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ATA N.º 12/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 16 DE JUNHO 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 na Sala de Sessões da 

Câmara Municipal, a reunião do Órgão Executivo, no dia 16 de junho de 2021, pelas catorze horas e trinta minutos, 

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

 

Aprovação da Ata n.º 11/2021 

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 11, relativa à reunião realizada no dia 26 de maio, a qual foi previamente distribuída por todos os eleitos.  

A ata foi aprovada, com a abstenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, por não ter participado na reunião. ----------------------- 

 

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. Alteração n.º 8 ao Orçamento da Câmara Municipal - Ratificação 

2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Roque da Costa, n.º 27 e Rua da 

Cadeia Velha, n.º 24 e 26, em Serpa – Requerente: Fátima Isabel Nunes Lopes Colaço 

3. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Roque da Costa, n.º 27 e Rua da 

Cadeia Velha, n.º 24 e 26, em Serpa – Requerente: Ana Filipa Guerreiro Pêgas 

4. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – Modelo de cogestão para a área protegida do 

Parque Natural do Vale do Guadiana  

5. Anúncio n.º 71885/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira do Amaral, n.º 20 em Serpa 

– Requerente: João Hugo Abundância Canena 

6. Consulta Prévia 42/2021 – Repartição de encargos – Aluguer operacional de veículos elétricos ao abrigo do 

acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de Compras da CIMBAL 

7. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 217 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

8. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 330 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

9. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 333 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

10. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 334 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

11. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 338 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

12. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 354 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 
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13. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 451 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

14. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 453 secção E de Vila Verde de Ficalho 

para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

15. Cedência de autocarro às escolas para visitas de estudo – Proposta de isenção de pagamento das despesas 

16. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Proposta de apoio no âmbito do projeto “Cinema, cem anos de 

juventude” 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Louseiras”, art.º 249.º secção E, Vale de Vargo – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

18. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Barrigos, n.º 46 e 48 em Serpa – 

Requerente: Maria de Guadalupe Estevens Cortez Vaz Cano 

19. Destaque de parcela no prédio rústico denominado “Horta de Baixo”, artigo 134.º secção E de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Catarina Valente Violante Silva 

20. Proposta de abertura de procedimentos concursais para canalizador e jardineiro 

21. Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias – Proposta de apoio 

22. Plataforma SerpaMarca.pt - Manual do Comerciante 

23. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria (Serpa) – Pedido de isenção de pagamento de taxas da obra de 

reabilitação e restauro da Igreja de Santa Maria  

24. Certificação de nome de rua (Rua de S.Brás, em Serpa) 

25. “Stand upPaddle” – Fixação do preço da prestação de serviços 

26. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Pedido de Suspensão Parcial de Trabalhos 

27. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 4º Pedido de Prorrogação de Prazo de Execução 

dos Trabalhos 

28. Mercado Municipal de Serpa – Pedidos de alteração de horário 

29. Mercado Municipal de Serpa – Bancas 

30. Lote de terreno n.º 32 do Loteamento da Zona Nascente, em Serpa 

31. Lote de terreno n.º 16 do Loteamento Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

32. Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase – Retificação 

33. Eletrificação da Serra de Serpa – Definição da comparticipação dos residentes 

34. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento 

35. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Alteração n.º 8 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

Procedeu-se à análise do pedido de ratificação da oitava alteração ao Orçamento do Município, tendo o Sr. Vereador 

Manuel Soares informado que os eleitos do PS irão votar contra, porque a situação repete-se, mais uma vez, e não 

percebem porque motivo tem que existir uma alteração e sujeita a ratificação, para um evento que está planeado há 

muitos meses, faz parte do plano de atividades e os artistas e respetivos orçamentos têm que ser conhecidos com a 

devida antecedência, por isso, não se justifica uma alteração ao orçamento. 
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A Sr.ª Vereadora Paula Pais solicita informação sobre o valor total definitivo deste evento e considera que se trata de 

uma verba elevada para a fase de pandemia que ainda estamos a passar, por isso considera que não foi a altura 

indicada para despender 113.000 euros.  

O Sr. Presidente respondeu que considera um investimento no apoio à cultura, num período difícil que as pessoas 

ligadas a esta área passaram, sem a realização de espetáculos e se, agora, existe a possibilidade de organizar alguns 

espetáculos, com regras e segurança e dar oportunidade aos munícipes de todas as localidades do concelho, de 

assistirem a estes espetáculos, entendeu-se que se deveria fazer, tendo ainda a Sr.ª Vereadora Odete Borralho referido 

que foram escolhidos escrupulosamente os sítios para realização dos espetáculos, e cumpridas todas as regras da DGS, 

para garantir a segurança dos artistas e de quem assiste a estes ventos. --------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS, três votos a favor dos 

eleitos da CDU e o voto de qualidade favorável do Sr. Presidente, 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 8.ª 

alteração ao Orçamento da Câmara Municipal: 
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2. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Roque da Costa, n.º27 e 
Rua da Cadeia Velha, n.º 24 e 26, em Serpa – Requerente: Fátima Isabel Nunes Lopes Colaço 

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, na sequência do requerimento de Fátima Isabel Nunes Lopes Colaço, os Serviços Técnicos da Divisão 
de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 13 de maio de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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3. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Roque da Costa, n.º27 e 

Rua da Cadeia Velha, n.º 24 e 26, em Serpa – Requerente: Ana Filipa Guerreiro Pêgas 

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, na sequência do requerimento de Ana Filipa Guerreiro Pêgas, os Serviços Técnicos da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, datado de 13 de maio de 2021: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o auto de vistoria, acima transcrito.  
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4. Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – Modelo de cogestão para a área protegida do 

Parque Natural do Vale do Guadiana  

A Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo solicita que a Câmara Municipal se pronuncie 

sobre a adoção do modelo de cogestão para a área protegida do Parque Natural do Vale do Guadiana. 

Sobre o assunto, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte: 

 

«De acordo com a alínea b), do n.º 1, do artigo 2º, do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, é da competência dos 

órgãos municipais “participar na gestão das áreas protegidas de âmbito nacional, através do exercício das funções de 

cogestão que lhes são cometidas pelo presente decreto -lei e da sua integração nos conselhos estratégicos previstos no 

artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 43/2019, de 29 de março”. 

Acrescenta o n.º 1, do artigo 3.º (Exercício das competências), que “as competências dos órgãos municipais previstas no 

presente decreto-lei são exercidas pela câmara municipal, sem prejuízo da competência da assembleia municipal nas 

situações que, nos termos do regime jurídico das autarquias locais, lhe estejam atribuídas e da competência própria do 

presidente da câmara municipal para os atos previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo anterior e para dirigir e superintender 

os serviços”. 

Acrescenta ainda o n.º 2, o artigo 4º, que “os municípios cujo território integra uma área protegida de âmbito nacional 

podem propor a todo o tempo ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), a concretização 

do modelo de cogestão nesse território.” 

Finalmente, no que respeita a designação do presidente da comissão de cogestão, determina o n.º 2, do artigo 7º, que “os 

presidentes das câmaras municipais dos municípios abrangidos pela área protegida designam, de entre eles, o que preside 

à comissão de cogestão (…) e qual o que o deve substituir nas situações de impedimento ou ausência (…)”. 

Do que antecede resulta que: 

- Compete à Câmara Municipal de Serpa pronunciar-se e deliberar sobre o pedido ao Instituto da Conservação da 

Natureza e das Florestas, para adoção do modelo de cogestão para a Área Protegida do Parque Natural do Vale do 

Guadiana; 

- Compete aos presidentes das câmaras municipais dos municípios abrangidos pela área protegida designar, de entre eles, 

o que preside à comissão de cogestão e qual o que o deve substituir nas situações de impedimento ou ausência; 

Finalmente: 

- No que respeita a intervenção da Assembleia Municipal de Serpa, não se afigura necessária, considerando que a 

transferência da competência prevista na alínea c), do artigo 20º, da Lei n.º 50/2018 (participar na gestão das áreas 

protegidas), se concretizou ope legis, no dia 1 de janeiro de 2021, conforme disposto no n.º 2, do artigo 3º, da citada Lei n.º 

50/2018. 

Em face do exposto, propõe-se, de acordo com o disposto no n.º 2, do artigo 4º, conjugado com o n.º 1, do artigo 3.º, 

ambos do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, que a Câmara Municipal de Serpa delibere propor ao Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, a adoção do modelo de cogestão para a Área Protegida do Parque Natural do 

Vale do Guadiana.»  

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com o n.º 2, do artigo 4º, conjugado com o n.º 1, do artigo 3.º, ambos do Decreto-

Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor ao Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, a adoção do modelo de cogestão para a Área Protegida do Parque 

Natural do Vale do Guadiana. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Anúncio n.º 71885/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira do Amaral, n.º 20 em 

Serpa – Requerente: João Hugo Abundância Canena 

Nº Pedido - 71885/2021; Data do Anúncio - 18-05-2021 
Data de Disponibilização no Site - 18-05-2021 
 
Dados do Requerente 
João Hugo Abundancia Canena 
 
Vendedor(es) 

João Hugo Abundancia Canena 
 

 
Comprador(es) 

Ana Moutinho 
 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- 
Descrição em Ficha - ---- 
Artigo Matricial - 1179 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - ---- 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 95 m2 
Área Total - 120 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação  
  
Localização do Imóvel   
Endereço - Ladeira do Amaral nº 20 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Santa Maria) 
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 35000 Moeda - Euros 
Data previsível do negócio - 20-05-2021 
Observações - ---- 
 
Em informação datada de 19 de maio, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere que, atendendo à 

localização do prédio (Ladeira do Amaral, n.º20, em Serpa, na (extinta) Freguesia de Santa Maria), a área total 

(120,00m2), área bruta privativa (95m2) e o valor (35.000,00 euros), considera-se que a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência.  
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 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel 

sito na Ladeira do Amaral, n.º 20, em Serpa, pelo valor proposto de 35.000€ (trinta e cinco mil euros).  
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6. Consulta Prévia 42/2021 – Repartição de encargos – Aluguer operacional de veículos elétricos ao abrigo 

do acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de Compras da 

CIMBAL 

Em informação datada de 1 do corrente mês de junho, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, refere que, 

de harmonia com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de junho, a abertura de procedimentos relativa 

a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua 

realização, e que não se encontrem inscritos em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer 

a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Refere, ainda, a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a autorização prévia 

da Assembleia Municipal. 

A autorização prévia pode ser conferida pelo Presidente da Câmara, ao abrigo de delegação de competências, conforme 

deliberação da Assembleia Municipal de 17/12/2020, nos termos do artigo. 6º, nº 3 da LCPA, alterada pela Lei nº 

25/2015 de 17 de março para valores até 99.759,58€ em cada um dos anos, porém, apenas para um prazo de três anos, 

sendo que o presente contrato vigorará por quatro anos, por se considerar ser este o prazo que melhor salvaguarda o 

interesse público, atendendo à relação qualidade/preço, e permite uma maior concorrência entre os operadores 

económicos. 

Assim, considerando o procedimento para o Aluguer operacional de veículo elétricos e híbridos ao abrigo do 

acordo-quadro da Central de Compras da CIMBAL para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos dá 

origem em mais do que um ano económico, desenvolvendo-se em cinco anos civis, submete-se a aprovação da 

Assembleia Municipal a repartição de encargos de verbas estimada para o ano de 2021, 2022 e 2023, 2024 e 2025. 

Repartição de Encargos 

Valor Global – 24.031,20€  Valor com IVA – 29.558,38€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que gostaria de ter mais informação sobre este processo, nomeadamente 

quantos veículos fazem parte da candidatura, tendo o Sr. Presidente referido que será solicitada essa informação 

aos respetivos serviços. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Deliberação  

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

Municipal, a repartição de encargos de verbas estimada para o ano de 2021, 2022 e 2023, 2024 e 2025, 

conforme quadro acima exposto, relativo ao procedimento para o aluguer operacional de veículos elétricos e 

híbridos ao abrigo do acordo-quadro da Central de Compras da CIMBAL para aluguer operacional de 

veículos elétricos e híbridos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 3.003,90€ 3.694,80€ 

2022 6.007,80€ 7.389,60€ 

2023 6.007,80€ 7.389,60€ 

2024 6.007,80€ 7.389,60€ 

2025 3.003,90€ 3.694,80€ 
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7. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 217secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 26 de maio do corrente ano, procede à emissão 

de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 217-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

- Domínio Público Hídrico 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 217, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 

 

 

8. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 330 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 24 de maio do corrente ano, procede à emissão 

de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 330-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 
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Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional  

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de Condicionantes, o pedido 

apresentado é considerado viável, ao abrigo do estabelecido em PDM para a categoria de solos em causa. ---------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 330, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 

 

 

9. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 333 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 27 de maio do corrente ano, procede à emissão 

de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 333-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Sem condicionantes 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 333, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 
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10. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 334 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 26 de maio do corrente ano, procede à emissão 

de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 334-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris (predominantemente) 

- Outros espaços agrícolas 

 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional 

- Domínio Público Hídrico 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 334, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 
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11. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 338 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 27 de maio do corrente ano, procede à emissão 

de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 338-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológico Nacional (REN). 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 338, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 

 

 

12. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 354 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 26 de maio do corrente ano, procede à emissão 

de parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 354-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 
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Carta de Condicionantes 

- Domínio Público Hídrico 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 354, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 

 

 

13. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 451 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 2 de junho do corrente ano, procede à emissão de 

parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 451-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris (predominantemente); 

- Outros Espaços Agrícolas 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Reserva Ecológica Nacional; 

 Domínio Público Hídrico 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 
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À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 451, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 

 

 

14. Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 453 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

A Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, em informação datada de 2 de junho do corrente ano, procede à emissão de 

parecer sobre o enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial em vigor do prédio 453-E de Vila Verde de 

Ficalho, para arranque de olival e posterior plantação.  

