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ATA N.º 20/2022 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 14 de setembro de 2022 

 

 

Presenças 

 

Presidente  João Francisco Efigénio Palma 

 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Ana Cristina Véstia Moisão 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Francisco José Machado Godinho 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30  

 

 

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

substituição de Tomé Guerreiro Panazeite 
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ATA N.º 20/2022 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 14 de 

setembro de 2022, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do artigo 40.º da Lei 

n.º75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aprovação da Ata n.º 19/2022 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 24 de novembro, colocou-se à 

consideração a ata n.º 19, relativa à reunião realizada no dia 31 de agosto, 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.º53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes assuntos:  

 
1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Comissão de Festas de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

4. Comissão de Festas de Pias – Proposta de apoio financeiro  

5. Moto Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio financeiro 

6. Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa – Protocolo de parceria 

7. Sociedade Filarmónica de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

8. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 de Serpa – Proposta de apoio financeiro  

9. Grupo Coral Feminino Flores do Chança – Proposta de apoio financeiro 

10. Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento – Proposta de apoio financeiro 

11. E-Redes – Posto de Transformação de Brinches 

12. Declaração de caducidade da licença de reconstrução de uma habitação, no prédio misto denominado 

“Penascoso”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ana Cristina Ferreira Fernandes 

13. Destaque de parcela do prédio urbano sito na Rua da Igreja, n.º 18 em Vila Nova de S.Bento – 

Requerente: Maria José Pires 

14. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua de S.Roque, n.º 38 em 

Serpa – Requerente: José jacinto Rodrigues Horta 

15. Transmissão da posição de arrendatária – Requerente: Andreia da Conceição Rebocho Fava 

16. Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

17. Aquisição de gasóleo rodoviário (2023/2024) – Repartição de encargos 

18. Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

19. Delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos Escolares (2022/2023) – Repartição de 

encargos 

20. Terceira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 
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21. Abertura de procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes intermédios e proposta de 

designação do respetivo júri 

22. Abertura de procedimento para a contratação de dois empréstimos para a aquisição de equipamento 

23. Direito de preferência do prédio sito na Travessa 1.º de Maio, n.º 10 em Serpa – Requerente: Ivo Miguel 

Velhinho Estevens dos Santos  

24. Fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo de Brinches, Vale de Vargo e Vila Verde 

de Ficalho para o ano letivo 2022/2023 – Proposta de celebração de protocolos com as IPSS locais 

25. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2022/2023 – 2.ª Fase  

26. Necessidade de transporte adaptado – Aditamento ao protocolo de delegação de competências 

27. Procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal de Serpa – Relatório final  

28. Acordo de cessação de protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa  

29. CPI 36/2022 – Aquisição de serviços na área dos seguros – Adjudicação e aprovação da minuta do 

contrato 

30. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 
 

1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 e n.º 6 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

do pagamento de taxas, as seguintes entidades:   

 

Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

 
Comissão de Festas das Santas 

Cruzes 

13325 
2022.08.23 

Baile com serviço de 
esplanadas e jantares 

Dias 3, 10 e 17 de 
setembro 

Recinto 
improvisado e ruido 

 
35,45€ 

12676 Festa 
Dias 14, 20 e 27 de 

agosto 

Ruido 20,00€ 

Comissão de Festas de Pias  12080 
2022.07.28 

Festas em honra de 
S.Luis e Santíssimo 

Sacramento 
Dias 25, 26, 27, 28, 29, 

30 de agosto 

Recinto 
improvisado e ruido 

55,90€ 

Flor do Enxoé – Associação de 
Solidariedade Social de Vale de 

Vargo 

13636 
2022.08.31 

Festa 
Pavilhão Multiusos de 

Vale de Vargo 
Dia 1 de outubro 

Ruido  20,00€ 
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2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

2.1. Ratificação 

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

de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos, proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes ao 

licenciamento de recinto improvisado:  

