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ATA N.º 13/2021 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 21 DE JUNHO DE 2021 

  

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 21 

de junho de 2021, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º3 do artigo 40.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Aprovação da Ata n.º 12/2021 

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 12, relativa à reunião realizada no dia 16 de junho, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Francisco Godinho, 

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. Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

2. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

3. Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M. – Repartição de encargos 

4. Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo” – Atribuição 

de viatura ao Município de Serpa – Repartição de encargos  

5. 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

6. Suplemento de penosidade e insalubridade - Aditamento  

7. Alteração da constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua 

Quente, n.º 7 e 9 em Serpa – Requerente: Ana Cristina Milagres Abreu Palma 

8. Pedido de emissão de alvará de licença de obras e urbanização – Saneamento liminar – 

Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Lda.  

9. Proposta para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 e proposta de protocolo de colaboração 

com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento, 

para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 

10. Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Proposta de atribuição de subsidio  

11. Resumo Diário da Tesouraria  

 

 



                                                                                                           Ata n.º 13/2021 – 21 de junho 

 

3 
 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

«Ao longo dos anos verificaram-se diversas reformas da contabilidade pública devido à necessidade de se 

encontrar um modelo de gestão das mesmas que suprimisse as fragilidades existentes, e também como 

fim de uniformizar métodos e procedimentos dentro das contas públicas dos diversos órgãos da 

administração do país. Destas reformas, podemos destacar a entrada em vigor do POCAL em 2002, que 

trouxe a maior alteração até então, pois passou-se de uma contabilidade apenas orçamental para uma, 

também na vertente patrimonial. A seguir, e após a publicação do Decreto Lei 192/2015 de 11 de 

setembro que visou a implementação do sistema de normalização contabilística para a Administração 

Publica, surge uma reforma ainda mais significativa à gestão publica, que permite o cumprimento de 

objetivos, de análise, de controlo e prestação de informação, nomeadamente na execução orçamental, e 

financeira, e uma uniformização de informação a prestar aos diversos órgão de controlo e supervisão, 

como também proporcionar informação para a preparação das contas de acordo com o Sistema Europeu 

de Contas Nacionais e Regionais. Apesar desta lei ter sido publicada em 2015, apenas no ano de 2020 

ficaram asseguradas minimamente as condições para a implementação deste sistema contabilístico, que 

nos trouxe muitas e variadas alterações ao nível da prestação das informações. Considerando a 

obrigatoriedade do executivo municipal apresentar, nos termos da alínea i) do nº.1 do art.º33, da Lei 

nº75/2013 de 12 setembro na sua redação atual, os documentos de prestação de contas do Município à 

Assembleia Municipal para sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea l) do nº.2 

do art.º25 da Lei nº75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual, procedeu-se à elaboração do 

presente relatório que para além de cumprir o estipulado pela Lei, irá analisar a execução da situação 

económica, financeira e patrimonial do Município de Serpa, bem como a execução do seu orçamento e do 

plano plurianual de investimentos ocorrido ao longo do ano económico de 2020.  

Ao longo do ano de 2020, e apesar do ano ter sido um ano atípico, a gestão municipal à semelhança dos 

anos anteriores, continuou a guiar-se pelos princípios do rigor, da transparência e do equilíbrio financeiro 

das suas contas. Sendo estes princípios fundamentais para uma boa gestão, não podemos descurar o 

cumprimento de alguns objetivos essenciais que contribuem para o bem-estar dos Munícipes do 

Concelho. Pretende-se com este relatório de gestão e todos os documentos que constituem esta 

prestação de contas de 2020 dar conta da atividade municipal desenvolvida ao longo do ano, e da sua 

situação económica e financeira, comparando-a com os 3 anos anteriores. No ano anterior uma epidemia 

provocada pelo Coronavírus SAR3-COV2 e doença COVID 19 assolou o mundo, e o nosso país não foi 

exceção, tendo sido adotadas algumas medidas excecionais e temporárias de resposta a esta 

epidemiologia, com a publicação da Lei nº1-A/2020 de 19 de março, e respetivas alterações. Uma destas 

alterações previu alterar o prazo de realização da reunião de apreciação de contas pela Assembleia 

Municipal poder-se realizar no mês de junho. Outra alteração que a lei previu foi que o prazo de remeter a 

conta como o previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 51.º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de 

Contas (Lei n.º 97/98, de 26 de agosto), ao Tribunal de Contas poderá ser até 30 de junho de 2021. 

Apresentamos estes documentos de Prestação de Contas relativos ao exercício de 2020, dando 

cumprimento não só a um requisito legal, mas sobretudo porque se entende que a prestação de contas 

aos eleitos municipais, às entidades e instituições, ao movimento associativo, aos trabalhadores da 
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autarquia, às juntas de freguesia e às populações é um elemento essencial da forma como entendemos e 

praticamos a gestão autárquica, mesmo num contexto em que não podemos estar tão próximos de todos 

como desejaríamos.  

O ano de 2020, foi marcado, pelo agravamento da crise económica e social que afetou de forma dura as 

famílias e as empresas e que teve reflexos na generalidade dos setores sociais. Ainda que tenha sido 

adotada legislação especial para dar resposta aos problemas existentes e a novas situações que surgiram 

eles ficaram aquém do que seriam as necessidades e mais uma vez as autarquias locais não foram 

devidamente ressarcidas, não obstante isso dever ser obrigação do governo em função de legislação 

aprovada como o caso do acesso ao Fundo Social Municipal para fazer face a despesas incorridas com a 

pandemia. Tal como se teria imposto uma reversão no processo de transferência de encargos e de terem 

sido dados passos efetivos na reposição das freguesias a tempo das próximas eleições autárquicas. 

