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

Machado Godinho 
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ATA N.º 20/2021 
 

REUNIÃO ORDINÁRIADA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 22 SETEMBRODE 2021 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 22 de 
setembro de 2021, pelas catorze 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 19/2021 
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 19, relativa à reunião realizada no dia 15 de setembro, a qual foi previamente 
distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade.  
 
Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos:  

 

1. 14.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

2. Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

3. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.ºdo D.L. 555/99 aos prédios sitos na Rua Dr. António Pedro Alho 

Rogado, n.º 7 e 9 em Pias – Requerente: Francelina Martins Ramalho 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 87.ºdo D.L. 555/99, ao loteamento denominado “Reduto ou Telheiras”, em 

Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.ºdo D.L. 555/99 ao prédio sito na Praça de S.Gens, n.º 110 r/c Dto. e 

1.º Andar Dto. em Serpa – Requerente: José António Lameira da Silva  

8. Grupo Coral Feminino Madrigal – Proposta de apoio  

9. Rancho Coral Feminino As Papoilas do Enxoé – Proposta de apoio 

10. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias  

11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 – 3.ª Fase 

12. Abertura de procedimento concursal – Coordenadores Técnicos  

13. Direito de preferência na venda do lote de terreno n.º 5 da Zona dos Armazéns, em Serpa – 

Requerente: João António Romeiro Jorge  

14. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

 

1. 14.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

De acordo com o disposto no artigo 33.º n.º 1, alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 14.ª 

alteração ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

2. Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 16 de 

setembro, deliberou, por unanimidade, para efeitos do disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 25.º, do Anexo 

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

delegação de competências da Câmara Municipal na COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO ALENTEJO em 

matéria de instrução e decisão de procedimentos contraordenacionais rodoviários, assentes em infrações 

leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, vias 

e demais espaços públicos, quer dentro das localidades, quer fora das localidades, desde que estejam sob 

jurisdição municipal, incluindo a aplicação de coimas e custas. 

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

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

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

ALENTEJO.»  

 

3. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 16 de 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

4.1. De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 alínea e) do artigo 8º e art.º 11.º 

do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

isentar do pagamento de taxas, a seguinte entidade:  

 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 2.255,63€ 2.774,42€ 

2022 8.941,32€ 10.997.82€ 

2023 8.941,32€ 10.997.82€ 

2024 8.941,32€ 10.997.82€ 

2025 6.620,42€ 8.143,12€ 

TOTAL € 35.700,00 € 43.911,00 
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Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Moto Clube Vila Verde de 
Ficalho  

“Os Zangões do Chança” 

11943 
2021.09.07 

Trail, dia 7 de 
novembro de 2021 

 

Licenciamento 
de Trail 

 
33,66€ 

 

 

4.2. A Chefe da Divisão de Cultura e Património, em informação datada de 16 de setembro, informa que Carla 

Sofia Pimenta da Silva, em nome individual, solicitou a cedência da sala da Abóbada no Cineteatro Municipal 

de Serpa, para realização de uma reunião de pais com vista à criação de uma Associação de Pais. A reunião 

realizou-se no dia 15 de setembro, a qual mereceu deferimento, com base em informação técnica acerca da 

disponibilidade do espaço, parecer que contemplava também informação acerca da obrigatoriedade no 

cumprimento das regras de saúde pública no âmbito da covid 19. 

 

Nos termos do nº 3, artigo 20º da Tabela de Preços do regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

publicado na 2ª Série do Diário da República, em 9 de junho de 2010, a utilização do espaço tem uma taxa de 

12 euros/hora. 

De acordo com informação dos serviços a utilização da sala foi de 2:00h pelo que o valor da taxa a pagar é 

de 24€. 

A requerente solicitou isenção de pagamento de taxas, pelo que se propõe para deliberação em Reunião de 

Câmara a aprovação do pedido, com base no n.º 6 do artigo 8.º, capítulo III, do referido regulamento, 

justificando-se a presente proposta dado a tipologia da reunião e o seu relevante interesse municipal. 