 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização 

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Baile com esplanada e 
serviço de jantar 

13319 
2022.08.23 

Dia 3 de 
setembro 

2022.09.03 

Futebol Clube de 
Serpa 

Festa com Dj 
Estacionamento do 

parque desportivo de 
Serpa 

13981 
2022.09.06 

Dia 10 de 
setembro 

2022.09.09 

 

2.2. Comissão de Festas das Santas Cruzes (Doc.13319/2022) 

Em informação datada de 23 de agosto, os serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território (DUOT), informam que a Comissão de Festas das Santas Cruzes pretende a emissão de licença para 

recinto improvisado, para a realização de “Baile com esplanada e serviço de jantar”, nos dias 3, 10* e 17 de 

setembro de 2022, com início às 20h e termo às 6h do dia seguinte, na Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de São Bento. 

Foi apresentado o respetivo seguro e autorização da Junta de Freguesia para a utilização do referido espaço para 

a realização das atividades pretendidas. 

De acordo com o DL 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo DL 268/2009, de 29/09, no seu artigo 

14.º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi instruído com os elementos necessários, com 

exceção dos seguintes elementos: 

- Plano de evacuação (no entanto trata-se de um recinto em espaço aberto); 

- Descrição da área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição dos equipamentos e demais atividades. 

 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei n.º 

309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o 

pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o 

pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que 

respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Face ao exposto, colocam à consideração superior a emissão da mesma, devendo a entidade Requerente ser 

informada que deverá respeitar o “Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de 

Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa” (Edital n.º 100/2017). 

 

*o evento do dia 10 não se realizou 
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No dia 2 do corrente mês de setembro, a Chefe da DUOT, atendendo à data de realização do evento no dia 3 de 

setembro, coloca à consideração do Sr. Presidente a possibilidade de o mesmo ser autorizado e posteriormente 

ratificado na próxima reunião de câmara. Quanto ao evento do dia 17, propõe que seja remetido para reunião 

de Câmara para deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da licença de recinto improvisado, para o 

evento a realizar no dia 17 de setembro, devendo o promotor respeitar o “Regulamento das Feiras, Venda 

Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de 

Serpa”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

3. COMISSÃO DE FESTAS DE SERPA – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

O Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, em informação datada de 12 de agosto, propõe a atribuição 

de subsidio de 3.000€ à Comissão de Festas de Serpa, para apoio nas receitas não obtidas, por motivos de 

logística, relacionadas com eventos, aquando das Festas do concelho em honra de Nossa Senhora de Guadalupe. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26732 em 2022/09/02.  

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

artigo 15.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de Serpa, um apoio financeiro no valor de 3.000,00€ (três mil 

euros).  

 

 

4. COMISSÃO DE FESTAS DE PIAS – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 14 de julho, propõe a 

atribuição de subsidio de 920,00€ à Comissão de Festas de Pias, para apoio na atividade do dia 30 de julho, 

intitulada “Pelas Ruas de Pias”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26735 em 2022/09/02.  

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

artigo 15.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de Pias, um apoio financeiro no valor de 920,00€ (novecentos 

e vinte euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. MOTO CLUBE DE VALE DE VARGO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

Através de informação datada de 12 de agosto, propõe o Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, a 

atribuição de um apoio financeiro pontual de 500,00€ ao Moto Clube de Vale de Vargo, para apoio nas 

comemorações do aniversário e atividades a desenvolver no corrente ano. 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26734 em 2022/09/02.  
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Moto Clube de Vale de Vargo – Secção do Futebol Clube de Vale de Vargo, um apoio 

financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos euros). ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA – PROTOCOLO DE 

PARCERIA 

Através de informação datada de 28 de junho do corrente ano, o Gabinete do Movimento Associativo, 

Desporto e Juventude, apresenta a seguinte proposta de protocolo, a celebrar com a Associação Cultural 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal:  

Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos Trabalhadores da 
Câmara Municipal de Serpa 