 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, na redação em vigor): 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris. 

 

Carta de Condicionantes 

- Domínio Público Hídrico 

 

Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de Serpa, 

conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com área de 

intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso, não prevê para o local em causa alterações de ordenamento que impliquem 

restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo (efetivo e potencial), pelo que, o pedido é 

considerado viável. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer técnico, acima 

transcrito, respeitante ao pedido para arranque de olival e posterior plantação, no prédio 453, secção E de Vila 

Verde de Ficalho.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------------- 
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15. Cedência de autocarro às escolas para visitas de estudo – Proposta de isenção de pagamento das 

despesas 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 8 do corrente mês de junho, refere que, atendendo ao 

contexto pandémico, as escolas não realizaram qualquer visita de estudo até ao final do mês de maio. No entanto, face 

ao desconfinamento geral e à evolução positiva da situação, surgiram pedidos de cedência do autocarro camarário, para 

a realização de visitas de estudo, durante o mês de junho (Agrupamento de escolas 1 e 2 de Serpa). 

Nos anos anteriores, a Autarquia atribuiu um plafond de Kms às escolas, de acordo com o número de turmas em 

funcionamento. No presente ano letivo e, pelas circunstâncias já enunciadas, não foi utilizada essa metodologia, pelo 

que, face aos pedidos agora apresentados e outros que, eventualmente ainda venham a ser formulados até ao término 

das aulas, será necessária uma decisão quanto às despesas associadas a estas visitas de estudo. 

Até ao momento, deram entrada os seguintes pedidos de cedência de autocarro: 

 

Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa  

 Dia 1 de Junho: transporte dos alunos de Vales Mortos (Pré-Escolar e 1º Ciclo) até Serpa para participação em 

atividades integradas no Dia Mundial da Criança, com despesa no valor de 222,12€; 

 

Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa 

 Dia 9 de junho: deslocação às Minas do Lousal, com uma distância aproximada de 160Km, e um custo 

associado de 50L gasóleo e 4 horas extraordinárias do motorista; 

 

 Dia 10 e 13 de junho: deslocação a Sevilha, com uma distância aproximada de 400Km/ dia, e um custo 

associado de 105L gasóleo/dia e 7 horas extraordinárias do motorista/dia; 

 

 Dia 15 de junho: deslocação a Lisboa e Oeiras, com uma distância aproximada de 420Km e um custo 

associado de 110L gasóleo/dia e 9 horas extraordinárias do motorista/dia; 

 

 Dia 30 de junho; deslocação ao Badoca Parque, com uma distância aproximada de 250Km/dia e um custo 

associado de 65L gasóleo/dia e 4 horas extraordinárias do motorista/dia. 

 

Por forma a dar continuidade ao procedimento adotado no ano letivo transato, relativamente às deslocações efetuadas 

dentro e fora do concelho, propõem a isenção do pagamento das despesas associadas às visitas acima indicadas e 

outras que venham a ser solicitadas até ao final do ano letivo (8 de julho de 2021). 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar as escolas do concelho, do 

pagamento das despesas associadas às visitas de estudo, acima identificadas e outras que venham a solicitar, 

até ao final do corrente ano letivo.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Proposta de apoio no âmbito do projeto “Cinema, cem anos de 

juventude” 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em 8 do corrente mês de junho, informa que o Agrupamento de Escolas nº 2 de 

Serpa solicita à Autarquia a atribuição de um subsidio para apoio à deslocação no dia 10 de Junho, à Cinemateca 

Francesa, em Paris, de 20 alunos e 2 professores da Escola Secundária de Serpa, que integram o Clube de Cinema, no 

âmbito do Projeto Internacional “O Mundo à Nossa Volta — Cinema, Cem anos de juventude”, para apresentação e 

exibição de um filme ensaio, realizado pelos alunos através de oficinas de cinema, orientadas por profissionais de 

cinema, ao longo do ano letivo 2019/2020 e 2020/2021. 

A participação neste evento tem um orçamento total de 5.000€, com despesas associadas à viagem aérea, alojamento e 

alimentação. 

A maioria dos alunos que participam no projeto são oriundos de famílias com baixos recursos financeiros, e beneficiários 

de ação social escolar, não sendo possível contribuir para a despesa inerente, e o agrupamento também não pode 

despender de toda a verba do orçamento privativo. 

 

Face ao exposto, propõem a atribuição de um subsídio no valor de 2.000€, para apoio à participação deste grupo de 

alunos no referido projeto, como forma de valorização e incentivo do trabalho desenvolvido por estes jovens nos dois 

últimos anos letivos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

n.º 2 de Serpa (Escola Secundária de Serpa), um subsídio no valor de 2.000€ (dois mil euros), para apoio na 

viagem a Paris, no âmbito do projeto “O Mundo à Nossa Volta — Cinema, Cem anos de juventude”. ------------------- 

 

 

17. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Louseiras”, art.º 249.º secção E, Vale de Vargo – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 1 do corrente mês de 

junho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes, decorrente 

da VENDA, de Marcelino Pepe Soares, Antónia Maria Pepe Soares Baião e Maria Manuela Pepe Soares Jorge, na 

qualidade de herdeiros de seus pais, Marcelino de Jesus Soares e Alda da Conceição Pepe, a Manuel Domingos Brito 

Seita e a Luísa Maria Lopes Soares, em comum e partes iguais, o direito a um/terço indiviso do prédio rústico 

denominado “Louseiras”, sito ao artigo 249, da secção E, da (extinta) freguesia de Vale de Vargo, com a área total de 

6,175 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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18. Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Barrigos, n.º 46 e 48 em 

Serpa – Requerente: Maria de Guadalupe Estevens Cortez Vaz Cano 

Na reunião da Câmara Municipal de 13 de julho de 2011, foi deliberado autorizar a constituição de propriedade horizontal 

do prédio urbano sito na Rua dos Barrigos, n.º46 e 48, em Serpa. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 2 do corrente mês de junho, informa que 

a requerente solicita, em 27 de maio do corrente ano, a emissão de certidão, para retificar a afetação, de “Arrumos” para 

“Habitação”, da fração B, sita na Rua dos Barrigos, n.º 46, em Serpa, modificando a certidão de constituição de 

propriedade horizontal, anteriormente emitida.  

Pelo exposto, propõem que seja emitida certidão, para os devidos efeitos, referindo que a fração B da edificação com a 

matriz predial urbana n.º 3973, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sita na Rua dos Barrigos, 

n.º46, em Serpa, foi objeto de licenciamento de obras de alteração (processos n.ºs 03/2016/183 e 03/2019/263), tendo 

sido emitido o alvará de autorização de utilização n.º 60/2020, para o uso de “habitação”.  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a afetação da 

fração B sita na Rua dos Barrigos, n.º 46 em Serpa, descrita na certidão de constituição de propriedade 

horizontal, emitida de acordo com a deliberação proferida pela Câmara Municipal, em 13 de julho de 2011, passa 

a ser para “habitação”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Destaque de parcela no prédio rústico denominado “Horta de Baixo”, artigo 134.º secção E de Vila Verde 

de Ficalho – Requerente: Catarina Valente Violante Silva 

1. Prédio original – prédio rústico denominado “Horta de Baixo”, com o artigo 134, da secção E, da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, com a área total de 5000 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

1539/20010824 e seguinte composição: área coberta de 354,66 m2 e área descoberta de 4645,34 m2. e as seguintes 

confrontações: norte, Francisco Valente Machado e Travessa da Cerca; sul, Bento Sales Valente Júnior; nascente, 

António José Dias; poente, Caminho do Carrascalão.  
(Nota: De acordo com projeto aprovado, nesta Autarquia, no âmbito do processo de licenciamento/legalização n.º 03/2021/68, as edificações 

existentes possuem as áreas de implantação de 354,66 m2 e de construção de 354,66 m2, tituladas pelo alvará de autorização de utilização 

n.º44/2021, para os usos de armazéns, arrumos e casa de furo).  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 3000,00 m2. e as seguintes 

confrontações: norte, Francisco Valente Machado; sul, Bento Sales Valente Júnior; nascente, prédio original; poente, 

Caminho do Carrascalão.  

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 2000,00 m2 e seguinte 

composição: área coberta de 354,66 m2 e área descoberta de 1645,34 m2. e as seguintes confrontações: norte, 

Francisco Valente Machado e Travessa da Cerca; sul, Bento Sales Valente Júnior; nascente, António José Dias; poente, 

prédio original.  

 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 8 do corrente mês de 

junho, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do 

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 Verde de Ficalho, 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.os 5 e 6 devem ser inscritos no registo 

predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção 

nessas parcelas;  

- 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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20. Proposta de abertura de procedimentos concursais para canalizador e jardineiro 

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

Jurídica, referente à proposta de abertura de procedimento concursal, para recrutamento, em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de: 

- Cinco Assistentes Operacionais (Canalizador). 

- Três Assistentes Operacionais (Jardineiro). 

 

«Considerando: 

1- Que o n.º2 do artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Públicas (doravante designada por LTFP), aprovada 

pela Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, na sua atual redação, estabelece a possibilidade de se promover o 

recrutamento de trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de 

pessoal e que esse recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade; 

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

racionalização e a economia de meios, e designadamente por razões de celeridade, economia processual e 

aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de custos, o recrutamento seja destinado também a 

candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida, no estrito cumprimento da legislação em vigor, concretamente, o estabelecido no n.º 3 e seguintes 

do artigo 30.º da LTFP. 

3- Que nos termos da al. d) do n.º1 do artigo 37.º da Lei supra referida, o recrutamento deverá estabelecer como 

preferência base os candidatos aprovados com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro lugar os que estiverem em regime de requalificação, e 

em última análise e esgotados todas as possibilidades, os candidatos sem vínculo de emprego público 

previamente estabelecido. 

4- Que os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal do Município de Serpa para o 

ano de 2021, aprovado em Assembleia Municipal em 17 de dezembro de 2020 , nos termos do n.º4 do artigo 

29.º da LTFP. 

5- O n.º1 do artigo 30.º da LTFP, que prevê que os serviços da administração pública podem promover o 

recrutamento dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados 

nos respetivos mapas de pessoal. 

6- Que os Municípios não têm de consultar o INA, no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 

trabalhadores em situação de valorização profissional, de acordo com solução interpretativa homologada pelo 

Secretário de Estado da Administração Local de 15 de julho de 2014, sendo as autarquias locais, nos termos do 

artigo 2.º da Lei 25/2017, de 30 de maio, na sua atual redação e do artigo 16.º-A do Decreto-lei n.º209/2009, de 

3 de setembro, na sua atual redação, entidades gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em 

funcionamento. 

7- Que o recrutamento para a carreira do regime geral de Assistente Operacional, a que se refere a alínea c) do 

n.º1 do artigo 88.º da LTFP, efetua-se mediante o disposto na Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril, com as 

alterações da Portaria n.º12-A/2021 de 11 de janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal. 

8- Que o Município a 31 de dezembro de 2020, não se encontrava em situação de saneamento ou de rutura, 

conforme preceituado no artigo 61.º da Lei n.º75-B/2020, de 31 de dezembro, na sua atual redação (OE 2021), 

não estando assim impedido de proceder à abertura de procedimentos concursais. 
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9- Que o orçamento do Município de Serpa para o ano de 2021 prevê os encargos relativos aos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal para o presente ano e para os quais se preveja recrutamento, atento o previsto na 

alínea b) do n.º1 do artigo 31.º da LTFP. Foi efetuado o cabimento com o n.º sequencial 16567. 