Também não avançaram as obras relevantes para a região de que destacamos a intervenção no IP8 em 

toda a sua extensão. No concelho de Serpa, em 2020 e apesar dos constrangimentos consolidaram-se as 

opções assumidas no sentido do cumprimento dos compromissos assumidos com os eleitores que têm 

vindo a merecer sucessivamente a confiança das populações, tal como estiveram patentes as orientações 

definidas nas Grandes Opções do Plano e sintetizadas na seguinte Matriz Estratégica. 

 

 
A análise deste relatório deve ser complementada com a informação escrita exaustiva que prestamos 

regularmente nas reuniões ordinárias da Assembleia Municipal, pelas respostas que damos às perguntas 

3 formuladas sobre a ação da Câmara, permitindo aos seus eleitos acompanhar a atividade desenvolvida 

do ponto de vista quantitativo e qualitativo. O que também pode ser feito através da disponibilização das 

atas das reuniões de Câmara, da informação disponibilizada no nosso site, no Serpa Informação e noutros 

meios informativos que utilizamos. Apesar de diferentes acompanhamentos, a informação agora prestada 

permite de uma forma clara e transparente municiar os eleitos com os elementos indispensáveis a uma 

adequada apreciação do trabalho realizado e à formulação dos juízos de valor que considerem pertinentes 

fazer. Continuamos a valorizar o papel indispensável dos trabalhadores do município e por isso 
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concretizamos uma política de articulação com a organização representativa dos trabalhadores na 

identificação de medidas que melhorem as condições de trabalho e no quadro legal possível as condições 

remuneratórias e na realização de atividades na área da formação e da higiene e segurança no trabalho. 

Demos atenção, como é nosso apanágio, a uma ligação estreita às populações, realizando visitas de 

trabalho e reuniões regulares nas diversas freguesias, com as respetivas juntas e com as entidades do 

movimento associativo. Lutámos e continuaremos a lutar pela concretização de importantes investimentos 

no concelho, como seja a melhoria das acessibilidades a nível geral, bem como a luta pela concretização 

do IP8 em toda a sua extensão como definido no Plano Rodoviário 2000. A nível da rede escolar 

entendemos que o governo deve assumir a sua responsabilidade na qualificação da Escola Secundaria de 

Serpa e da Escola Básica de Vila Nova de S. Bento. Continuamos a reconhecer e a incentivar o empenho, 

a generosidade, a determinação e o contributo dos trabalhadores das autarquias locais do concelho, a 

ação do conjunto de eleitos dos diversos órgãos autárquicos, e o papel determinante da intervenção das 

populações. 

 

 O Presidente da Câmara  

Tomé Pires » --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- Total do ativo: 77.872.553,94€; 

- Total do património líquido: 70.199.693,25€; 

-  Total do passivo: 7.672.860,69€; 

-  Total rendimentos: 16.050.660,38€; 

- Total gastos: 17.903.731,01€; 

- Resultado líquido: -1.853.070,63€; 

- Total recebimentos: 17.063.226,08€ 

- Total pagamentos: 16.527.358,41€ 

- Desempenho orçamental (recebimentos e pagamentos) (DDO): 17.063.226,08€ 

e 16.527.358,41€ 

- Saldo inicial do desempenho orçamental (de operações orçamentais): 305.503,90€ 

- Saldo inicial do desempenho orçamental (de operações de tesouraria): 268.561,33€ 

- Saldo final do desempenho orçamental (de operações orçamentais): 841.371,57€ 

- Saldo final do desempenho orçamental (de operações de tesouraria): 23.408,43€ 

 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente, começando por explicar cada um dos grupos em que se divide o documento de 

prestação de contas. No que se refere à execução orçamental, diz que o equilíbrio mantém-se com 

alguma folga e ainda temos cerca de um milhão e meio de margem de manobra. Realça o facto de a 

execução orçamental ter sido de 86%, que é o cumprimento do objetivo definido na lei das finanças locais. 

Realça outro aspeto importante que tem a ver com a divida a curto prazo, que diminuiu cerca de 

1.350.000€ e reduziu quase dois milhões de euros no curto e médio prazo e no final do ano passado não 

tínhamos pagamentos em atraso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Vereador Manuel Soares questionou, na parte do relatório de gestão, a que se refere os 

2.853.529,14€ de capital em divida do empréstimo, cuja data do contrato foi de 14 de janeiro de 2010, 

tendo o Sr. Presidente respondido que teve a ver com a execução da comparticipação nacional do quadro 

comunitário em várias ações e intervenções não financiadas.  

O Sr. Vereador perguntou ainda a que se deve a grande diminuição do IMT, tendo o Sr. Presidente 

respondido que se deveu ao menor número de transmissões no ano passado e isso reflete-se no valor 

total  

Foi solicitada a presença da Técnica Catarina Correia para prestar mais alguns esclarecimentos, na 

sequência de outras questões colocadas pelo Sr. Vereador Manuel Soares, nomeadamente sobre o valor 

de 7,00€ dos impostos indiretos e o facto das taxas aumentaram mais do dobro, num ano em que houve 

tanta isenção e também o facto do passivo financeiro ter passado para zero, tendo a Técnica informado 

que deixou de existir impostos indiretos, conforme comunicação da DGAL e os valores passam para taxas, 

quer seja de empresas ou particulares e daí o grande aumento do valor das taxas. O passivo financeiro 

passou a zero, porque em 2020 não houve libertação de verbas de empréstimos e foi ainda abordado o 

assunto da transferência de verbas para as freguesias. -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Colocado o documento a votação, elaborado nos termos da Instrução n.º 1/2019, de 6 de março, foi 

deliberado, por maioria com a abstenção dos eleitos do PS, de acordo com o disposto no artigo 

25.º n.º 2 alínea l), artigo 33.º n.º 1 alínea i) e alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, o documento de Prestação de Contas relativo ao 

ano de 2020, cuja cópia se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------- 

 

 

2. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

De acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) e 33º, n.º 1, alínea c), da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal, a 3.ª revisão ao Orçamento e 2.ª ao Plano Plurianual de 

Investimentos, cujos documentos constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------- 

 

 

3. Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M. – Repartição de encargos 

Através de oficio datado de 6 do corrente mês de maio, a Resialentejo- Tratamento e Valorização de 

Resíduos, E.I.M. informa que, em reunião da Assembleia Geral realizada no dia 22 de janeiro do corrente 

ano, foi aprovado, por unanimidade, o aumento do capital social em 2.000.000€, assim como a subscrição 

do mesmo entre os anos de 2021 e 2024, pelo que, deverá o município de Serpa, até 30 de junho do 

corrente ano, fazer a transferência do valor de 91.974,00€ (noventa e um mil, novecentos e setenta e 

quatro euros), que corresponde à subscrição do capital para o ano de 2021.  
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Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 26 de maio, foi deliberado, por unanimidade, proceder à 

transferência para a Resialentejo do valor de 91.974,00€ (noventa e um mil, novecentos e setenta e quatro 

euros), que corresponde à subscrição do capital para o ano de 2021. -------------------------------------------------- 

 

Sobre o assunto, em informação datada de 13 do corrente mês de junho, na sequência do pedido de 

transferência correspondente à subscrição do aumento de capital para o ano de 2021 efetuado pela 

Resialentejo, a Unidade de Gestão Financeira refere a inexistência de repartição de encargos. 

Face ao exposto e de harmonia com o previsto na alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, LCPA, deverá a seguinte repartição de encargos, ser submetida à aprovação da Assembleia 

Municipal: 

 

Encargos com o aumento de capital: 

Anos Montante 

2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

Informam ainda que o n.º sequencial de cabimento será atribuído após a aprovação da revisão ao 

orçamento n.º 3, proposta para a próxima sessão de Assembleia Municipal. ---------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi deliberado, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte repartição de encargos, 

respeitante à subscrição do aumento do capital social da Resialentejo para o ano de 2021: 

Anos Montante 

2021 91.974€ 

2022 91.974€ 

2023 73.579€ 

2024 49.054€ 

Total       306.581€ 

 

 

4. Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo” – 

Atribuição de viatura ao Município de Serpa – Repartição de encargos  

Através de informação datada de 22 de março do corrente ano, a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos 

informa que, no âmbito da Candidatura "Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na 

Resialentejo" - POSEUR-03-1911-FC-000193, foi atribuída ao Município de Serpa a viatura AF-67-FZ. 

De acordo com informação da Resialentejo a viatura já se encontra pronta para ser entregue, pelo que é 

necessário efetuar compromisso no valor de 2.658,91 € + IVA (23%) referente ao Ano 1 (2021), sendo 

ainda necessário cabimentar os valores dos anos seguintes. 
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Alerta-se ainda, para o facto de a viatura só ser entregue depois de pago o 1º ano de utilização, que 

corresponde ao valor do compromisso solicitado. 

Matrícula Município V. Aquisição Investimento Seguro IUC Total 

AF-67-FZ Serpa 76 820,00 11 523,00 1 641,54 130,00 13 294,54 

 

Ano 1 (anual) Ano 2 (mensal) Ano 3 (mensal) Ano 4 (mensal) Ano 5 (mensal) Total 

2 658,91 221,58 221,58 221,58 221,58 13 294,54 

 

Na sequência do pedido de compromisso, a Unidade de Gestão Financeira, em 13 do corrente mês de 

junho, informa que se verificou a inexistência de repartição de encargos. 

Face ao exposto e de harmonia com o previsto na alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de 

fevereiro, LCPA, deverá a seguinte repartição de encargos, ser submetida à aprovação da Assembleia 

Municipal: 

 

Encargos com a utilização de viaturas 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 

Procedeu-se ao cabimento da despesa para o ano 2021. Cabimento com o n.º sequencial 23857. 

 

 Deliberação 

De acordo com a alínea c), n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, foi deliberado, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte repartição de encargos, 

respeitante à viatura atribuída ao Município de Serpa, no âmbito da candidatura “Projetos de 

recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo”: 

Anos Montante c/ IVA 

2021 3.270,46€ 

2022 3.270,52€ 

2023 3.270,52€ 

2024 3.270,52€ 

2025 3.270,52€ 

 

 

5. 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

Foi analisada a seguinte informação, que se transcreve, emitida pelo Dirigente da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

 

1 - «No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de 

proceder à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, 
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quantifica e carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, 

atribuições e competências. 

Nos termos da legislação em vigor, designadamente os artigos 28º e 29º, do Anexo I, à Lei nº 35/2014, 

de 20 de junho – Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que a previsão dos 

trabalhadores se revelar insuficiente, para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de 

acordo com as atribuições e estratégias do Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo 

Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos humanos que se venham a revelar necessário, para 

além dos inicialmente previstos. 

Na sequência dos pedidos formulados por diversas unidades orgânicas em matéria de recursos 

humanos, propõem-se as seguintes alterações que resultam essencialmente, da verificação de 

necessidades que não se encontram suficientemente preenchidas. 

 

Os postos de trabalho previstos são os seguintes: 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de 

Calceteiro, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 1 (um) posto de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de 

Tratorista, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 7 (sete) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de 

Cantoneiro de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos, para a Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

- 10 (dez) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de 

Serviços Gerais para Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude; da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico; da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e do Gabinete de Ação Social e 

Educação. 

 

Por outro lado, promove-se ainda a criação dos postos de trabalho necessários à consolidação de 

diversas mobilidades em curso, considerando que o respetivo período termina previsivelmente no 

próximo dia 30 de junho.  