 
Preâmbulo 

 
A Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, constituída por escritura realizada 
em 1 de outubro de 1984, tem por fim promover programas de ação social, de caráter cultural, recreativo, 
de educação física e desportiva. 
Compete à Direção providenciar sobre as fontes de receita, conforme o previsto no artigo 26º, alínea h) dos 
Estatutos. 
Com vista à prossecução dos fins que a Associação pretende realizar, em benefício dos seus associados e 
familiares, e havendo necessidade de angariar financiamento, além das quotas dos associados, propõe-se 
estabelecer o presente Protocolo de Parceria com o Município de Serpa. 
Por sua vez, o Município de Serpa privilegia o estímulo e apoio ao desenvolvimento cultural das suas 
populações, através de realização de diversas atividades culturais e na promoção de vários projetos de 
dinamização cultural e que cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 
qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 
município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a 
concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares, é acordado o presente protocolo. 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 
e de acordo com a deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em ……/….../………, é celebrado o 
presente protocolo, entre: 
 
Município de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público com o número 501 112 049, neste ato representado 
por João Francisco Efigénio Palma, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, doravante 
designado Primeiro Outorgante; 
e, 
Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º 501 632 638, neste 
ato representada por Carla Sofia Pimenta da Silva, na qualidade de Presidente da Direção, doravante 
designada Segunda Outorgante, 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula Primeira 

Objeto 
O presente Protocolo visa regular e estabelecer as condições de concretização de parceria entre as 
Outorgantes, bem como a concessão de comparticipação financeira à Segunda Outorgante. 

 
 

Cláusula Segunda 
Direitos e obrigações da Primeira Outorgante 

Ao Primeiro Outorgante compete: 
a) Solicitar à Segunda Outorgante a colaboração na organização de eventos culturais e recreativos, na parte 
respeitante ao apoio na preparação e fornecimento de refeições a grupos participantes em eventos dessa 
natureza, bem como no arranjo dos espaços necessários e adequados; 
b) Fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela Segunda Outorgante na sequência da colaboração 
prestada; 
c) Suspender a atribuição da comparticipação financeira a que se obrigou, em caso de incumprimento das 
obrigações assumidas pela Segunda Outorgante, pelo presente Protocolo. 
 

Cláusula Terceira 
Direitos e obrigações da Segunda Outorgante 

À Segunda Outorgante cabe: 
a) Colaborar, com o Primeiro Outorgante, em iniciativas nas áreas da cultura e desporto, através das formas 
de cooperação de apoio logístico e fornecimento de refeições em eventos organizados pela Primeira 
Outorgante em que demonstre capacidade para o efeito; 
b) Assegurar o funcionamento do Refeitório, com preços de cariz social, para todos os trabalhadores da 
Câmara Municipal; 
c) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do Protocolo; 
d) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante se obriga; 
e) Apresentar durante o mês de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos organizados e 
respetivos participantes no ano civil imediatamente anterior. 
f) Prestar ao Primeiro Outorgante, todas as informações que este lhe solicite relativamente à execução do 
presente Protocolo; 

 
Cláusula Quarta 

Comparticipação Financeira 
1 - O Primeiro Outorgante subsidia a atividade desenvolvida pela Segunda Outorgante, tendo presente a 
colaboração prestada, a que esta se obriga, de acordo com o previsto na Cláusula Terceira, no montante 
anual para 2022, de 19 500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros). 
2 - A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida de acordo com a disponibilidade financeira 
da Autarquia, ao abrigo da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho. 
3 - O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em orçamento, conforme 
cabimento sequencial n.º ________. 
 

Cláusula Quinta 
Fiscalização 

Compete ao Primeiro Outorgante a fiscalização do presente Protocolo, devendo a Segunda Outorgante 
apresentar toda a documentação considerada adequada e que for solicitada. 
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Cláusula Sexta 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 
1 - O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente Protocolo constitui 
motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada por parte do Primeiro Outorgante e implica 
a devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham sido utilizados, demonstrados através de 
documentos comprovativos. 
2 - O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo pedido de 
apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 2 anos. 
 