10- O Decreto-Lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei 80/2013 de 28 de novembro 

(diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei 12-A/2008 de 27 de 

fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se refere às competências 

administrativas dos respetivos órgãos,-parcialmente revogada pela Lei n.º35/ 2014 de 20 de junho) estabelece 

nos artigos 4º a 9º que a abertura de procedimentos concursais, tendo em vista o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de todos ou alguns postos de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal 

aprovado, nas condições determinadas no artigo 30º da Lei 35/2014 de 20 de junho é precedido de autorização 

do respetivo órgão executivo; 

 

Proponho: 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto no artigo 32.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado em anexo à Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, conjugado com o n.º1 do artigo 4.º do 

Decreto-lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, bem como, com o n.º1 do artigo 30.º da LTFP, o 

seguinte: 

 

1- Autorizar a abertura dos procedimentos concursais comuns infra, tendo em vista a constituição de relação jurídica de 

emprego público por tempo indeterminado, uma vez que as necessidades que sustentam estas contratações são de 

carácter permanente, para recrutamento de: 

- Cinco Assistentes Operacionais (Canalizador) para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, promovendo-se 

assim a substituição de trabalhadores, cujos contratos de trabalho a termo certo irão caducar, sem possibilidade de 

renovação. 

- Três Assistentes Operacionais (Jardineiro)para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, promovendo-se assim a 

substituição de trabalhadores que se ausentaram por reforma ou cujos contratos de trabalho a termo certo irão caducar, 

sem possibilidade de renovação. 

 

2 – Que a Câmara Municipal determine ainda que o procedimento concursal destinar-se-á a trabalhadores que possuam 

ou não vínculo de emprego público, dado que é fundamental para o regular funcionamento do município o 

preenchimento dos presentes postos de trabalho, considerando as funções de especial interesse público que os mesmos 

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

 

3- Que a Câmara Municipal designe os membros do Júri, nos termos dos artigos 12º. e 13.º da Portaria n.º125-A/2019, 

de 30 de abril, na atual redação, de acordo com a proposta: 

Júri (Canalizador): 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

2º Vogal efetivo: Marta Isabel Lézico Bule, técnica superior; 

Suplentes: Helder Manuel Alves Victória, técnico superior e Norine da Cruz Brito, técnica superior; 
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Júri (Jardineiro): 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

2º Vogal efetivo: Carla Sofia Pimenta da Silva, técnica superior; 

Suplentes: Sónia Maria Coelho Neto e Norine da Cruz Brito, técnicas superiores.» --------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido 

Socialista, ao abrigo do disposto no artigo 32.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, 

conjugado com o n.º1 do artigo 4.º do Decreto-lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, bem 

como, com o n.º1 do artigo 30.º da LTFP: 

 

 Autorizar a abertura dos procedimentos concursais para recrutamento de: 

- Cinco Assistentes Operacionais (Canalizador) para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

- Três Assistentes Operacionais (Jardineiro) para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

 

 Que o procedimento concursal destinar-se-á a trabalhadores que possuam ou não vínculo de emprego 

público, dado que é fundamental para o regular funcionamento do município o preenchimento dos 

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

visam prosseguir, sempre de acordo com as regras de priorização indicadas na informação técnica, 

acima transcrita. 

 

 Nos termos dos artigos 12º. e 13.º da Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril, na atual redação, designar o 

seguinte Júri: 

- Júri (Para recrutamento de canalizador): 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos; 

2º Vogal efetivo: Marta Isabel Lézico Bule, técnica superior; 

Suplentes: Helder Manuel Alves Victória, técnico superior e Norine da Cruz Brito, técnica 

superior; 

 

- Júri (Para recrutamento de jardineiro): 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

1º Vogal efetivo: Rui Fulgêncio Piedade Costa, chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que substitui o Presidente nas suas faltas e 

impedimentos. 

2º Vogal efetivo: Carla Sofia Pimenta da Silva, técnica superior; 

Suplentes: Sónia Maria Coelho Neto e Norine da Cruz Brito, técnicas superiores. 

 



                Ata n.º 12/2021 – 16 de junho 

 

38 
 

 

 

21. Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” – Proposta de apoio 

Na sequência do pedido do Grupo Coral Os Camponeses de Pias, datado de 1 do corrente mês de junho e de acordo 

com a proposta da Casa do Cante, 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 Os Camponeses de Pias, um subsidio no valor de 1.000,00€ (mil euros), para o pagamento anual da 

taberna dos Camponeses à entidade bancária.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 23830/2021. --------------------------------- 

 

 

22. Plataforma SerpaMarca.pt - Manual do Comerciante 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 9 do corrente mês de junho, refere que, 

no seguimento da estratégia traçada para a dinamização da atividade económica, pretende o município apoiar o 

comércio local e consolidar uma marca identitária de promoção do concelho através dos seus produtos e da experiência 

a ele associada, mediante a criação de uma loja virtual para a atividade comercial e económica do concelho de Serpa. 

Pretende-se que esta ferramenta funcione como meio de divulgação dos estabelecimentos e de comercialização on-line 

dos seus produtos e, também, como meio de promover o concelho e as atividades ligadas à dinamização económica e 

turística, sendo de referir a sua articulação e complementaridade com outros projetos em curso, nomeadamente com o 

programa “Serpa, Mercados em Rede”.  

Baseado no conceito de Marketplace, a Plataforma SerpaMarca.pté um canal eletrónico que, numa primeira fase, será 

de acesso gratuito, aberto ao comércio local com sede ou estabelecimento no concelho de Serpa, ou seja, agregando 

num único espaço os estabelecimentos comerciais, com acesso através de sítio próprio e nas redes sociais. Desta 

forma, todos os produtos serão agregados sob um “chapéu” local, com a designação “serpamarca.pt”, mantendo cada 

negócio a sua identidade e processo de negócio próprio. 

Em traços gerais, o acesso será gratuito durante o primeiro ano para os agentes económicos e para os clientes, sendo a 

plataforma associada às redes sociais garantindo notoriedade a todos os aderentes. Cada participante possuirá o seu 

próprio acesso de configuração e gestão pessoal como suporte assegurado, permitindo o controlo do negócio de uma 

forma autónoma. Todo o sítio é responsivo, ou seja, deve poder adaptar-se aos diferentes terminais e plataformas, 

permitindo a integração com métodos e pagamentos diversos, sendo que os custos relativos a estes serão assegurados 

pelos aderentes e, do lado do cliente, existirá um canal de suporte às compras, sendo suficiente uma ligação à internet 

(não é necessário qualquer outro tipo de instalação). 

Para a concretização do projeto e definição das condições de acesso e termos de funcionamento foi elaborado um 

“Manual do Comerciante”, documento que se envia em anexo, e que inclui todas as especificações necessárias, desde 

as já referidas condições e funcionamento, às formas de pagamento e entregas, bem como a proposta de modelo da 

ficha de adesão.  

 

Assim, 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o disposto no 

artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m), conjugado com o disposto no artigo 33º, alíneas u)e  ff), ambos do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro; 
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Considerando também o enquadramento do projeto SerpaMarca na estratégia municipal para o desenvolvimento 
económico, onde é fundamental a valorização do território e dos seus recursos endógenos, o apoio a iniciativas e 
projetos empresariais, a promoção de atividades inovadoras ou a proximidade com os vários agentes económicos, 
 
Remete o Manual do Comerciante para a Plataforma SerpaMarca.pt, o qual deverá ser objeto de apreciação pelo órgão 
executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m), conjugado com o disposto no artigo 33º, alíneas u)e  ff), ambos 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, aprovar o Manual do Comerciante para a Plataforma SerpaMarca.pt, que se anexa à 
presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

23. Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria (Serpa) – Pedido de isenção de pagamento de taxas da obra 

de reabilitação e restauro da Igreja de Santa Maria  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a Paróquia de Nossa Senhora da Assunção (Fábrica da 

Igreja Paroquial de Santa Maria) do pagamento das taxas respeitantes à obra de reabilitação e restauro da Igreja 

de Santa Maria (1.487,69€ respeitante ao alvará de licença para obras e 36.50€ referente ao alvará de licença para 

ocupação da via pública). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Certificação de nome de rua (Rua de S.Brás, em Serpa) 

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 9 de junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

reconhecer a atribuição de “Rua de S. Brás”, ao seguinte arruamento em Serpa: 
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25. “Stand up Paddle” – Fixação do preço da prestação de serviços 

Através de informação datada de 7 do corrente mês de junho, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude, refere que, na sequência da aprovação da atividade “Stand upPaddle” no Plano de atividades do ano 2021 e 

aprovada a proposta geral da atividade em reunião de coordenação, a atividade tem um custo de 15,00€ c/iva para cada 

participante. 

As atividades de “Stand upPaddle”, irão realizar-se no período da manhã, no dia 25 de julho na Barragem de Serpa e no 

dia 15 de agosto na Barragem do Enxoé. 

A atividade comtempla o número máximo de 30 pessoas por cada dia de atividade, divididas em 2 grupos de 15 

pessoas. 

A presente atividade tem como objetivos: 

 Promover os hábitos de vida saudável; 

 Promover a atividade física como promoção da saúde e bem-estar em harmonia com a natureza; 

 Promover as potencialidades das barragens do concelho para as atividades turísticas/de lazer/de desporto, 

natureza e aventura;   

 Divulgar e promover os recursos endógenos do concelho. 

Face ao exposto e de acordo com o artº 33º do nº1; alínea e) do DL 75/2013 de 12 de setembro, propõem que seja 

definido o valor dos serviços prestados, 15,00€ já com iva incluído por inscrição, ou seja, cada participante pagará 15€ 

no ato da inscrição, custo este que corresponde ao total da despesa com cada participante. -------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artº 33º do nº1; alínea e) do DL 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, fixar em 15,00€ (quinze euros), IVA incluído, o valor da inscrição de cada 

participante na atividade “Stand up Paddle”. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

26. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Pedido de Suspensão Parcial dos Trabalhos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (Arq.º David Dias), datada 

de 9 do corrente mês de junho: 

 

«Dados da Empreitada 

Contrato 20/2019 

-   data de Consignação – 13.01.2020 

-   data prevista de conclusão dos trabalhos – 12.05.2020 

-  data do 1º pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com documentos em falta – 17.06.2020, com 

data prevista de conclusão dos trabalhos em 31.10.2020. 

Este pedido não foi analisado face à necessidade de entrega dos documentos em falta para a sua análise - Planos de 

mão de obra, de trabalhos, de equipamento e de pagamentos - solicitados pela fiscalização em 20.06.2020; optando a 

EE por apresentar um segundo pedido, fundamentado também numa atualização mais adequada às condições e estado 

da obra. 

-  data do 2º pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com a documentação necessária para o efeito 

- 20.08.2020, com data prevista de conclusão dos trabalhos em 15.12.2020. Esta é a 1ª prorrogação do 

prazoconcedida – deferido em Reunião de Câmara de 16.09.2020. 
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-  data do 3º pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com toda a documentação – 30.11.2020 com 

data prevista de conclusão dos trabalhos em 31.03.2021. Esta é a 2ª prorrogação do prazo concedida. 

 

Valor base: 344.623,54€ 

Valor de Adjudicação da Empreitada: 275.305,50€  

 

Operação enquadrada em Apoio Comunitário – Portugal 2020 – Operação Passadiços do Pulo do Lobo ALT-20-08-2114 

– FEDER - 000047 

 

Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Pedido de Suspensão Parcial de Trabalhos 

A empresa CALAVEIRAS vem, na qualidade de empreiteiro da obra (Entidade Executante) de execução do Passadiço 

do Pulo do Lobo, a que se refere o contrato 20/2019, solicitar a suspensão parcial dos trabalhos da Empreitada, 

especificamente os que se referem à execução do troço com cerca de 160m localizado entre a Zona de Estadia 

denominada de ICNF e a Zona de Estadia do Final do Troço 1. (ver abaixo peça desenhada). 

 

Ainda que apresentado nos seguintes termos: 

 

“Vimos por este meio solicitar uma suspensão parcial de trabalhos da empreitada “Execução de Passadiços em Pulo do 

Lobo”, contrato 20/2019 de 7 de maio de 2019. 

O pedido de suspensão parcial de trabalhos tem como base o período de nidificação da ave “Cegonha Preta” e que 

segundo o parecer do ICNF, não poderão ocorrer trabalhos no troço 1, nos últimos 160m do mesmo. 

O período de suspensão parcial é de 1 de março a 31 de julho, sendo este o período de nidificação da respetiva ave.” 

 

O pedido terá por base, e foi analisado, à luz do preconizado nos art.ºs 297 e 298 do Código de Contratos Públicos, com 

as devidas adaptações quanto à fundamentação que condiciona a não execução de trabalhos nesse troço, comunicadas 

ao Dono de Obra (DO) pelo ICNF em data posterior à do inicio dos trabalhos da empreitada - e logo, não previsto no 

procedimento colocado a concurso.  