Desta forma assegura-se a valorização profissional dos trabalhadores do Município, permitindo 

àqueles que adquiriram novas habilitações literárias consolidar as mobilidades intercarreiras, mediante 

a ascensão definitiva a carreira superior. Promove-se ainda a mobilidade de trabalhadores para novas 

funções, na mesma carreira, assegurando uma maior adequação às capacidades individuais e a 

resposta necessária às recomendações do serviço de medicina no trabalho. 

Este procedimento empola, temporária e artificialmente o número de lugares no Mapa de Pessoal, 

uma vez que só será possível proceder à eliminação dos lugares de origem, após conclusão do 

processo de consolidação. Para o dito efeitos são criados os seguintes postos de trabalho: 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Artes Plásticas e 

Multimédia, para a Divisão de Cultura e Património; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Animação 

Sociocultural, para a Divisão de Cultura e Património; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Serviço Social, 

para o Gabinete de Ação Social e Educação; 
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- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Engenharia 

Civil, para o Gabinete de Ação Social e Educação; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de Direito, para a 

Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Técnico Superior, da área funcional de 

História/Património Cultural, para a Divisão de Cultura e Património; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Leitor 

Cobrador de Consumos, para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica; 

- 2 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Jardineiro, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 3 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Motorista 

de Pesados, para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 9 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Serviços 

Gerais, sendo 7 para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 1 para a Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais e 1 para o Gabinete do Movimento Associativo, desporto e Juventude; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Tratorista, 

para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 4 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

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

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Coveiro, 

para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional 

Administrativa, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Pintor, 

para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 2 postos de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Cantoneiro, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- 1 posto de trabalho da Carreira/Categoria de Assistente Operacional, da área funcional de Guarda 

Noturno, para a Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

 

2 - Do que antecede, resulta a presente proposta de criação dos referidos lugares, melhor 

identificados no Mapa de Pessoal (parcial), que se anexa, justificados de acordo com os seguintes 

fundamentos: 

 
Grupo de 

Pessoal/ 

Carreira 

Área 

Funcional 

Lugares a 

tempo 

indeterm. 

Lugares 

a tempo 

determin. 

Justificações 

Assistente 

Operacional 

Calceteiro 

 

 1 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais, considerando a acumulação de 

trabalho que se verifica, impondo o recurso a 

contratação externa de serviços. 

Assistente Tratorista  1 Para satisfação de necessidades transitórias na 
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Operacional área de atuação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos, atendendo ao volume crescente 

de tarefas de limpeza de fossas no SAS, de 

trabalhos de rega, apoio a eventos (WCs), bem 

como a recolha de resíduos resultantes dos 

trabalhos de jardinagem. 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro 

de Recolha 

de RSU 

 7 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos decorrentes da implementação 

experimental do Projeto PAYT/PAP, que se traduz 

no reforço de pessoal para recolha de resíduos 

urbanos porta a porta, reforço do sistema de 

recolha de plástico/cartão/vidro nas freguesias, 

recolha de RCD´s e recolha e tratamento de 

resíduos verdes. 

Assistente 

Operacional 

Serviços 

Gerais 

 10 Para satisfação de necessidades transitórias na 

área de atuação do Gabinete do Movimento 

Associativo, Desporto e Juventude; da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico, da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica; da Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos e do Gabinete de Ação Social e 

Educação, para reforçar os meios de limpeza e 

higienização dos edifícios e equipamentos 

municipais em resultado da pandemia COVID-19 

Técnico 

Superior 

Artes 

Plásticas e 

Multimédia 

 

1 

 Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Cultura e Património 

Técnico 

Superior 

Animação 

Sociocultural 

 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Cultura e Património 

Técnico 

Superior 

Serviço 

Social 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação 

Técnico 

Superior 

Engenharia 

Civil 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação 

Técnico 

Superior 

Direito 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, em particular no Serviço de Recursos 

Humanos. 

Técnico 

Superior 

História/ 

Património 

Cultural 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Cultura e Património 

Assistente Leitor 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 
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Operacional Cobrador de 

Consumos 
necessidade de proceder à substituição de 

trabalhador que se reformou e dar resposta às 

recomendações do serviço de Medicina no 

Trabalho 

Assistente 

Operacional 

Jardineiro 2  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Motorista de 

Pesados 

3  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Serviços 

Gerais 

9  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pelas Divisão de Ambiente e 

Serviços Urbanos; Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais e Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude; 

Assistente 

Operacional 

Tratorista 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro 

de Limpeza 

4  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Coveiro 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Ambiente e Serviços 

Urbanos; 

Assistente 

Operacional 

Administrativo 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais; 

Assistente 

Operacional 

Pintor 1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais; 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro 2  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Mobilidade e Obras 

Municipais; 

Assistente 

Operacional 

Guarda 

Noturno 

1  Consolidação de mobilidade, considerando a 

necessidade de responder à crescente atividade 

desenvolvida pela Divisão de Desenvolvimento 

Estratégico; 
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3 – Suplemento de Penosidade e Insalubridade 

Procede-se ainda a três correções relacionadas com a atribuição do Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, conforme informado pala Divisão da Ambiente e Serviços Urbanos, mais 

concretamente: 

- Subtração de um trabalhador da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Pedreiro de Saneamento que regressa à função inicial (Cantoneiro de Limpeza Urbana) 

- Adição de dois trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Cantoneiro de Recolha de RSU (provenientes da área funcional de Jardineiro e Tratorista); 

- Adequação do Conteúdo Funcional dos Motorista de Pesados, que passa a prever expressamente 

as tarefas relacionadas com a recolha, transporte e descarga de resíduos sólidos urbanos e a 

correspondente atribuição do nível de insalubridade ou penosidade Alto, quando no exercício das 

mesmas. 

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

interno 5311/2021. Em conformidade procedeu-se à correção da ficha de cabimento com o número 

sequencial 16582, para contemplar os acréscimos de encargos decorrentes das citadas retificações ao 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade. 

