

Pedro Rosa dos Reis 

 Proposta de aquisição de lote de terreno para habitação (lote 16 do Loteamento Cabeço de Azinho, em A-do-

Pinto) – Requerente: Carlos Manuel Quaresma Pica 

 Subsídios da época desportiva 2020/2021 – Atualização 

 Pedido de autorização para alienação do lote nº 29 da Zona Industrial em Serpa – Requerente: Fernando 

Tavares Rebelo 

 Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

 Primeira Alteração ao Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa 

 Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa de 2021 

 Revisão n.º 2 ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17H00 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 10/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 12 de maio de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 –Alteração n.º 6 ao Orçamento e Alteração n.º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

ANEXO 2 –  Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

 

 

ANEXO 3 –  Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 