 

Conforme previsto no Art.º 298 referido; 

 

1 - A execução das prestações que constituem objeto do contrato recomeça logo que cessem as causas que 

determinaram a suspensão, devendo o contraente público notificar por escrito o cocontratante para o efeito. 

2 - A suspensão, total ou parcial, da execução das prestações objeto do contrato determina a prorrogação do prazo de 

execução das mesmas por período igual ao prazo inicialmente fixado no contrato para a sua execução, acrescido do 

prazo estritamente necessário à organização de meios e execução de trabalhos preparatórios ou acessórios com vista 

ao recomeço da execução. 

3 - Na determinação do prazo acrescido a que se refere a segunda parte do número anterior devem ser considerados o 

objeto contratual em causa, as necessidades de mobilização de meios humanos e materiais do cocontratante e a 

duração do período de suspensão. 

(…)” 
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Esclarecidos quanto ao enquadramento do pedido de suspensão parcial de trabalhos apresentado, importa agora fazer 

uma análise - ainda que sucinta - do histórico do processo nos pontos coincidentes com a parte do troço em análise. A 

reter: 

 

- Plano de Trabalhos apresentado na proposta do concorrente, em sede de Concurso Público, com base no 

Plano anexo ao projeto: 

   

- Período de execução dos trabalhos do Troço 1 - 45 dias, sendo o primeiro troço a executar. Troço 2 e 3, com inicio 

previsto apenas após conclusão deste troço. 

 

Esclarecer que à data de assinatura da Consignação do local dos trabalhos, 13.01.2020, não era conhecida a 

condicionante relativa ao perímetro de salvaguarda do ninho das aves, sendo priorizado o inicio de trabalhos deste troço 

pelo facto de ser o troço com condições geográficas menos favoráveis ao transporte de materiais e implantação da 

estrutura do passadiço. Note-se que o projetista denomina os troços de acordo com o que seria, para ele, a prioridade de 

execução com vista ao cumprimento do prazo da empreitada. 

 

A primeira comunicação relativa à impossibilidade de execução de trabalhos em parte do troço 1 foi conhecido em 07 de 

abril de 2020, data em que uma equipa do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) se deslocou à obra 

e comunicou tal condicionante ao representante da EE no local; que nessa mesma data comunicou ao técnico 

responsável pela fiscalização (FISC) o sucedido, dando-me conhecimento. 

 

Em 21 de Maio de 2020 foi feita uma reunião no local entre representantes do DO, da EE, da FISC e do ICNF, onde se 

clarificou toda a situação; com deslocação de todos os elementos ao local a partir do qual, desde 1 de março, não 

poderiam existir trabalhos ou movimentação de pessoas, até 31 de Julho(e não junho, conforme indicado pelo 

empreiteiro na sua comunicação). 

 

Após as necessárias diligencias junto deste organismo e alteração do projeto por forma a incluir uma zona de estadia 

intermédia com porta de acesso/controlo à parte final do troço, colocado à análise do ICNF, fomos informados e 

comunicámos à EE a 07 de outubro de 2020 a aprovação da proposta de alteração desenvolvida e apresentada pela 

própria EE - CALAVEIRAS, com clarificação do período a respeitar de 1 de março a 31 de julho. 

 

Foi enviada nova comunicação à EE, datada de 24.11.2020, onde esclareço, uma vez mais, que o período no qual não 

poderão existir trabalhos nem pessoas na extensão do troço após a zona definida de interrupção do passadiço, é de 1 

de março a 31 de Julho, conforme indicado no parecer 38788/2020/DR-ALT/DRCNB/DCAP do ICNF. 

 

Não há duvida, portanto, desde 21 de maio de 2020, aquando da reunião conjunta no local, com representantes do DO, 

EE, FISC e ICNF que no dia 01 de março de 2021, esta parte do troço 1 estaria novamente afeto a esta condicionante. 

Este período foi comunicado, pelo menos, por mais duas vezes ao empreiteiro. 

 

Importa também esclarecer que tendo em conta a data de consignação dos trabalhos e os constrangimentos iniciais do 

processo já descritos em informações anteriores, resultantes da ausência de resposta do técnico projetista e inicio do 

período pandémico COVID19, o prazo de 45 dias previsto no Plano de Trabalhos apresentado pela EE em fase de 
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concurso não foi possível cumprir - sendo um dos fundamentos da concessão da primeira prorrogação do prazo da obra 

por um período bastante alargado - cerca de 248 dias, a somar ao prazo da empreitada, de apenas 120 dias; 

 

 

- Plano de Trabalhos apresentado com o 1º Pedido de Prorrogação de Prazo aceite pelo Dono de Obra: 

- Final dos trabalhos do Troço 1 a 15.12.2020 - o que não ocorreu. 

 

- Plano de Trabalhos apresentado com o 2º Pedido de Prorrogação de Prazo aceite pelo Dono de Obra: 

- Final dos trabalhos do Troço 1 a 26.03.2020 - o que não ocorreu, encontrando-se ainda à data da minha ultima 

deslocação, 08.06.2021, trabalhos em desenvolvimento. O traçado não atingiu o local da zona de estadia ICNF, distando 

ainda cerca de 50 mdo local desta plataforma, também não iniciada; a ponte (2) ainda não foi executada - tendo sido 

expresso em reunião de obra de 31 de maio 2021 a intenção do empreiteiro em apresentar alterações ao projeto, que, 

saliente-se, já foi adequado à geografia do terreno com reajuste de quantidade de material, valorização dos trabalhos e 

sujeito a proposta de Trabalhos Complementares (adicionais) aprovado em Reunião de Câmara de 31.03.2021;  

 

Tanto eu como a FISC expressámos desagrado por uma vez mais, fora de tempo útil e considerado adequado ao 

processo, o empreiteiro ter ainda em conta uma possível proposta de alteração ao projeto, quando esta estrutura já 

deveria estar concluída. 

 

Esclareça-se que estes trabalhos estão em desenvolvimento na parte do troço 1 que se localiza fora do perímetro de 

salvaguarda em vigor no período de nidificação da ave, e decorrido o prazo previsto na concessão da 2ª prorrogação do 

prazo da obra para conclusão dos trabalhos - que terminou em 31.03.2021. 

 

É importante salientar a esta altura que os Planos de Trabalhos são documentos de extrema importância para a gestão e 

acompanhamento de uma empreitada. Neste são plasmadas as datas e períodos de execução parcial dos trabalhos. A 

sua não apresentação em fase de concurso é inclusivamente motivo para exclusão da proposta.  

 

Não pode ser considerado um mero documento administrativo, cuja falta de cumprimento não trás qualquer 

consequência para a EE; de acordo com a alínea f) do Ponto 1 do Art.º 405 do CCP, poderá ser motivo para resolução 

do contrato por parte do dono de obra - com as devidas adequações a cada situação. 

Os desvios verificados no decorrer dos trabalhos foram alertados nas reuniões de obra, salientando-se por diversas 

vezes a necessidade de reforço das equipas com vista ao célere desenvolvimento dos trabalhos e cumprimento dos 

planos apresentados. 

 

Tal como já referido em informações anteriores, tanto o técnico responsável pela FISC dos trabalhos, como eu, temos 

expresso por diversas vezes em Reuniões de Obra, preocupação com os fracos níveis de rendimento das equipas de 

trabalho colocadas pelo empreiteiro no local, com registo inclusive de 2 pessoas em obra em períodos dos meses de 

março e abril do presente. No dia 08.06.2021, em deslocação ao local da obra verificou-se a total ausência de 

funcionários no local, facto justificado pela presença destes nas consultas de medicina no trabalho. 

 

Note-se, e saliente-se, que com a concessão da 1ª e 2ª prorrogação do prazo da obra, passaram 7 meses entre dia 1 de 

agosto de 2020 e 1 de março de 2021, período este em que os cerca de 160m de troço em análise poderiam ter sido 

executados sem qualquer tipo de condicionante resultante do período de nidificação - assim tivesse sido atempadamente 
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programado pela EE que, em fase completamente extemporânea e em fevereiro do presente, veio colocar em causa a 

implantação do projeto no local, alegando elevadas diferenças de topografia do terreno face às cotas de referência do 

passadiço; situação que não se verifica, encontrando-se os trabalhos em desenvolvimento no troço sem qualquer tipo de 

constrangimento então evocado. 

 

Conclusão: 

Tendo em consideração o interesse público regional e local na conclusão dos trabalhos, coloca-se à consideração a 

aceitação do pedido de suspensão dos trabalhos na área identificada, com inicio a 1 de março e término a 31 de 

julho, com levantamento da suspensão a 01 de agosto, para conclusão dos trabalhos até dia 03 de setembro de 

2021, nos termos dos pontos 2 e 3 do art.º 298 do CCP, considerando: 

 

- 1 a 8 de 8gosto para mobilização no local dos trabalhos de meios humanos e materiais, e; 

- Período de execução da totalidade dos trabalhos do troço 1 previsto em Plano de Trabalhos em vigor a 1 de março - 

que indica a conclusão dos trabalhos a 26 de março. Consideram-se, portanto, os mesmos 26 dias de execução - 09 de 

agosto a 03 de setembro. 

Por os factos expostos, pelo facto do empreiteiro ter conhecimento que novo período com constrangimento iria ocorrer 

em 2021, de 01 de março a 31 de julho; pelos sucessivos alertas feitos pela fiscalização para a célere conclusão do 

troço; pelo facto de considerarmos, enquanto elementos de fiscalização que acompanham os trabalhos desde o seu 

inicio, que toda esta situação resulta da falta de planeamento, ou diria até mesmo, do desrespeito dos seus próprios 

planos de trabalhos por 2 vezes apresentados ao DO com conhecimento da condicionante a que o troço 1 se encontra 

sujeito, considera-se que esta situação não poderá a esta data ser imputável ao dono de obra, pelo que se coloca à 

consideração a faculdade prevista no nº1 do artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos, de aplicação de 

sanções devidas pelo atraso na execução da obra, que se traduz num incumprimento contratual.  

 

Note-se que este prazo será compreendido entre o dia 31 de março (data final da 2ª prorrogação) e a data de efetivo 

término dos trabalhos – agora estimado, dia 03 de setembro de 2021. 

De acordo com o nº 1 do artigo 403 anteriormente referido, a sanção contratual é em valor correspondente a 1 (por mil) 

do preço contratual por cada dia de atraso, sendo neste caso, de 275,31€/dia. 

- Note-se que a aplicação da sanção, caso venha a ser decidida a sua aplicação, deverá ser avaliada diariamente e 

apresentada ao empreiteiro no final dos trabalhos, uma vez que sempre que se verifiquem factos de que resulte atraso 

na obra que não seja da responsabilidade da entidade executante, essa sanção não deverá ser aplicada. 

- E ainda, caso seja decido pela aplicação de sanções contratuais, a necessidade de se proceder a audiência prévia do 

cocontratante prevista no ponto 2 do artigo 308º do CCP, nos termos previstos no Código do procedimento 

Administrativo.» 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o pedido de suspensão dos trabalhos 

na área identificada, com inicio a 1 de março e término a 31 de julho, com levantamento da suspensão a 1 de 

agosto, para conclusão dos trabalhos até dia 3 de setembro de 2021, nos termos dos pontos 2 e 3 do art.º 298.º 

do CCP e aplicar as sanções devidas pelo atraso na execução da obra, que se traduz num incumprimento 

contratual, de acordo com o previsto no nº1 do artigo 403.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

 

 

27. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 4º Pedido de Prorrogação de Prazo de 

Execução dos Trabalhos 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (Arq.º David Dias), datada 

de 9 do corrente mês de junho: 

 

«Dados da Empreitada: 

Contrato 20/2019 

-   data de Consignação – 13.01.2020 

-   data prevista de conclusão dos trabalhos – 12.05.2020 
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-  data do 1º pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com documentos em falta – 17.06.2020, com 

data prevista de conclusão dos trabalhos em 31.10.2020. 

Este pedido não foi analisado face à necessidade de entrega dos documentos em falta para a sua análise - Planos de 

mão de obra, de trabalhos, de equipamento e de pagamentos - solicitados pela fiscalização em 20.06.2020; optando a 

EE por apresentar um segundo pedido, fundamentado também numa atualização mais adequada às condições e estado 

da obra. 

-  data do 2º pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com a documentação necessária para o efeito 

- 20.08.2020, com data prevista de conclusão dos trabalhos em 15.12.2020; esta é a 1ª prorrogação do 

prazoconcedida – deferido em Reunião de Câmara de 16.09.2020. 