Relativamente aos encargos decorrentes do aumento do número de postos de trabalho a tempo 

indeterminado e a termo, encontra-se a verba necessária prevista na Terceira Revisão ao Orçamento 

Municipal que será presente aos Órgãos Executivo e Deliberativo, respetivamente, na próxima 

Reunião e Sessão. 

 

5 - Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a 

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

2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob 

proposta da Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se 

que a presente seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a 

reunião da Assembleia Municipal de Serpa, para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2021 - 2ª Alteração; 

- Conteúdos Funcionais - Anexo 1 

- Informação de Cabimento» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a 

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

2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

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

Municipal, a segunda alteração ao Mapa de Pessoal, de acordo com os documentos que se anexam 

à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------- 
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6. Suplemento de penosidade e insalubridade - Aditamento 

Foi analisada a seguinte informação, que se transcreve, emitida pelo Dirigente da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica: 

 

«Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa, de 12 de maio transato, foi aprovada a atribuição do 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade a 45 trabalhadores da carreira geral de Assistente 

Operacional em exercício de funções, bem como a 1 trabalhador da área funcional de Coveiro, cujo 

recrutamento se prevê em 2021, com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, e o valor máximo de 

encargos previsível até ao montante de 51 606,98€. 

Entretanto, por informação do Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, foi reportada a 

necessidade de aditar/retificar a informação anteriormente prestada, nos seguintes parâmetros: 

- Subtração de um trabalhador da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Pedreiro de Saneamento; 

- Adição de dois trabalhadores da carreira/categoria de Assistente Operacional, da área funcional de 

Cantoneiro de Recolha de RSU; 

Foi ainda informada a necessidade de solicitar a colaboração de meios humanos e materiais à Divisão de 

Mobilidade e Obras Municipais, para efetuar a recolha e transportes de resíduos de grandes dimensões 

(monos) ou para limpeza de lixeiras e aterros ilegais. 

Tal necessidade resulta da circunstância das viaturas afetas à Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, 

não estarem vocacionadas para tais resíduos, seja pela referida dimensão, seja pela respetiva natureza 

(por exemplo, resíduos de construção e demolição). 

Os trabalhadores que efetuam tais tarefas são geralmente Assistentes Operacionais, da área funcional de 

Motorista de Pesados e, em tais circunstâncias, desenvolvem tarefas semelhantes, na natureza, 

penosidade e insalubridade, àquelas desenvolvidas pelos Assistentes Operacionais da Divisão de 

Ambiente, das áreas funcionais de Cantoneiro de recolha de RSU e Motorista de pesados para recolha de 

RSU. 

Neste sentido, justifica-se que, também aos trabalhadores da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais 

em causa, seja atribuído o Suplemento de Penosidade e Insalubridade, no nível Alto, e pago o respetivo 

valor, nos dias que desenvolvam tarefas semelhantes. 

A relação dos trabalhadores que passam a auferir o Suplemento de Penosidade e Salubridade, com as 

alterações acima indicadas, consta do Quadro de Encargos (Anexo I), junto à presente informação. 

Mas se informa, que as alterações agora propostas serão devidamente contempladas na 2ª Alteração ao 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa. 

 

Isto posto, propõe-se: 

- Que seja aprovada pela Câmara Municipal de Serpa, ao abrigo do disposto no artigo 24º, daLei n.º 75-

B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2021 (LOE2021), a atribuição do 

Suplemento de Penosidade e Insalubridade a mais dois trabalhadores, totalizando 47 trabalhadores da 

carreira geral de Assistente Operacional em exercício de funções, e 1 trabalhador da área funcional de 

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

funcionais expressamente identificadas no citado dispositivo legal; 
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- Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado no nível Alto, também aos trabalhadores 

agora identificados. 

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

trabalhadores colocados na posição remuneratória 11 e inferiores da Tabela remuneratória única e de 

15% da respetiva remuneração diária, para os trabalhadores colocados na posição remuneratória 12 e 

superiores; 

- Que o suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 01 de janeiro 

de 2021. 

- Que seja aprovado e autorizado o valor máximo de encargos com o Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, a atribuir aos trabalhadores no ano de 2021, até ao montante de 53.418,35€, conforme 

Quadro de Encargos (Anexo I) e Informação de Cabimento com o n.º sequencial 16582 (Anexo II).» 

 

 Deliberação 

Ao abrigo do disposto no artigo 24º, daLei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento do Estado para 2021, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  

 

 Atribuir o Suplemento de Penosidade e Insalubridade a mais dois trabalhadores, 

totalizando 47 trabalhadores da carreira geral de Assistente Operacional em exercício de 

funções, e 1 trabalhador da área funcional de Coveiro, cujo recrutamento se prevê em 2021, 

e cujos postos de trabalho se enquadram nas áreas funcionais expressamente identificadas 

no citado dispositivo legal; 

 Que o Suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado no nível Alto, também aos 

trabalhadores agora identificados. 

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

para todos os trabalhadores colocados na posição remuneratória 11 e inferiores da Tabela 

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

colocados na posição remuneratória 12 e superiores; 

 Que o suplemento de Penosidade e Insalubridade seja aplicado com efeitos retroativos a 01 

de janeiro de 2021. 

 Aprovar e autorizar o valor máximo de encargos com o Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, a atribuir aos trabalhadores no ano de 2021, até ao montante de 53.418,35€, 

conforme Quadro de Encargos e Informação de Cabimento com o n.º sequencial 16582, que 

se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 

 

 

7. Alteração da constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na 

Rua Quente, n.º7 e 9 em Serpa – Requerente: Ana Cristina Milagres Abreu Palma 

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

Território, em 14 do corrente mês de junho, que se transcreve: 
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A. «Análise: 

1. Pretende a requerente, a alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade 

Horizontal do prédio urbano sito na Rua Quente, n.º7 e 9, em Serpa, descrito na CRPSerpa sob o 

n.º2111/19980324, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 1407, da (extinta) Freguesia de 

Salvador, com Área Total de 156.37 m2, referente às áreas constantes da Fração B, mantendo-se 

a Fração A inalterada.  