 Deliberação  

Face ao exposto e com base no Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, isentar a requerente Carla Sofia Pimenta da Silva do pagamento 

da taxa de utilização da sala da Abóbada do Cine Teatro Municipal de Serpa, no dia 15 de setembro, 

para a realização da reunião de pais. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.ºdo D.L. 555/99 aos prédios sitos na Rua Dr. António Pedro 
Alho Rogado, n.º 7 e 9 em Pias – Requerente: Francelina Martins Ramalho 

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 Francelina Martins Ramalho, os Serviços 

Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, 

datado de 19 de agosto 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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6. Vistoria ao abrigo do artigo 87.ºdo D.L. 555/99, ao loteamento denominado “Reduto ou 

Telheiras”, em Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte auto de vistoria: 
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7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.ºdo D.L. 555/99 ao prédio sito na Praça de S.Gens, n.º 110 r/c 
Dto. e 1.º Andar Dto. em Serpa – Requerente: José António Lameira da Silva  

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 José António Lameira da Silva, os Serviços 
Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria, 
datado de 20 de agosto 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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8. Grupo Coral Feminino Madrigal – Proposta de apoio  

De acordo com a proposta do Museu do Cante, em informação datada de 15 do corrente mês de setembro e 

nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino Madrigal, um subsidio no valor de 2000€ (dois mil euros), 

para aquisição de fardamento, sendo 1.000€ respeitante ao ano de 2020 e 1.000€ respeitante a 2021.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos n.º 24429 e 24430/2021.  

 

 

9. Rancho Coral Feminino As Papoilas do Enxoé – Proposta de apoio 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, em informação datada de 15 do corrente mês de setembro e 

nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao Rancho Coral Feminino Papoilas do Enxoé, um subsidio no valor de 1000€ (mil 

euros), para aquisição de fardamento.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 24423/2021. ----------------------------------- 

 

 

10. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias  

Na sequência do pedido de apoio da School of Psychology and Life Sciences, para a organização da 13th 

International Conference on Disability, Virtual Reality&Associated Technologies, realizada em Serpa, nos dias 

08 a 10 de setembro de 2021, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, prestar o seguinte apoio:  

-Cedência de auditório, de salas e de área social no Centro Cultural Musibéria; 

-Ligação wifineste espaço; 

-Transporte em autocarro de Lisboa para Serpa e vice-versa, e 

-Cedência de uma carrinha de 9 lugares de Faro a Serpa e vice-versa. --------------------------------------------------- 

 

 

11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 

– 3.ª Fase 

Na sequência da aprovação em reunião de Câmara de 08/09/21 do Plano Municipal de Auxílios Económicos 

aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, no âmbito das competências do município em matéria de Ação Social 

Escolar, o Gabinete de Ação Social e Educação informa que, posteriormente àquela data deram entrada na 

Autarquia os pedidos para os seguintes alunos: 

 
Escola Nome do aluno Ano 

escolaridade 

Escalão Valor diário 

apoio refeições 

Valor anual apoio 

material escolar 

Escola Básica de 

Serpa 

Abrãao Manuel Dimas Fialho 4º A 1,68€ 16€ 

Alexandre Jesus Garcias 

Fialho 

3º A 1,68€ 16€ 

Ismael Serrano Fialho 1º A 1,68€ 16€ 

Josué Cardas Silva Barão 4º A 1,68€ 16€ 

Lucas Manuel Serrano Fialho 4º A 1,68€ 16€ 

Naíma Pereira Garcias Fialho 1º A 1,68€ 16€ 

Yasmin Sara Maia Araújo 2º A 1,68€ 16€ 
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Safira Silva Barão 4º A 1,68€ 16€ 

Escola Básica 

Vila Nova S. 

Bento 

Humberto Jesus Gimenes 1º  1,68€ 16€ 

Sebastião Jesus Gimenes 4º  1,68€ 16€ 

Simão Miguel Jesus Godinho 

Silva 

2º A 1,68€ 16€ 

Tomás Lucas Ameixas Silva 1º A 1,68€ 16€ 

Tomás Alexandre Martins 

Ramalho 

1º A 1,68€ 16€ 

 

Escola Básica 

Vila Verde 

Ficalho 

Joana Lopes Guerreiro 1º A 1,68€ 16€ 

Total 23,52€ 224,00€ 

 

O escalão correspondente a cada aluno é determinado pelo seu posicionamento nos escalões de atribuição 

do abono de família, através de documento próprio emitido pelos Serviços da Segurança Social ou, quando 

se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo serviço processador, e de acordo com o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 339-A/84 de 28 de dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 55/2009 de 02 de março, regulados pelo 

Despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 5296/2017 de 

16 de junho e pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de julho,  com os critérios para atribuição dos auxílios 

económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico. 

Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira estabeleceu os cabimentos com os nºs sequencias: 

- Refeições: 24326 

- Material Escolar: 24326 

 Deliberação  

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

alunos acima indicados.  

 

 

12. Abertura de procedimento concursal – Coordenadores Técnicos  

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

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 17 do corrente mês de setembro:  

«Proposta de abertura de procedimento concursal comum, para constituição de relação jurídica de emprego 

público por tempo indeterminado, para preenchimento, de dois postos de trabalho da categoria de 

coordenador técnico, da carreira de assistente técnico, do mapa de pessoal, do Município de Serpa: 

- Um Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Apoio Administrativo do Gabinete de 

Ação Social e Educação (GASE). 

- Um Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Equipamentos da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico (DDE). 

«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 
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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 o recrutamento é efetuado de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado, nos termos do n.º 3 do artigo 30.º da LTFP. 

3- 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 18 de maio de 2021, nos termos 

do n.º4 do artigo 29.º da LTFP. 

4- Que o n.º1 do artigo 30.º da LTFP, 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. 

5- 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. 

6- Que o recrutamento para a carreira do regime geral de Assistente Técnico, categoria de coordenador 

técnico, a que se refere o n.º3 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. 

7- 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. 

8- 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. 

9- Que 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: 
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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: 

 

- Um Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Apoio Administrativo do Gabinete 

de Ação Social e Educação (GASE). 

- Um Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Equipamentos da Divisão de 

desenvolvimento Estratégico (DDE). 

2- 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 (Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Apoio Administrativo do Gabinete de 

Ação Social e Educação (GASE): 

Presidente: Sara de Guadalupe Abraços Romão, chefe do Gabinete de Ação Social e Educação; 

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: Ana Luísa dos Santos Malveiro Kunz, técnica superior; 

Suplentes: Vânia Maria Beliz Ferreira e Norine da Cruz Brito, técnicas superiores; 

 

Júri (Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Equipamentos da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico (DDE): 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

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: Ana Luísa dos Santos Malveiro Kunz, técnica superior; 

Suplentes: Anabela de Jesus Machado dos Santos Arsénio e Norine da Cruz Brito, técnicas superiores.»  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, 

autorizar a abertura dos seguintes procedimentos concursais, tendo em vista a constituição de 

relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, para recrutamento de: 

 

- Um Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Apoio Administrativo do 

Gabinete de Ação Social e Educação (GASE). 

- Um Coordenador Técnico para a Subunidade Orgânica: Secção de Equipamentos da Divisão 

de desenvolvimento Estratégico (DDE). 

 

Foi ainda deliberado, nos termos dos artigos 12º. e 13.º da Portaria n.º125-A/2019, de 30 de abril, na 

atual redação, concordar com a proposta, acima transcrita, relativa à designação dos Júris dos 

respetivos procedimentos concursais. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Direito de preferência na venda do lote de terreno n.º 5 da Zona dos Armazéns, em Serpa – 

Requerente: João António Romeiro Jorge  

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

Humanos e Assessoria Jurídica, face ao pedido formulado por João António Romeiro Jorge. 

 

«1- Apreciação do pedido  

O requerente informou que pretende vender, pelo preço de 26.000€ (cinte e seis mil euros) o lote de terreno 

nº 5, sito em Serpa, Courelas da Eira, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2333, União das 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 368/19890504 e solicita ao Município de Serpa que se pronuncie sobre o exercício do direito de 

preferência, não tendo indicado o interessado na respetiva compra. 

2-Condições de venda do lote 

Consultado o processo de transmissão do prédio constata-se que o lote de terreno, foi designado por lote 

número cinco do loteamento da Zona dos Armazéns de Serpa, foi vendido pelo Município de Serpa, por 

escritura realizada pelo notário privativo desta câmara municipal, em 21/04/1989, no livro 84, folhas 64v a 

Manuel Pepe Jorge, destinado a construção de um casão para fins comerciais e foram estipuladas condições 

de alienação e de direito de preferência. 