-  data do 3º pedido de prorrogação do prazo dos trabalhos, instruído com toda a documentação – 30.11.2020 com 

data prevista de conclusão dos trabalhos em 31.03.2021; esta é a 2ª prorrogação do prazo concedida. 

 

Valor base: 344.623,54€ 

Valor de Adjudicação da Empreitada: 275.305,50€  

 

Operação enquadrada em Apoio Comunitário – Portugal 2020 – Operação Passadiços do Pulo do Lobo ALT-20-08-2114 

– FEDER - 000047 

 

Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 4º Pedido de Prorrogação de Prazo de Execução 

dos Trabalhos. 

 

1. No seguimento da apresentação do 4.º pedido de prorrogação apresentado pela Entidade Executante, cujo teor alerto 

para a sua leitura, a Fiscalização (ECOFINI - Téc. Eng. Hugo Amaral) emitiu em 10.05.2021 o parecer que abaixo 

reproduzo (DO- Dono de Obra; FISC – Fiscalização e EE – Entidade Executante, o empreiteiro):  

  

“ i.   Os motivos que justificam o presente pedido de prorrogação do prazo da empreitada, não são, na ótica da 

Fiscalização, aqueles que revestem a missiva apresentada pela Entidade Executante, pois vejamos: 

 

a) Incoerência no projeto para a execução de alguns elementos fundamentais, como as pontes e 

levantamento topográfico incorreto, que resultaram na revisão do projeto e consequente necessidade de 

trabalhos complementares. 

 

              FISC: Não existe qualquer incoerência no projeto de execução a respeito destamatéria. O que sucede, é que 

houve, e há, a necessidade de ajustamento do projeto de execução do troço 1, ao terreno/ orogenia natural. O que 

também ocorreu nos outros 2 troços, porém sem ser objeto de reclamação por parte da EE. Na prática, o previsto no 

projeto de execução é perfeitamente exequível, desde que se tivesse adotado o procedimento seguido nos troços 3 e 2, 

nomeadamente de ajustamento da altura variável da rasante do passadiço, complementado com a implantação de 

trainéis inclinados e ainda com eventuais movimentos de terra que se impusessem por motivos de segurança e 

cumprimento do projeto de execução. 
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b) Suspensão parcial dos trabalhos, no troço 1 até 31 de julho de 2021, imposta pelo ICNF. 

FISC: A situação relatada só se coloca porque ocorreram atrasos anteriores queobrigam a trabalhos após o 

período de nidificação da ave classificada “cegonha negra”, no interior do perímetro de proteção desta espécie. Aliás, se 

a EE tivesse cumprido o plano de trabalhos aprovado, o troço em causa já estaria terminado aquando do início deste 

constrangimento. 

 

c) Situação pandémica que o País atravessa, no que diz respeito a prazos de fornecimento de material, o 

que atrasa só por si a progressão dos trabalhos em obra. 

 

FISC: É uma situação de justificação recorrentemente utilizada pela EE, o que de forma caricata e descarada 

alega que a infeliz situação que o Pais atravessa tem um impacto negativo no andamento dos trabalhos ou no 

fornecimento de materiais, conduzindo assim para o atraso na empreitada, que já é superior a 100%. 

Relativamente aos materiais a EE tinha a obrigação de, à data, ter os seus materiais todos aprovados e 

aprovisionados em obra, contudo tal não sucedeu única e exclusivamente devido a incompetência na preparação 

dos trabalhos e de má gestão de todo o dossier inerente ao bom tratamento da informação e tramitação 

processual associado à gestão administrativa da empreitada por parte da EE. 

 

ii. Em súmula, a EE pretende com este pedido, camuflar a fraca e indigente gestão dos processos associados à 

empreitada, no sentido de iludir os intervenientes com uma narrativa que não só não corresponde à verdade como até se 

afasta dela de forma abusiva e despeitosa. 

 

iii. Os únicos motivos que poderiam sustentar o pedido trazido à colação, seriam aqueles que precisamente não foram 

comunicados, tais como: 

 

a. Trabalhos complementares associados ao fornecimento e montagem de pérgula no troço 3 – na zona de 

descanso, por motivos de proteção de pessoas. 

b. Trabalhos complementares associados ao fornecimento e montagem de zona de estadia e fronteira do 

perímetro de proteção da ave acima referida, que é espécie protegida. 

c. Trabalhos complementares associados ao fornecimento e montagem de portão de acesso à torre de 

controlo da ARH. 

d. Trabalhos complementares associados ao fornecimento e montagem de portão de acesso técnico na 

plataforma de chegada no troço 2. 

e. Fraco rendimento associado às dificuldades nos acessos e aporte de material ao troço 1. 

f. Dificuldades na afetação de recursos humanos à empreitada, que justificam os grosseiros desvios ao 

plano de mão de obra em vigor 

 

iv. O plano de trabalhos empurra toda empreitada para terminar no final de setembro de 2021. A FISC, tendo em 

conta o já referido, considera que deveria ser criado um prazo (p.e. 15.6.2021) onde ocorresse o término da 

empreitada, nomeadamente os troços 2 e 3, prontos para vistoria e eventual receção provisória parcial. 

 

v.    Ficariam apenas pendentes os trabalhos no interior do perímetro de proteção, para conclusão no período 

remanescente, nomeadamente de 1.8.2021 a 27.9.21. 
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vi.   Tendo em consideração o interesse público regional e local, a FISC considera útil a concessão de uma prorrogação 

de prazo pelos motivos apresentados no ponto iii, até ao dia 15.6.2021, sendo que a EE dispunha do prazo da 

suspensão a partir de 1.8.21 até ao fim indicado 27.9.21 (prazo de suspensão + prazo de preparação de estaleiro) 

 

vii.    Para efeito de calculo da revisão de preços, a FISC considera fundamental ser seguido apenas o plano de 

pagamentos de concurso. Significa isto que o plano de trabalhos associado à prorrogação não deve implicar a 

aprovação do novo plano de pagamentos, ou, no limite, esclarecer que para o calculo será apenas considerado o 

cronograma financeiro patenteado em concurso, pois de outra forma estaremos a desvirtuar a própria revisão de preços, 

através de correção do plano de pagamentos de modo adulterado (sensação de cumprimento do plano de pagamentos 

por parte da EE, sendo este beneficiado em sede de cálculo por ser utilizado o índice mais favorável mensalmente). “ 

 

Terminado o parecer emitido pelo técnico responsável pela fiscalização dos trabalhos, com o qual concordo em grande 

parte do seu conteúdo, cumpre esclarecer o seguinte: 

 

- Desde logo, a discrepância entre a data de entrada do documento na Câmara Municipal – 12.05.2021 - e a data do 

parecer da fiscalização – 10.05.2021; que resulta do facto do seu conteúdo ter sido transmitido pelo empreiteiro via e-

mail em data prévia (07.05.2021) à receção do documento recebido na CM via postal. 

 

- Em segundo lugar, salientar um lapso na redação do requerimento, que refere que o prazo concedido aquando da 

concessão da 1ª Prorrogação do Prazo dos Trabalhos foi dia 15 de outubro de 2020; quando na realidade, o prazo 

concedido foi até dia 15 de dezembro de 2020. – conforme deliberação do Executivo em Reunião de Câmara datada de 

16.09.2020. 

 

- Em terceiro lugar, clarificar que identifico este pedido como sendo o 4º Pedido de Prorrogação do Prazo de Obra - a 3ª 

Prorrogação a ser concedida se assim for decidido, pelos factos indicados nos Dados do Processo expressos no início 

do documento. 

 

Análise do Pedido e do Parecer da FISC : 

Foram aprovados em Reunião de Câmara de 31.03.2021 trabalhos complementares referentes à execução de: 

-  PTM n.º 3 – Ponte n.º 2 do troço 1, 

-  PTM n.º 4 – Portão de acesso à zona da “APA-ARH”, e 

-  PTM n.º 5 – Ponte n.º 1 do troço 2. 

 

Cuja comunicação de aprovação por parte do Executivo da CM foi enviada via e-mail datado de 11.04.2021 à EE ao 

cuidado de: 

“Prezados, 

Eng.º Rui Riscado 

Eng.º Gonçalo Maia 

Eng.ª Teresa Gil 

Eng.ª Suse Santos 
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Venho pelo presente comunicar a aprovação em Reunião de Câmara Municipal datada de 31.03.2021, dos trabalhos 

complementares relativos a: 

 

-  PTM n.º 3 – Ponte n.º 2 do troço 1, 

-  PTM n.º 4 – Portão de acesso à zona da “APA-ARH”, e 

-  PTM n.º 5 – Ponte n.º 1 do troço 2. 

 

 - Cujo objeto é de conhecimento da CALAVEIRAS. 

Face ao exposto, solicita-se com a maior brevidade possível, o envio de novo plano de trabalhos adequado ao prazo 

necessário para execução dos trabalhos indicados, apara efeitos de fundamentação da prorrogação do prazo da 

empreitada. 

Junto em anexo a ata/parecer da Reunião de Câmara relativa ao assunto, da qual saliento a leitura das intervenções do 

Sr. Vereador Manuel Soares e da Sr.ª Vereadora Paula Pais, relativa às condições de segurança do local da obra.(…)” 

 

Ou seja, com a aprovação em Reunião de Câmara de 31.03.2021 dos trabalhos complementares indicados - na mesma 

data do fim do prazo de execução dos trabalhos previstos em contrato concedido com a 2ª prorrogação do prazo da 

empreitada - foi solicitada à EE um Plano de Trabalhos para que, de forma justa e adequada às possibilidades e 

disponibilidade da EE fosse concedido um período de 3ª prorrogação do prazo da obra. E isto porque, sendo os 

trabalhos adicionais da mesma espécie de outros previstos no contrato e a sua execução em condições semelhantes, 

aplicar-se-ia o disposto na alínea a) do ponto 1 do art.º 373, ou seja, o prazo a aplicar seria o previsto em plano de 

trabalhos para essa espécie de trabalhos.  

Cientes, no entanto, que a aprovação dos trabalhos complementares no mesmo dia de conclusão da empreitada poderia 

causar transtorno no cumprimento dos prazos iguais aos previstos no Plano de Trabalhos aprovado, foi dada a 

oportunidade à EE para, de forma consciente, e em conjunto com o DO e FISC, se definir esse prazo. O que na prática 

não aconteceu. 

O que se verificou, e verifica, é que após a data prevista de conclusão dos trabalhos de 31.03.2021, muitos dos 

trabalhos previstos em contrato e que deveriam estar concluídos nesta data, dando cumprimento ao Plano de Trabalhos 

aprovado com a concessão da 2ª prorrogação do prazo da obra, não se encontram terminados.  

Passámos então da realidade de obrigatoriedade de parte da CM de concessão de uma 3ª prorrogação do prazo, por 

força de aprovação de trabalhos adicionais no último dia do prazo da empreitada, para a solicitação de nova prorrogação 

do prazo por novo incumprimento da EE do Plano de Trabalhos apresentado. 

Refira-se que o não cumprimento do Plano de Trabalhos aprovado para concessão da 2ª Prorrogação do Prazo da 

Empreitada relativo aos trabalhos previstos em contrato é, de acordo com a alínea f) do Ponto 1 do Art.º 405 do CCP, 

motivo para rescisão do contrato por parte do DO, se assim for decidido por parte do Executivo da CM. 

Alertados para este problema, tanto o Sr. Presidente da Câmara como o Sr. Vereador do Pelouro tomaram diligencias no 

sentido de sensibilizar a EE para a necessidade da célere conclusão dos trabalhos por forma a não se colocar em risco a 

operação enquadrada em Apoio Comunitário – Portugal 2020 – Operação Passadiços do Pulo do Lobo ALT-20-08-2114 

– FEDER – 000047, que inclui ações a desenvolver após conclusão da empreitada. 

 

Resultou desses contactos que os troços 2 e 3 deverão estar totalmente concluídos até dia 15.07.2021, e nessa mesma 

data, o troço 1 concluído até à plataforma intermédia do ICNF – inclusive – por força da condicionante que impossibilita o 

desenvolvimento de trabalhos desde este local até ao final do troço, e que levou ao pedido de suspensão parcial dos 

trabalhos apresentado pela EE – que se apresenta paralelamente para análise do Executivo. 
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A data indicada foi acordada/aceite pela EE, foi-me comunicada e por sua vez transmitida à FISC; considerando nós 

que, face aos trabalhos em falta à data de 31.03.2021, o novo prazo de mais 3 meses e meio para sua conclusão seria o 

bastante e suficiente para conclusão dos trabalhos. Note-se que o prazo de execução previsto em projeto e colocado a 

concurso publico para execução de toda a empreitada é de 4 meses. 