Do prédio urbano em causa, consta o processo de obras n.º03/1999/270, que obteve o Alvará de 

Autorização de Utilização n.º21/2020.  

 

2. Proposta: 

Fracção A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 9 da Rua Quente, em Serpa, destinada a garagem, com 

uma divisão.  

Área de implantação: 42,48 m2 (quarenta e dois, quarenta e oito metros quadrados)  

Área bruta de construção: 42,48 m2 (quarenta e dois, quarenta e oito metros quadrados)  

Fração B: Rés-do-Chão e 1º andar, com entrada pela Rua quente, n.º 7 em Serpa, destinada a Habitação, 

de tipologia T2, composta por dois quartos, sala, cozinha, uma instalação sanitária, arrumos, circulação e 

quintal.  

Área coberta: 108,30 m2 (cento e oito, trinta metros quadrados)  

Área descoberta: 48,07 m2 (quarenta e oito, zero sete metros quadrados)  

São comuns às frações A e B: o solo, a cobertura, paredes e estrutura resistente.  

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 

1415.º do Código Civil. 

 

B. Proposta: 

Face ao supra exposto, propõe-se:  

B.1) que seja remetido o presente pedido de alteração da certidão de constituição em regime de 

Propriedade Horizontal a reunião de Câmara:  

Alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Rua 

Quente, n.º7 e 9, em Serpa  

Requerente: Ana Cristina Milagres Abreu Palma  

Alteração da certidão de constituição em regime de Propriedade Horizontal do prédio urbano sito na Rua 

Quente, n.º7 e 9, em Serpa, descrito na CRPSerpa sob o n.º2111/19980324 e inscrito na matriz predial 

sob o artigo n.º 1407, da (extinta) Freguesia de Salvador, com Área Total de 156.37 m2, referente à 

alteração das áreas constantes na Fração B, mantendo-se a Fração A inalterada.  

 

Fração A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 9 da Rua Quente, em Serpa, destinada a garagem, com 

uma divisão.  

Área de implantação: 42,48 m2 (Quarenta e dois, quarenta e oito metros quadrados)  

Área bruta de construção: 42,48 m2 (Quarenta e dois, quarenta e oito metros quadrados)  

 



                                                                                                           Ata n.º 13/2021 – 21 de junho 

 

17 
 

Fração B: Rés-do-Chão e 1º andar, com entrada pela Rua quente, n.º 7 em Serpa, destinada a Habitação, 

de tipologia T2, composta por dois quartos, sala, cozinha, uma instalação sanitária, arrumos, circulação e 

quintal.  

Área coberta: 108,30 m2 (cento e oito, trinta metros quadrados)  

Área descoberta: 48,07 m2 (quarenta e oito, zero sete metros quadrados)  

São comuns às frações A e B: o solo, a cobertura, paredes e estrutura resistente.  

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 

1415.º do Código Civil.  

B.2) informar a Requerente de que deverá solicitar a retificação das áreas constantes no Alvará de 

Autorização de Utilização n.º21/2020, de acordo com as áreas constantes no processo de obras 

n.º03/1999/270, devendo, posteriormente, proceder à atualização das áreas registadas na certidão do 

Registo Predial do prédio em causa.» 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração à constituição de 

propriedade horizontal do prédio sito na Rua Quente, n.º 7 e 9 em Serpa, nos termos propostos no 

parecer técnico, acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Pedido de emissão de alvará de licença de obras e urbanização – Saneamento liminar – 

Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Lda.  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 11 de junho do corrente 

ano, refere que, o requerente foi notificado do deferimento do pedido de licenciamento da operação de 

loteamento com obras de urbanização, através do Ofício n.º4808, de 30-09-2020, dispondo do prazo de 1 

ano para requerer o respetivo alvará. 

Vem agora o Requerente solicitar a emissão do alvará de loteamento com obras de urbanização. 

Verifica-se que o Alvará de empreiteiro de obras públicas se encontra válido no site do IMPIC. 

Foi entregue comprovativo da prestação de caução no valor determinado (94.385,94 Euros). 

Face ao exposto, propõe-se a emissão do alvará solicitado, devendo o Requerente proceder ao 

pagamento das taxas respetivas (emissão do alvará, TRIU e publicidade). ------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

emissão do alvará de loteamento com obras de urbanização, sito no prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n. º3622/20121219 da extinta freguesia de Salvador, inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 3870 da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 e proposta de protocolo de 

colaboração com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de 

Vila Nova de S.Bento, para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 

Procedeu-se à análise da informação emitida pela Dirigente do Gabinete de Ação Social e Educação, em 

11 de maio do corrente ano, respeitante à proposta de funcionamento das oficinas de verão 2021, para 

resposta no apoio às famílias e crianças em idade pré-escolar e de 1º ciclo (até 10 anos de idade), durante 

a pausa letiva de verão. 

OFICINAS DE VERÃO 2021 

Normas de Funcionamento 

Face ao encerramento do presente ano letivo e considerando a existência de agregados familiares com 

crianças sem suporte familiar, no horário de expediente dos pais e/ou encarregados, com necessidade de 

ocupar os seus tempos livres com atividades lúdicas e de recreio, integradas em grupos de pares, 

possibilitando-lhes uma ocupação salutar dos seus tempos livres, a Câmara Municipal de Serpa propõe-se 

a desenvolver, entre 12 de Julho e 31 de Agosto, as Oficinas de Verão 2021. 