Cláusula Sétima 
Vigência 

O presente Protocolo é valido para o ano civil de 2022, podendo renovar-se por acordo entre as partes e 
conforme disposições legais aplicáveis. 
 
Serpa, … de ………, de 2022. 
 
Pelo Primeiro Outorgante 
__________________________________ 
João Francisco Efigénio Palma 
 
Pela Segunda Outorgante, 
__________________________________ 

Carla Sofia Pimenta da Silva 
 
 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26733 de 2022/09/02. 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o plano de atividades para 2022 da Associação Cultural 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão agradeceu o envio espontâneo do plano de atividades da Associação e elogiou a 

sua elaboração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do protocolo, acima transcrito, a celebrar com a 

Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa. -------------------------------------------------- 

 

 

7. SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

O Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, em informação datada de 12 de agosto, propõe a atribuição 

de subsidio de 2.800,00€ à Sociedade Filarmónica de Serpa, para manutenção de algumas portas e janelas do 

edifício sede, na Rua de Nossa Senhora, em Serpa.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26737 em 2022/09/02.  
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 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

artigo 15.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Sociedade Filarmónica de Serpa, um apoio financeiro no valor de 2.800,00€ (dois 

mil e oitocentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 377 DE SERPA – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO  

Propõe o Gabinete do Movimento Associativo e Desporto, em informação datada de 18 de agosto, a atribuição 

de subsidio de 4.944,60€ ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 377 de Serpa, para substituição de portas 

e janelas do edifício sede, na Rua da Fonte Santa, cedido pelo município.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26738 em 2022/09/02.  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

artigo 15.º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir ao Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 377 de Serpa, um apoio financeiro 

no valor de 4.944,60€ (quatro mil, novecentos e quarenta e quatro euros e sessenta cêntimos). ----------------- 

 

 

9. GRUPO CORAL FEMININO FLORES DO CHANÇA – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 30 de agosto do corrente ano 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 “Flores do Chança”, um apoio financeiro no valor de 1.000,00€ (mil euros), 

para a aquisição de sapatos e camisas para os elementos do grupo e para fazer face a despesas de transporte.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 26739 em 2022/09/02.  

 

 

10. RANCHO DE CANTADORES DE ALDEIA NOVA DE S.BENTO – PROPOSTA DE APOIO FINANCEIRO 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 5 de agosto do corrente ano 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 de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento, um apoio financeiro no valor de 1.500,00€ (mil e 

quinhentos euros), para o pagamento das despesas dos bilhetes de avião para a Ilha da Madeira, para a 

participação no Festival Arte Camacha/2022, que se realizou nos dias 11 a 16 de agosto.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequen6cial n.º 26736 em 2022/09/02.  

 

 

11. E-REDES – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE BRINCHES 

Em informação datada de 24 de agosto, o Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, refere que, na 

sequência das obras de ampliação do lar de Brinches e do respetivo pedido de aumento de potência, foi 

identificada pela E-Redes a necessidade de instalação de um novo PTD público, sem o qual não será possível 

proceder ao aumento de potência do Lar.  A intensão inicial de E-Redes era avaliar a possibilidade de instalação 

no Largo do Vale. Em deslocação conjunta com os técnicos da E-Redes, junta de freguesia, direção do Lar e Chefe 

da DUOT, identificou-se a possibilidade de instalação no Largo do Mercado, permitindo satisfazer as 
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necessidades do Lar e melhorar a qualidade do serviço em Brinches, havendo apenas que reposicionar os 

contentores de resíduos urbanos. Tem sido prática habitual, a cedência gratuita nos espaços propriedade da 

autarquia, enquanto se destine ao uso de distribuição de energia da concessionária.  