Após esta definição, em 13.04.2021 foi apresentado um draftdo Plano de Trabalhos, para verificação prévia à 

apresentação/formalização do pedido da concessão da 3ª prorrogação do prazo da obra. Analisado o documento, 

verifiquei que os prazos indicados para a conclusão dos troços não coincidiam com o que havia sido acordado entre as 

partes, com indicação de seu término a 27 de setembro.  

 

Ora este novo prazo, de conclusão dos trabalhos a 27 de setembro, além de não vir ao encontro do acordado e 

perspetivado entre o DO e a EE, é completamente extemporâneo, desde logo pelo facto de ter sido afirmado pelo dono 

da empresa executante do trabalhos, em reunião realizada no dia 20 de novembro de 2020 no edifício dos Paços do 

Concelho, onde estiveram presentes o Sr. Vereador do Pelouro, Francisco Godinho, a Chefe de Divisão, arq.ª Maria J. 

Moreira e todos os técnicos envolvido no processo, que a CALAVEIRAS era detentora de todas as condições e todo o 

material necessário à conclusão do passadiço, precisamente quando questionado pelo Sr. Vereador quanto ao 

cumprimento do prazo de execução da obra até dia 31.03.2021 – data por si indicada (Sr. Davide Calaveiras) como 

sendo o prazo necessário para a 2ª Prorrogação do Prazo, entretanto aprovada.   

 

Acresce, o facto da EE misturar neste planeamento os trabalhos que resultam de um processo distinto, com fundamento 

e base legal distinta a este pedido de prorrogação de prazo – que é o Pedido de Suspensão Parcial de Trabalhos – que 

se aplica a cerca de 160m de extensão do troço 1. 

Após comunicação à EE em reunião de obra que os pressupostos apresentados no documento draft não poderiam ser 

aceites, foi solicitada a sua célere correção tendo em conta os prossupostos acordados e facto de existirem trabalhos em 

desenvolvimento no local sem os instrumentos documentais/administrativos necessários ao seu correcto 

acompanhamento por parte da FISC. Este pedido foi reforçado pela FISC em comunicação encaminhada à EE em 

25.04.2021, na qual solicita a entrega do documento até dia 27.04.2021. 

Nada foi entregue, e são então encaminhados via e-mail em 07.05.2021 os documentos que viriam a instruir o pedido de 

prorrogação em análise – nos quais se mantém a indicação de conclusão da totalidade dos trabalhos em 27.09.2021; em 

completo desrespeito ao que havia sido acordado e comunicado por mim em reuniões de obra, e desde logo, com toda a 

previsibilidade de não aceitação da proposta por parte do DO. 

 

Face a tudo o exposto, tendo por base o interesse público regional e local na conclusão dos trabalhos e 

considerando ser da máxima importância garantir que a EE deverá ter a oportunidade de cumprir o 

contratualizado, coloco à consideração a não aceitação do pedido de prorrogação nos termos apresentados pela 

empresa CALAVEIRAS em seu requerimento, mas sim, a aceitação do pedido de prorrogação e considerada a 

concessão de uma 3ª Prorrogação do Prazo para conclusão da totalidade dos trabalhos até dia 15.07.2021, nos 

termos do ponto 5 do art.º 373, com as devidas adaptações; e dando desta forma cumprimento ao prazo acordado entre 

o Sr. Presidente da CM e o Sr. Vereador do Pelouro e o Sr. Davide Calaveiras - enquanto representante legal da 

empresa executante. 

Com o deferimento da proposta, deverá ser notificada a EE para, no prazo de 5 dias proceder à entrega do Plano de 

Trabalhos, Mão de Obra, de Equipamento e de Pagamentos ajustado ao prazo definido pela CM, e acordado 

previamente com a EE. 
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Excluem-se do âmbito desta análise os trabalhos a executar na área afeta à suspensão parcial do prazo da obra, 

solicitada em requerimento distinto ao presente, e sobre o qual será dado o competente despacho. 

Ainda que considerando que a quantidade dos trabalhos em falta resulta de incumprimento de parte da EE do Plano de 

Trabalhos da 2ª prorrogação do prazo, encontram-se, no entanto, previstos trabalhos neste período que resultam da 

aprovação de trabalhos complementares - pelo que coloco à consideração a aceitação da natureza legal da prorrogação 

solicitada. 

Tendo em conta o período proposto para a concessão da 3ª Prorrogação do Prazo dos Trabalhos, de 31 de março a 15 

de julho, considera-se a aplicação do disposto na alínea a) do ponto 1 do art.º 373 e ponto 2 do art.º 374 quanto ao 

prazo de execução da totalidade do trabalhos complementares aprovados até esta data, ou seja, consideramos que a 

sua execução não prejudica o normal desenvolvimento do plano de trabalhos que deverá considerar o período 

compreendido entre 31 de março e 15 de julho, uma vez que não houve paragem da obra. 

Esclareço, por fim, que os preços apresentados para cada um dos trabalhos complementares foram previamente 

acordados entre a EE e o DO, em completo respeito com o procedimento previsto no Código de Contratação Publica. 

Em anexo:  

1. Ata de reunião de obra realizada no dia 30.03.2021, na qual se encontram descritos os trabalhos em falta um dia 

antes da conclusão do prazo concedido na 2ª Prorrogação. 

2. Planta com indicação do local onde se encontra a esta data (08.06.2021) o desenvolvimento do Troço 1.»  

 

 
Planta com indicação do local onde se encontra a esta data (08.06.2021) o desenvolvimento do Troço 1. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, não aceitar o pedido de prorrogação, nos 

termos apresentados pela empresa CALAVEIRAS em seu requerimento, mas sim, a aceitação do pedido de 

prorrogação e considerada a concessão de uma 3ª Prorrogação do Prazo para conclusão da totalidade dos 

trabalhos até dia 15 de julho de 2021, nos termos do n.º 5 do artigo 373.º do Código dos Contatos Públicos. 

Consta dos anexos, à presente ata, dela fazendo parte integrante, a ata da reunião de obra de 30 de março de 

2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

28. Mercado Municipal de Serpa – Pedidos de alteração de horário 

 

28.1. Maria da Encarnação Abraços Pepe Pereira – LOJA n.º 1 

 

 

28.2.Annisley Marty Cosme – LOJA n.º 4 
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28.3. Francisco José Troncão Pacheco Afonso – TALHO n.º 1 

 

 

O Regulamento do Mercado Municipal, publicado no D.R nº 33, 2º Série, de 17 de fevereiro, prevê o horário de 

funcionamento e as consequências do seu incumprimento nos seguintes termos:  

 “Artigo 30.º  

Horários de Funcionamento  

1 — O Mercado Municipal de Serpa funciona de terça-feira a domingo, de cada semana, com o seguinte horário de 

funcionamento ao público: Abertura: 07h00; Encerramento: 14h00. 

 2 — O Mercado Municipal de Serpa está encerrado nos dias feriados nacionais, na terça feira de Carnaval, e no dia do 

feriado municipal. 

 3 — As lojas com acesso do público pelo exterior do mercado estão sujeitas ao horário de funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais praticado na área do Município. 

 4 — As lojas com acesso do público pelo interior do mercado estão sujeitas ao regime de funcionamento e horário do 

mercado. 

 5 — Poderão ser determinados, ou ajustados, horários de funcionamento da loja do queijo, que deverá estar aberta em 

simultâneo com o Centro Interpretativo do Queijo. 

 6 — Fora do período e horário de funcionamento referidos no n.º 1 deste artigo, não é permitida a entrada no mercado, 

exceto a funcionários em serviço, nem a venda de quaisquer produtos.  

7 — A entrada ou permanência de qualquer titular do lugar de venda, ou de pessoas ao seu serviço, fora dos horários de 

funcionamento ou de abastecimento, carece de autorização da Câmara Municipal de Serpa, a conceder apenas por 

motivos ponderosos e justificados.  

8 — Sem prejuízo do referido nos números anteriores, poderá ser autorizada a abertura ou encerramento do mercado 

em dias diferentes dos previstos, para iniciativas ou atividades específicas devendo ser anunciado, com pelo menos 8 

(oito) dias de antecedência, através de aviso afixado no local e sítio da Internet.” 

- A inobservância dos horários de funcionamento do Mercado e dos correspondentes espaços comerciais constituí 

infração ao Regulamento ao abrigo do disposto no artigo 37º nº 2 j), punida como contraordenação com uma coima 

graduada de 500,00€ a 2.500,00€, conforme previsto no nº 5 da mesma norma, podendo ser aplicável como sanção 

acessória a rescisão do contrato de concessão. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, indeferir os três pedidos de alteração de horário, acima 

expostos, devendo cumprir-se o horário de funcionamento estabelecido no artigo 30.º do Regulamento do 

Mercado Municipal de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

29. Mercado Municipal de Serpa - Bancas 

29.1.José Domingos do Rosário Paraíba 

Na sequência do email enviado pelo Sr. José Domingos do Rosário Paraíba, a informar que irá estar presente aos 

sábados, nas bancas que lhe foram atribuídas, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que, no 

programa de procedimento público de atribuição de bancas permanentes, os comerciantes devem garantir o 

funcionamento de atividade no período mínimo de 3 dias por semana e colocam à consideração superior a anulação do 

contrato de atribuição de banca permanente a José Paraíba e propõem a utilização de bancas mediante a atribuição de 

banca diária. 

 Deliberação 

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, revogar o contrato de atribuição de banca permanente a José 

Domingos do Rosário Paraíba, e proceder à atribuição de banca diária, nos termos previstos no Regulamento do 

Mercado Municipal de Serpa.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

29.2.Jardim das Romãs, Unipessoal, lda. 

Maria Catarina da Silva Julião, gerente da empresa Jardim das Romãs, Unipessoal, Lda informa através de email, que 

tem muito mais oferta do que aquela que pode expor no espaço da loja que lhe foi atribuída e questiona se há 

disponibilidade de mais espaço, por exemplo, a disponibilização de duas bancas para funcionamento permanente.  

Face ao pedido formulado e às normas no Regulamento do Mercado Municipal em vigor, o Serviço de Assessoria 

Jurídica informa sobre a existência de duas bancas permanentes disponíveis que foram objeto de procedimento público, 

pelo que, de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 9.º do referido Regulamento, considera admissível a atribuição à 

interessada Maria Catarina da Silva Julião, gerente da empresa Jardim das Romãs, Unipessoal, Lda., do direito de 

ocupação de duas bancas permanentes, de acordo com o valor base de licitação do procedimento público publicitado, 

que foi de 5,00€ (cinco euros) o m2 e por mês, traduzindo-se o valor mensal de cada banca em 6,25€ (seis euros e vinte 

e cinco cêntimos) devendo as condições da concessão reger-se pelas regras do mencionado procedimento público, 

Regulamento Municipal e legislação aplicável. 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir a Maria Catarina da Silva Julião, duas bancas 

permanentes, de acordo com o valor base de licitação do procedimento público publicitado, que foi de 5,00€ 

(cinco euros) o m2 e por mês, traduzindo-se o valor mensal de cada banca em 6,25€ (seis euros e vinte e cinco 

cêntimos) devendo as condições da concessão reger-se pelas regras do mencionado procedimento público, 

Regulamento Municipal e legislação aplicável. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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30. Lote de terreno n.º 32 do Loteamento da Zona Nascente, em Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 11 do 

corrente mês de junho, refere que, João Pedro dos Reis  após ter tomado conhecimento da deliberação de câmara, 

proferida em reunião realizada em 12 de maio do corrente ano de 2021, respeitante à venda do lote de terreno nº 32, 

prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3633, sito no Loteamento da Zona Nascente, em Serpa, União das 

freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na CRP sob o número 2770/20050621, propriedade do Município 

de Serpa, informou  que pretende efetuar a formalização da respetiva aquisição em conjunto com a sua companheira, 

Patrícia Isabel Castelo Perdigão, com quem vive em união de facto, por conveniência de empréstimo bancário 

necessário à respetiva construção. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, na sequência de deliberação proferida por este Órgão Executivo, em reunião 

realizada em 12 de maio do corrente ano e face ao interesse manifestado pelo comprador, de harmonia 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, a venda do lote de terreno n.º32, prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 3633, sito no Loteamento da Zona Nascente, em Serpa, União das freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2770/20050621, 

propriedade do Município de Serpa, destinado a construção habitacional, a João Pedro dos Reis e Patrícia Isabel 

Castelo Perdigão, com quem vive em união de facto, pelo preço de 35.000,00€ (trinta e cinco mil euros). 