 

3.Decisão a tomar 

Apreciado o pedido e tendo em consideração o preço proposto de venda, superior ao valor patrimonial atual, 

que é de 23.994,80€, não se considera a solução mais adequada por parte da autarquia, podendo, todavia, 

esse preço merecer discussão e negociação em caso em caso de interesse no exercício do direito de 

preferência por parte da câmara municipal. 

Face ao exposto e não havendo interesse em exercer o direito de preferência na compra do mencionado 

prédio, pelo preço proposto, cabe ao órgão executivo pronunciar-se nesse sentido e autorizar a respetiva 

venda, por esse preço, ao abrigo do disposto no artigo 33º nº1 g) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual.»  

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, nos termos do artigo 33º nº1 g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, 

por unanimidade, não exercer o direito preferência na venda do lote de terreno nº 5, da Zona dos 

Armazéns, em Serpa, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2333, União das Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

368/19890504, pelo valor proposto de 26.000€ (vinte e seis mil euros). ---------------------------------------------- 

 

14. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º178, referente ao dia 21 de 

setembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.306.555,12€ (dois milhões, trezentos e seis mil, 

quinhentos e cinquenta e cinco euros e doze cêntimos) e 36.003,16€ (trinta e seis mil, três euros e dezasseis 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ---------------- 
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Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para referir o facto 

de ter sido efetuado no campo desportivo de Serpa, um investimento de cerca de 50.000€, no entanto a 

iluminação é deficiente na parte nova do campo e o espaço em redor do campo também necessita de 

limpeza, devido às folhas e ervas acumulados. 

Refere ainda que, quando for novamente analisado o regulamento de apoio ao movimento associativo, sejam 

revistas as regras e critérios de atribuição de apoio a determinadas associações/clubes/entidades que de 

associativismo têm pouco e têm muito de empresa.  

 

O Sr. Presidente da Câmara começou por responder a esta última questão, referindo que, até ao momento, 

todos os apoios financeiros atribuídos no âmbito desse regulamento, cumpriam os critérios estipulados para a 

sua atribuição e a alteração de critérios só poderá ser efetuada com uma alteração do próprio regulamento.  

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que a situação da iluminação do campo desportivo já está identificada, 

foi alterada uma parte para iluminação led e está previsto reforçar com mais holofotes.   

 

Não tendo sido colocadas mais questões e por se tratar da última reunião da Câmara Municipal, seguiram-se 

as intervenções de despedida de todos os eleitos, realçando a forma correta e respeitosa como decorreram 

as reuniões neste Órgão Executivo ao longo dos quatro anos de mandato. ---------------------------------------------- 

 

 

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: 

 

1. 14.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

2. Delegação de competências na CIMBAL – Contraordenações rodoviárias 

3. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.ºdo D.L. 555/99 aos prédios sitos na Rua Dr. António Pedro Alho 

Rogado, n.º 7 e 9 em Pias – Requerente: Francelina Martins Ramalho 

6. Vistoria ao abrigo do artigo 87.ºdo D.L. 555/99, ao loteamento denominado “Reduto ou Telheiras”, em 

Pias – Requerente: Manuel Joaquim Guerreiro Teodoro 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.ºdo D.L. 555/99 ao prédio sito na Praça de S.Gens, n.º 110 r/c Dto. e 

1.º Andar Dto. em Serpa – Requerente: José António Lameira da Silva  

8. Grupo Coral Feminino Madrigal – Proposta de apoio  

9. Rancho Coral Feminino As Papoilas do Enxoé – Proposta de apoio 

10. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias  

11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2021/2022 – 3.ª Fase 

12. Abertura de procedimento concursal – Coordenadores Técnicos  

13. Direito de preferência na venda do lote de terreno n.º 5 da Zona dos Armazéns, em Serpa – 

Requerente: João António Romeiro Jorge  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h45 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 20/2021 

 
Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 22 de setembro de 2021 

 
 
 
ANEXO 1 - Alteração n.º 14 ao orçamento da Câmara Municipal 

 

 
 
 
 

 

 

 