A frequência das Oficinas de Verão em 2021, essencialmente face ao atual contexto de maior 

vulnerabilidade financeira dos agregados familiares e da presente situação de pandemia, é de carácter 

gratuito, à semelhança do ano transato. 
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Estas oficinas terão uma capacidade prevista de: 

- Serpa: 48 crianças – até 24 em idade pré-escolar e 24 com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos; 

- A-do-Pinto,Brinches, Vale de Vargo, Pias, Vila Nova de São Bento, Vila Verde de Ficalho e Vales 

Mortos – até 12 crianças em idade pré-escolar e até 12 com idades compreendidas entre os 6 e 10 anos; 

- Em cada localidade, as atividades só decorrem se existir um número mínimo de 5 crianças 

inscritas, com processo de candidatura completo e conforme critérios associados. 

São objetivos centrais destas Oficinas: 

Organizar e promover atividades destinadas a crianças em idade Pré-escolar e a crianças entre os 6 e 

os 10 anos, com a finalidade de proporcionar um programa de caracter educativo, cultural, desportivo, 

ambiental e lúdico: 

a) Fomentar a cooperação, entreajuda e espirito de equipa; 

b) Estimular a autonomia, a iniciativa e a criatividade das crianças e jovens, apelando a uma 

participação ativa nas necessidades; 

c) Estimular o respeito e aceitação das diferenças e o apelo à cidadania; 

d) Dar resposta às necessidades das famílias no que diz respeito à incompatibilidade entre os 

horários de trabalho dos Pais e Encarregados de Educação e o período de férias letivas das 

crianças. 

Inscrições 

As inscrições decorrem entre 21 de Junho e 2 de Julho de 2021, e poderão ser efetuadas da seguinte 

forma: 

 Presencialmente no Gabinete de Educação da Câmara Municipal de Serpa, a funcionar no Pólo 3 

de Serpa – Centro Social e Educativo; 

 Nas Juntas de Freguesia de Pias, Vila Nova de São Bento e Vila Verde de Ficalho; 

 Após a data de 2 de julho, os serviços continuaram a receber inscrições, mas o pedido ficará em 

lista de espera sendo ordenado por data de entrada. As crianças com entrada após essa data 

serão integradas caso existam vagas; 

 Apenas são admitidas candidaturas cujos encarregados de educação se encontrem ambos 

com ocupação profissional; 

 A inscrição é feita por semana, conforme formulário; 

 Não são admitidas, numa fase inicial, inscrições não residentes no concelho de Serpa e/ou que 

não tenham frequentado os agrupamentos de escolas do concelho no ano letivo 2020/2021. Em 

caso de matrícula nos Agrupamentos de Escola de Serpa, para o ano letivo 2021/2022, deverá ser 

entregue prova de matrícula; 

 

 As crianças não residentes no Concelho serão posicionadas na lista final de ordenamento de 

inscrições e serão integradas, caso se verifique a existência de vagas, após o término de 

candidatura; 

 Poderão acrescer situações extraordinárias, merecedoras duma análise diferenciada, 

nomeadamente situações de vulnerabilidade social, a analisar pelos serviços. 

 

Critérios de Priorização das Candidaturas 

Atendendo à incapacidade de resposta à totalidade da população integrada neste escalão etário e, 

considerando as restrições de segurança decorrentes da pandemia COVID-19, à limitação do número de 
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crianças por sala, é apenas utilizado como critério de priorização e integração a ocupação profissional de 

ambos os progenitores/tutores e a ordem de entrada da candidatura. 

 

Frequência / assiduidade da criança 

 As crianças só podem frequentar as semanas assinaladas no formulário de inscrição; 

 A criança deve ter uma assiduidade regular. Em caso de falta deve justificar, por escrito, em 

formulário a fornecer pelos monitores da sala, com uma antecedência de 2 dias. Para situações de 

doença ou outras de carácter excecional deve ser justificada a posteriori. 

 No caso de 3 faltas consecutivas sem justificação, a criança será excluída para dar lugar a outra 

criança em lista de espera. 

 

Espaços e números de salas previstas para o funcionamento das Oficinas de Verão 2021 

Localidade N.º salas / local 

Serpa 4 salas (12 crianças por sala) 

Pias 1 sala (12 crianças por sala) 

A-do-pinto 1 sala (12 crianças por sala) 

Vale de Vargo 1 sala (12 crianças por sala) 

Brinches 1 sala (12 crianças por sala) 

Vila Nova de São 

Bento 

2 salas (12 crianças por sala) 

Vila Verde de Ficalho 1 sala (12 crianças por sala) 

Vales Mortos 1 sala (12 crianças por sala) 

 

Proposta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova –  

Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento 

 para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 

Entre: 

Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº 501 112 049, com sede na Praça da República, 

em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da 

deliberação da Câmara de ______ de junho, doravante designado Primeiro Outorgante; 

E, 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social, com o NIF 507067134, com sede 

na Avenida da Liberdade, representante neste ato pela presidente da Direção Sónia Maria Coelho Neto, 

doravante designada por Segunda Outorgante; 

 

Considerando que o Município de Serpa assume: 

- Como de primordial relevância a qualidade de vida da sua população; 

- Como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias, com 

enfoque no período de férias escolares; 

- Que atualmente os recursos humanos do Município de Serpa são insuficientes ao desenvolvimento do 

programa Oficinas de Verão, resposta de carácter sazonal; 

- O acesso a estes serviços de forma gratuita, face ao atual estado de contingência, decorrente da Covid 

19, com implicações na quebra dos rendimentos familiares; 
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- Como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e 

qualidade de vida das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade; 

- O Protocolo já estabelecido com a Associação no âmbito da resposta ao nível do pré-escolar, 

nomeadamente atividades de animação e de apoio à família. 

Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação, ensino, e 

tempos livres, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural e recreativa, desportiva ou outra de 

interesse para o município, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto 

no nº 33º, nº1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento das Oficinas 

de Verão a decorrer em Serpa, Vales Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila 

Verde de Ficalho e A-do-Pinto. 

Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 

Compete à Segunda Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 

- Recrutamento de 15 Monitores/as no mês de Julho e 20 no mês de Agosto (de acordo com o 

levantamento de necessidades de recursos humanos a alocar efetuado); 

- Aquisição de material de desgaste e equipamentos para dinamização das Oficinas de Verão; 

- Aquisição de produtos e materiais de limpeza e de desinfeção; 

- Recrutamento de 2 auxiliares de serviços gerais (limpeza) no mês de Julho e 2 no mês de Agosto (de 

acordo com o levantamento de necessidades); 

- Aquisição de serviços externos para atividades recreativas e lúdico pedagógicas. 

 

Cláusula 3ª 

Especificações 

1 – As Oficinas de Verão funcionarão nos seguintes termos e condições: 

a) Decorrerão de 12 de Julho a 31 de Agosto; 

b) São direcionadas a crianças dos 3 aos 10 anos de idade cujos pais/encarregados de educação se 

encontrem, ambos, a exercer atividade profissional sem possibilidade de acompanhamento do/a 

seu/sua educando/a; 

c) Funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h00/9h00 às 17h30, nas localidades de Serpa, Vales 

Mortos, Brinches, Pias, Vale de Vargo, Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto, 

com o mínimo de 5 inscrições por localidade; 

d) Funcionarão nos termos elencados em sede de plano de contingência, nomeadamente ao nível da 

formação do pessoal afeto e medidas de prevenção e controlo da transmissão da Covid 19. 

 

Cláusula 4ª 

Deveres do Primeiro Outorgante 

1 – O Município de Serpa compromete-se a: 



                                                                                                           Ata n.º 13/2021 – 21 de junho 

 

22 
 

a) Transferir o montante global previsível de 21.611,80€ (vinte e um mil, seiscentos e onze euros 

e oitenta cêntimos), com vencimento na data de celebração do protocolo; 

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente 

na cedência de equipamentos, instalações municipais, transportes e plano de contingência 

2 – A despesa resultante da celebração do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 

atribuído o número sequencial 23823/2021. 

 

Cláusula 5ª 

Validade 

1 - O presente Protocolo é válido de 12 de Julho a 31 de Agosto de 2020. 

2 – Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 

denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês relativamente à 

data proposta para o seu termo. 

3 – Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 

alterações ao presente Protocolo. 

Cláusula 6ª 

Execução 

1 – A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de carácter permanente, formada por 

um elemento de cada Outorgante, à qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas 

e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 

2 – Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes. 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 

 

Serpa, ____ de junho de 2021 

 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa                                        Pela Associação de Desenvolvimento Social de 

VNSBento 

_________________________________                          ________________________________ 

(Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Sónia Maria Coelho Neto) 

 

Especificações Protocolo - Oficinas Verão 2021 

Afetação Recursos Humanos 
Prestação de serviços 

administrativo-contabilísticos 
Aquisição de 

materiais 

Prestação Serviços 
Externos para 

atividades ludico 
pedagógicas 

  

Julho (17) Agosto (22) Total 

4.987,88 € 11.123,92 € 1.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 21.611,80 € 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta para funcionamento das 

Oficinas de Verão e com o teor do Protocolo de Colaboração entre o Município de Serpa e a 

Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de São Bento, para 

funcionamento das Oficinas de Verão 2021, acima transcrito. ------------------------------------------------------ 
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10. Associação de Moradores da Neta e Pulo do Lobo – Proposta de atribuição de subsidio  

Foi acordado pelo Órgão Executivo que este assunto será analisado na próxima reunião da Câmara 

Municipal.  
 

 

11. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 111, referente ao dia 18 de 

junho de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.526.039,47 € (dois milhões, quinhentos e vinte e 

seis mil, trinta e nove euros e quarenta e sete cêntimos) e 63.233,80€ (sessenta e três mil, duzentos e 

trinta e três euros e oitenta cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email  

Dia 21 de junho: 

«Na sequência da intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 12 de maio do corrente ano, 

sobre a divulgação das atas da Assembleia Municipal, informo que já se encontram publicadas no site, as 

atas da assembleia Municipal, até 2017 e de acordo com informação do Serviço responsável pela gestão 

do site, irão ser publicadas as atas dos anteriores mandatos, tal como constava no anterior site do 

município.» 

 

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: 

 

 Prestação de Contas relativa ao ano de 2020 

 Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal  

 Subscrição do aumento do capital social da Resialentejo, E.I.M. – Repartição de encargos 

 Candidatura “Projetos de recolha seletiva multimaterial porta-a-porta na Resialentejo” – Atribuição 

de viatura ao Município de Serpa – Repartição de encargos  

 2.ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 Suplemento de penosidade e insalubridade  - Aditamento  

 Alteração da constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua 

Quente, n.º 7 e 9 em Serpa – Requerente: Ana Cristina Milagres Abreu Palma 

 Pedido de emissão de alvará de licença de obras e urbanização – Saneamento liminar – 

Requerente: Frederico Borralho, Unipessoal, Lda.  

 Proposta para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 e proposta de protocolo de colaboração 

com a Associação Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de Vila Nova de S.Bento, 

para funcionamento das Oficinas de Verão 2021 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h30 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente da 

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 
 

 

    O Presidente da Câmara                                      A Secretária 
                      

                  
_______________________________   _________________________ 
     Tomé Alexandre Martins Pires                                 Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexos da Ata n.º 13/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 21 de junho de 2021 

 

 

 
Anexo 1 – Prestação de contas relativa ao ano de 2020 

 

 

Anexo 2 - Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da Câmara 

Municipal 

 

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

 

Anexo 4 - Suplemento de penosidade e insalubridade - Aditamento 

 