A venda deste lote de terreno, destinado a construção para habitação, deve respeitar 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 em 

caso de venda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

31. Lote de terreno n.º 16 do Loteamento Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em informação datada de 4 do 

corrente mês de junho, refere que, Carlos Manuel Quaresma Pica após ter tomado conhecimento da deliberação de 

câmara, proferida em reunião realizada em 12 de maio de 2021, respeitante à venda do lote de terreno nº 16, prédio 

urbano inscrito na matriz sob o artigo 2303, proveniente do artigo 2262, sito no Loteamento de Cabeça de Azinho, em A- 

do -Pinto, União das freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, descrito na CRP sob o número 

03104/200917, propriedade do Município de Serpa, informou  que pretende efetuar a formalização da respetiva 

aquisição em conjunto com a sua companheira, Maria  João Costa Mourão, com quem vive em união de facto, por 

conveniência de empréstimo financeiro necessário à respetiva construção, tendo já liquidado o imposto de selo e de IMT  

em  nome dos dois. 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, na sequência de deliberação proferida por este Órgão Executivo, em reunião 

realizada em 12 de maio do corrente ano e face ao interesse manifestado pelo comprador, de harmonia 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, a venda do lote de terreno nº 16, prédio urbano 
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inscrito na matriz sob o artigo 2303, sito no Loteamento de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto, União das 

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

03104/200917, pelo preço de 5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros), a Carlos Manuel Quaresma Pica e Maria 

João Costa Mourão, que residem em união de facto. 

A venda deste lote de terreno, destinado a construção para habitação, deve respeitar 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, em 

caso de venda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

32. Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase - Retificação 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, dando resposta à questão levantada, na reunião da Câmara 

Municipal de 26/05/2021, no que respeita à não fundamentação da adjudicação por lotes, informa que, de facto, se 

verificou uma omissão nessa matéria. 

Importa fazer um ponto prévio, referindo que a adjudicação por lotes consiste numa técnica contratual em que, num 

mesmo procedimento de formação de um contrato público, em vez de se fazer uma única adjudicação de todo o objeto 

contratual, se organiza o procedimento de forma a que o objeto contratual seja dividido em várias partes devidamente 

autonomizados, possibilitando várias adjudicações a diferentes adjudicatários e consequentemente múltiplos contratos, 

no âmbito do mesmo procedimento.  

Feito um mero enquadramento, e por forma a complementar a informação da reunião de 26 de maio, da Empreitada de 

Operação de Loteamento da Expansão da Zona Industrial de Serpa - Fase 1, cujo valor previsto é de 2.128.203,27€, 

caindo na parte final do nº 2 do artigo 46-A do DL 18/2008 de 29 de janeiro, (adiante designado por CCP) alterado e 

republicado pela D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua atual redação, sugere-se que a adjudicação não seja 

concretizada por lotes, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 46-A do CCP, que se transcreve ”Quando as prestações a 

abranger pelo respetivo objeto forem técnica ou funcionalmente incindíveis ou, não o sendo, a sua separação causar 

graves inconvenientes para a entidade adjudicante”., pois sendo empreitada deve ser preservada a sua unidade 

construtiva e funcional. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a adjudicação não será concretizada por 

lotes, ao abrigo da alínea a) do nº 2 do artigo 46-A do CCP, que se transcreve “Quando as prestações a abranger 

pelo respetivo objeto forem técnica ou funcionalmente incindíveis ou, não o sendo, a sua separação causar 

graves inconvenientes para a entidade adjudicante”, pois sendo empreitada deve ser preservada a sua unidade 

construtiva e funcional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

33. Eletrificação da Serra de Serpa – Definição da comparticipação dos residentes 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, por deliberação 

tomada na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 9 de janeiro de 2019, foi aprovada a celebração de Acordo de 

Colaboração com a EDP Distribuição – Energia SA, visando “promover a eletrificação da Zona da Neta – Pulo do Lobo 

do concelho de Serpa”. 
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De acordo com o numero 3, da respetiva Cláusula Terceira, “a construção dos elementos de ligação de uso exclusivo e 

os respetivos encargos de comparticipação nas redes ficarão a cargo dos interessados que venham a requerer a ligação 

das suas instalações de utilização às redes de distribuição”. 

Todo o processo negocial que conduziu à celebração do referido Acordo de Colaboração foi acompanhado pelos 

interessados individualmente, ou representados pela Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo. 

Em resultado desse processo e conforme indicações superiores, foi obtido o acordo dos moradores para a dita 

comparticipação no custo da rede pública, sendo estabelecido o montante de 1 000,00€ (mil euros), por cada 

interessado. 

Em face ao exposto, e considerando que compete à Camara municipal, de acordo com a alínea e), do número 1, do 

artigo 33º, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos 

serviços municipais ou municipalizados (…)”, propõe-se a presente para apreciação e deliberação do órgão executivo. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do n.º 1, alínea e) do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o montante de 1.000€ (mil euros) por cada interessado, para a 

comparticipação no custo da rede pública da Zona da Neta – Pulo do Lobo, concelho de Serpa. ------------------------ 
 

 

34. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  
34.1.Grupo Parlamentar Os Verdes 
Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o projeto de Resolução n.º 914/XIX/2.ª – Reforço das 
medidas de apoio aos idosos que vivem sozinhos ou isolados: 
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34.2. Grupo Parlamentar do PCP  
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34.3. Grupo Parlamentar do PCP 

 

 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o referido Projeto de Resolução n.º 1247/XIV/2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Ata n.º 12/2021 – 16 de junho 

 

63 
 

 

 

34.4.AMAlentejo 

 

 

 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, os relatórios finais da Petição n.º 9/XIV/1.ª e Petição 

n.º622/XIII/1.ª. 

 

 

35. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 108, referente ao dia 15 de junho de 

2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.178.551,01€ (três milhões, cento e setenta e oito mil, quinhentos e 

cinquenta e um euros e um cêntimo) e 63.227,65€ (sessenta e três mil, duzentos e vinte e sete 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, o Sr. Vereador Manuel Soares fez referência ao facto da loja do queijo que está 
no Mercado Municipal de Serpa, ter pouca visibilidade e o lettering também ser muito pequeno e os visitantes podem 
não se aperceber também da existência do Centro Interpretativo do Queijo, que na sua opinião, estaria melhor antes da 
loja do queijo. Mencionou ainda o facto de a esplanada do café estar toda a tarde ao sol e questionou se não seria 
possível fazer um ensombramento, que se enquadrasse no projeto do mercado e lamenta também o facto da loja do 
vinho não ter voltado a abrir deste o dia da inauguração. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente começou por responder à questão da loja do vinho, informando que, na próxima semana irá realizar-se 
uma reunião com a Aproserpa para tentar resolver a situação da abertura dessa loja e quanto à questão da esplanada já 
foi solicitado ao Arquiteto responsável pelo projeto que tentasse arranjar uma solução, para resolver o problema do sol 
durante a tarde naquele espaço. Quanto à loja do queijo e centro interpretativo, já tinha sido identificada essa dificuldade 
de visibilidade e o assunto já está a ser tratado pelos respetivos serviços. ------------------------------------------------------------- 
 
 

Informações enviadas aos eleitos, por email: 
Dia 27 de maio de 2021 
Na sequência do assunto abordado pelo Sr. Vereador António Mariano, na reunião de 31 de março, sobre o acesso 
pedonal ao Lidl, informa-se que foi enviado no dia 13 do corrente mês de maio, o seguinte oficio para os serviços 
centrais do Lidl:  
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Dia 11 de junho de 2021 

O Órgão Executivo tomou conhecimento da informação prestada pelo Dirigente da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 11 do corrente mês de junho, que se transcreve: 

 

«Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 26 de maio passado e tendo presente a intervenção do Sr. 

Vereador Manuel Soares, entendo prestar os seguintes esclarecimentos complementares. 

1 – Fundamentação da decisão de não contratação por lotes: 

Começo por esta questão por ser, aparentemente, a mais simples de esclarecer. 

Efetivamente, assiste inteira razão à observação tecida, pelo que importa corrigir o lapso. 

Neste sentido, remeto para informação do Técnico Superior Nuno Canhita, que subscrevo integralmente e propus para apreciação 

do Órgão Executivo. 

2 – Possibilidade de adotar o procedimento de Concurso Público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia 

Nesta matéria discordo parcialmente do entendimento defendido. 

É verdade que, de acordo com o disposto na alínea a) do artigo 19º, do Código dos Contratos Públicos, para a celebração de 

contratos de empreitadas de obras públicas pode adotar-se o Concurso público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da 

União Europeia, qualquer que seja o valor do contrato. 

Quer isto dizer que se podia ter adotado tal modalidade em diversos outros procedimentos, nomeadamente (para referir apenas 

aqueles de valor mais elevado), nas empreitadas para Requalificação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa e para 

Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia (para referir apenas os mais recentes e de valor mais elevado); 

Não se concorda, porém, que da adoção do procedimento de concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia 

decorram vantagens significativas, ou pelo menos, quaisquer vantagens que superem os inconvenientes de tal procedimento. 

Fundamenta-se: 

1- Do ponto de vista formal, a lei permite, mas não impõe. Neste sentido deve prevalecer a avaliação técnica. 

2- No presente procedimento o prazo para apresentação de propostas seria igual (30 dias), atendendo à complexidade da 

empreitada. Não obstante, o prazo mínimo previsto na legislação não é igual (14 se concurso público sem publicação no 

Jornal Oficial da União Europeia; 30 dias se concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia); 

3- A publicação no Jornal Oficial da União Europeia, apesar de gratuita, é geralmente mais demorada; 

Mas sobretudo: 

4- Com a publicação do Anúncio no Diário da Republica (bem como na Plataforma SaphetyGov), assegura-se a publicitação 

do procedimento em todo o território nacional. Desta forma têm acesso ao procedimento todas as empresas com sede, 

filial ou qualquer outra forma de representação, formal ou informal, em território nacional. 

A publicação no Jornal Oficial da União Europeia apenas alarga a publicitação do procedimento a empresas sem qualquer 

tipo ou espécie de presença no território nacional. 

Desta forma e atendendo à natureza do procedimento (empreitada de obras públicas) sempre se considera qua a abertura 

do procedimento a estas empresas suscita dificuldades acrescidas na admissão das empresas, apreciação das respetivas 

propostas e posteriores documentos de habilitação. 

Tal como poderá representar uma dificuldade acrescida em sede de execução da obra. 

5- Por ultimo, considerando a natureza da obra (sem especiais dificuldades de carácter técnico) também se considera que 

existem, em território nacional, suficientes empresas com experiência e currículo suficientes para se poder dispensar a 

candidatura de empresas sem qualquer presença nacional, que apenas seriam verdadeiramente concorrenciais em função 

do preço apresentado.  
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Ora, no presente procedimento (tal como resulta expressamente do critério de adjudicação aprovado) sendo o preço, 

naturalmente, um fator importante, não é o único em consideração. 

Desta forma, admitindo em abstrato tal possibilidade, não considero uma opção vantajosa e, de acordo com o meu entendimento, 

só irei propor procedimentos de empreitada por concurso público com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, quando tal 

resultar de imposição legal. 

Por ultimo acrescente-se que em diversos procedimentos para a aquisição de bens e serviços foi adotado o procedimento de 

concurso publico com publicação no Jornal Oficial da União Europeia por imposição legal (Aquisição de Gasóleo Rodoviário, 

Prestação de serviços na área dos Seguros, Fornecimento de Energia Elétrica em mercado livre) e em nenhum deles foi 

apresentada, uma única vez, qualquer proposta de qualquer empresa sem representação em território nacional. 

 

3 – Assunto da caução: 

3.1 - Questão prévia 

Na sua intervenção, refere o Sr. Vereador Manuel Soares que “este assunto já foi repetidamente abordado em várias reuniões, ou 

não há vontade de mudar, ou não há respeito”. 

Não podendo - porque não me deixa o profissionalismo que coloco no exercício de funções e o carácter que me forma - deixar de 

esclarecer esta matéria, salientando que agradeço todas as intervenções do Sr. Vereador Manuel Soares. É conhecido o trabalho 

que desenvolve na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, em particular na área da contratação pública, pelo que a troca de 

conhecimento e experiências profissionais será sempre proveitosa para todos os envolvidos. 

Por outro lado, nunca foi minha vontade ou desejo que a demora na apreciação e resposta às questões colocadas fosse entendida 

enquanto demonstração de falta de vontade ou respeito pela Câmara Municipal e/ou, em particular, pelo Sr. Vereador Manuel 

Soares, mas antes mero reflexo da necessidade de priorizar tarefas em face de um volume de trabalho sempre muito exigente. 

Diga-se, neste aspeto, que será difícil encontrar paralelo de um ano tão desafiante e exigente quanto o ano de 2021. 

Para quem possa estar um pouco mais distante das dificuldades do corrente ano, saliento as seguintes áreas de intervenção afetas 

em exclusivo, ou preferencialmente, ao leque de competências da Divisão de Administração, Finanças Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, que dirijo, e que neste ano acumulam com as tarefas desenvolvidas regulamente: 

- Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP) relativamente ao biénio 2019/2020; 

- Eleições Autárquicas 2021; 

- Processo Censitário 2021; 

- Atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade; 

- Implementação do Sistema de Normalização Contabilista para Administrações Públicas (SNC-AP); 

- Processo de transferência de competências para as autarquias locais iniciado pela Lei-Quadro Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e 

concretizado em mais de 20 diplomas sectoriais; 

- Estado de pandemia geral em resultado da Covid-19; 

Dois apontamentos adicionais: 

- Parte significativa destas matérias começaram a ser desenvolvidas ainda em 2020; 

- A pandemia resultante da Covid-19, além de ter criado múltiplas necessidades e tarefas novas, determinou a afetação de um 

número considerável de trabalhadores ao regime de teletrabalho, gerando dificuldades acrescidas na gestão de trabalhadores, 

afetação de tarefas e recursos. No período de confinamento mais apertado de 2020, dos 50 trabalhadores da Divisão, encontravam-

se em trabalho presencial regular cerca de 10/12 trabalhadores. 

Por outro lado: 

As intervenções do Sr. Vereador Manuel Soares têm suscitado questões que podemos enquadrar em dois grupos distintos: 

- Por outro lado situações em que aponta erros ou falhas factuais às peças do procedimento; 
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- De outro lado situações em apresenta sugestões de melhoria, em função da sua opinião/entendimento. 

Ora, relativamente às primeiras questões a resposta da Divisão tem sido sempre célere ou imediata. Assim o demonstra (entre 

outras) a resposta que consta do primeiro ponto da presente informação. 

As segundas questões, pela sua natureza, têm sido respondidas, conforme já referido, em função da disponibilidade possível. 

 

3.2 – Questão de fundo – Sugestão apresentada relativamente ao artigo 30º, do Programa do Procedimento 

Relativamente a esta questão, importa começar por referir que se discorda, em abstrato, da argumentação apresentada. 

Alega o Sr. Vereador Manuel Soares, designadamente, que: 

- “A lei permite estas opções, mas as entidades ao elaborarem os documentos do concurso e definido o valor do concurso e da 

caução, adequam o texto àquilo que foi definido para cada procedimento. Esta questão não inviabiliza o concurso, mas dá má 

imagem, pois estamos a usar a mesma minuta, que dá sempre para tudo”. 

Ora, resulta claro do exposto que o Sr. Vereador Manuel Soares manifesta, neste ponto, o seu entendimento pessoal, sobretudo 

quando refere que o uso da mesma minuta “dá má imagem”. 

Não sendo as questões de imagem despiciendas na atividade municipal (antes pelo contrário), não creio que seja critério relevante 

na elaboração de peças com a tecnicidade daquelas em apreciação. 

Mas, mais importante, é meu entendimento, que as peças do procedimento devem conter Cláusulas tão genéricas e abstratas 

quando possível, desde que não fique prejudicada a respetiva clareza, conteúdo e inteligibilidade. 

Concorre a favor desde entendimento a redução do volume de trabalho e a redução (complementar) das situações passiveis de 

gerarem erro ou engano. 

(Veja-se neste sentido os princípios postulados pelo engenheiro aeroespacial americano Edward A. Murphy e posteriormente 

popularizados pela “Lei de Murphy”). 

Como é natural, a apreciação que antecede, resulta do conhecimento concreto e da avaliação efetuada ao volume do trabalho 

desenvolvido pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública e os recursos humanos afetos. 

Neste sentido, entendo que deve ser estabelecido um equilíbrio entre a clareza e inteligibilidade das peças e cláusulas do 

procedimento e uma formulação tão genérica e abrangente quanto possível. 

Por ultimo, importa salientar que o entendimento exposto reflete naturalmente a minha opinião, na qualidade de Dirigente da Divisão 

de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, e pela qual assumo inteira responsabilidade, mas também o 

entendimento unânime dos trabalhadores que exercem funções no Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, com os 

quais tenho partilhado e avaliado conjuntamente as considerações do Sr. Vereador Manuel Soares. 

 

Quanto à questão concreta suscitada (artigo 30º, do Programa do Procedimento): 

No presente procedimento consta do artigo 30º, do Programa do Procedimento, que: 

“1. A caução destina-se a garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 

legais e contratuais. 

2. Não é exigível a prestação de caução quando o preço contratual seja inferior a 200.000,00 € (duzentos mil euros) ou desde que o 

adjudicatário, no prazo correspondente, apresente seguro da execução do contrato a celebrar, nos termos previstos no n.º 4, do 

artigo 88º, do Código dos Contratos Públicos. 

3. Quando, no caso previsto no número anterior, não tenha sido exigida a prestação de caução, pode a entidade adjudicante, se o 

considerar conveniente, proceder à retenção de 10% do valor dos pagamentos a efetuar. 

4. O valor da caução inicial é de 5% do preço contratual, quando exigível.  

5. A não prestação de caução, por facto imputável ao adjudicatário, implica a caducidade da adjudicação, passando a mesma para 

a proposta ordenada no lugar subsequente.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_A._Murphy


                Ata n.º 12/2021 – 16 de junho 

 

68 
 

Ora, refere o Sr. Vereador Manuel Soares, que “as entidades ao elaborarem os documentos do concurso e definido o valor do 

concurso e da caução, adequam o texto àquilo que foi definido para cada procedimento”. 

Neste ponto, importa retificar um aspeto, uma vez que, aquando da elaboração das peças concursais, já se encontra definido o 

“valor do concurso”, mas não se encontra definido o valor da caução, uma vez que este é definido em função do preço contratual. 

Quer isto dizer que, a adequação da Cláusula a cada caso concreto, conforme sugerido, obrigaria a três redações distintas: 

- Uma redação quando o valor do procedimento é inferior a 200,000,00€, pelo que o preço contratual sempre seria inferior ao 

mesmo valor, não havendo nunca lugar à prestação de caução; 

- Uma redação mais genérica (semelhante à atual), quando o valor do procedimento for igual ou superior 200 000,00€, mas se 

admita que o preço contratual possa ser inferior ao mesmo valor, não havendo ainda lugar à prestação de caução; 

- Uma terceira redação para os procedimentos de valor significativamente superior a 200 000,00€, não se admitindo a possibilidade 

de um preço contratual inferior a 200 000,00€, impondo-se sempre a prestação de caução. 

Do exposto resulta ainda a dificuldade importante de definir qual o limiar a partir do qual se considera que nunca seria possível a 

apresentação de um preço contratual inferior a 200 000,00€. Será 250 000,00€? 260 000,00€? 300 000,00€? 

Se o limiar for relativamente baixo (por exemplo 250 000,00€) corre-se risco de ser apresentada uma proposta de valor inferior a 

200 000,00€ e ficar excluída a possibilidade de exigir a prestação de caução. 

Se o limiar for mais elevado (por exemplo 300 000,00€), a aplicação prática será extremamente residual, considerando o valor 

habitual dos procedimentos promovidos pelo Município de Serpa. 

Com o devido respeito, entendo que o desejo manifestado de adequar a Cláusula à situação concreta, cria dificuldades excessivas 

e adicionais, sem benefícios equivalentes em temos de clareza e transparência. 

Naturalmente se a Câmara Municipal entender que se deve proceder à adequação da Cláusula ao caso concreto, darei 

integralmente cumprimento ao deliberado, no entanto, não me sentindo absolutamente capacitado para definir tal limiar, solicito que 

o mesmo seja definido pelo Órgão Executivo. 

Não obstante o que se acaba de expor, admite-se sempre a possibilidade de melhorar ou corrigir o teor das cláusulas contratuais, 

em conformidade com o entendimento acima defendido. 

Relativamente à Clausula em concreto, já foi remetida uma nova redação ao Serviço para adoção, conforme se expõe: 

“Função e valor da Caução 

1. A caução destina-se a garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais 

e contratuais. 

2. Nos contratos cujo preço contratual seja igual ou superior a 200.000,00 € (duzentos mil euros) é sempre exigida a prestação de 

caução, exceto se o adjudicatário, no prazo correspondente, apresentar seguro da execução do contrato a celebrar, nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos. 

3. O valor da caução inicial é de 5% do preço contratual.  

4. Às importâncias que o empreiteiro tenha a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante, 

correspondente a 5 % desse pagamento, salvo se o contrato fixar percentagem inferior ou dispensar tal dedução, a título de reforço 

da caução prestada, conforme o disposto no artigo 353º, nº 1 do CCP. 

5. Nos contratos cujo preço contratual seja inferior 200.000,00 € (duzentos mil euros), é dispensada a prestação de caução, no 

entanto, a entidade adjudicante procederá à retenção de 10% do valor de todos os pagamentos a efetuar. 

6. A não prestação da caução, por facto imputável ao adjudicatário, implica a caducidade da adjudicação, passando a mesma para 

a proposta ordenada no lugar subsequente.” 

Entende-se que esta redação, clarificando alguns aspetos, garante: 

- A possibilidade de adoção em todos os procedimentos; 

- O entendimento claro e pleno por parte de todos os eventuais interessados e concorrentes. 
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Julgando ter dado assim resposta ao solicitado, manifesto mais uma vez o agradecimento pelas sugestões apresentadas e a 

disponibilidade absoluta para proceder à respetiva apreciação, solicitando compreensão quando o meu entendimento seja diferente 

ou contrário ao proposto e desculpando-me antecipadamente, caso a resposta não seja tão célere quanto desejado. 

À apreciação da Câmara Municipal de Serpa 

O Dirigente da DAFRHAJ 

Rui Costa» 

 

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: 

 

 Alteração n.º 8 ao Orçamento da Câmara Municipal - Ratificação 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Roque da Costa, n.º 27 e Rua 

da Cadeia Velha, n.º 24 e 26, em Serpa – Requerente: Fátima Isabel Nunes Lopes Colaço 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99 de 16/12 ao prédio sito na Rua Roque da Costa, n.º 27 e Rua 

da Cadeia Velha, n.º 24 e 26, em Serpa – Requerente: Ana Filipa Guerreiro Pêgas 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. – Modelo de cogestão para a área protegida do 

Parque Natural do Vale do Guadiana  

 Anúncio n.º 71885/2021 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Ladeira do Amaral, n.º 20 em 

Serpa – Requerente: João Hugo Abundância Canena 

 Consulta Prévia 42/2021 – Repartição de encargos – Aluguer operacional de veículos elétricos ao abrigo do 

acordo-quadro para aluguer operacional de veículos elétricos e híbridos da Central de Compras da CIMBAL 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 217 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 330 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 333 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 334 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 338 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 354 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 451 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Enquadramento nos instrumentos de Gestão Territorial do prédio art.º 453 secção E de Vila Verde de 

Ficalho para arranque de olival e posterior plantação – Requerente: Rute de Jesus Mendonça Guerreiro 

 Cedência de autocarro às escolas para visitas de estudo – Proposta de isenção de pagamento das 

despesas 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Proposta de apoio no âmbito do projeto “Cinema, cem anos de 

juventude” 
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 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Louseiras”, art.º 249.º secção E, Vale de Vargo – 

Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Alteração de constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua dos Barrigos, n.º 46 e 48 em 

Serpa – Requerente: Maria de Guadalupe Estevens Cortez Vaz Cano 

 Destaque de parcela no prédio rústico denominado “Horta de Baixo”, artigo 134.º secção E de Vila Verde de 

Ficalho – Requerente: Catarina Valente Violante Silva 

 Proposta de abertura de procedimentos concursais para canalizador e jardineiro 

 Grupo Coral e Etnográfico Os Camponeses de Pias – Proposta de apoio 

 Plataforma SerpaMarca.pt - Manual do Comerciante 

 Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria (Serpa) – Pedido de isenção de pagamento de taxas da obra de 

reabilitação e restauro da Igreja de Santa Maria  

 Certificação de nome de rua (Rua de S.Brás, em Serpa) 

 “Stand upPaddle” – Fixação do preço da prestação de serviços 

 Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Pedido de Suspensão Parcial de Trabalhos 

 Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 4º Pedido de Prorrogação de Prazo de 

Execução dos Trabalhos 

 Mercado Municipal de Serpa – Pedidos de alteração de horário 

 Mercado Municipal de Serpa – Bancas 

 Lote de terreno n.º 32 do Loteamento da Zona Nascente, em Serpa 

 Lote de terreno n.º 16 do Loteamento Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto 

 Empreitada de operação de loteamento da expansão da Zona Industrial de Serpa – 1.ª Fase – Retificação 

 Eletrificação da Serra de Serpa – Definição da comparticipação dos residentes 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 17h30 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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