 

A Chefe da Divisão de Administração Geral (em regime de substituição), em 29 de agosto do corrente ano, informa 

que, de acordo com o Contrato de Concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão no município 

de Serpa, elaborado de acordo com a Portaria nº 454/2001, de 5 de maio, assinado em 23 de novembro de 2001 

e que se encontra em vigor, poderá ser disponibilizado o terreno do domínio público para a instalação do posto 

de transformação, atenta a sua necessidade, sem contrapartida financeira, ao abrigo do disposto no artigo 21º, 

nº1 do referido contrato e considerando  que a utilização dos bens do domínio público é comutada pela renda 

anual nos termos do contrato de concessão, conforme previsto no Dl nº 230/2008,de 27/11,artigo 3.º nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, disponibilizar o terreno do domínio 

público, em Brinches, sem contrapartida financeira, para localização de um novo posto de transformação.  
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12. DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DA LICENÇA DE RECONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO, NO PRÉDIO 

MISTO DENOMINADO “PENASCOSO”, EM VILA NOVA DE S.BENTO – REQUERENTE: ANA CRISTINA 

FERREIRA FERNANDES 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 23 de agosto do corrente ano, informa que terminou 

o prazo de 15 dias úteis, concedido através do oficio n.º 5325, de 26/07/2022, em cumprimento do princípio de 

audiência de interessados, previsto nos art.ºs 121º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

sem que a entidade requerente se tivesse pronunciado sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade da 

licença anterior.  

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão questionou sobre as razões que levaram à desistência de construção e se existe 

algum acompanhamento deste tipo de situações pelo Município, pois considera que são dados importantes que 

podem ajudar nas análises swots.  

O Sr. Presidente informou que as licenças são emitidas com um prazo de validade e decorrido esse prazo, os 

serviços da autarquia notificam o requerente para que se pronuncie sobre o assunto, se pretende renovar a 

licença, ou desistir da mesma e a/o requerente não tem que informar as razões que levaram ao não 

prosseguimento do processo de obras. Contudo, a declaração de caducidade, não inviabiliza que seja retomado 

o processo mais tarde e seja emitida uma licença especial de obras inacabadas. ---------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da licença anterior, 

respeitante a obra de reconstrução de uma habitação no prédio misto denominado “Penascoso ou Afluentes 

do Penascoso”, em Vila Nova de S.Bento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DA IGREJA, N.º 18 EM VILA NOVA DE S.BENTO 

– REQUERENTE: MARIA JOSÉ PIRES 

1. Prédio original – prédio urbano sito na Rua da Igreja, n.º 18, em Vila Nova de São Bento, com a área total de 
961,00 m2, com a matriz urbana n.º 3227, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 
n.º3066/20020605 e seguinte composição: área coberta de 288,80 m2 e área descoberta de 672,20 m2.  
 
2. Parcela a destacar – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 486,00 m2 e seguinte 
composição: área coberta de 288,80 m2 e área descoberta de 197,20 m2.  
 
3. Parcela sobrante – parte do prédio urbano descrito no ponto 1, com a área total de 475,00 m2 e seguinte 
composição: área coberta de 00,00 m2 e área descoberta de 00,00 m2.  
 
De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 30 de agosto 
de 2022, a Câmara Municipal 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 Nova de São Bento, de acordo com o 
estabelecido no ponto 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de 
parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem com 
arruamentos públicos.  
De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo:  

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por 
um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior;  
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- 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 (…). 

 

 

14. CONSTITUIÇÃO EM REGIME DE PROPRIEDADE HORIZONTAL DO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DE 

S.ROQUE, N.º 38 EM SERPA – REQUERENTE: JOSÉ JACINTO RODRIGUES HORTA 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 25 de agosto 

do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição em regime de 

propriedade horizontal, do prédio urbano sito na Rua de São Roque, n.º38, em Serpa, descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3859/20150317, e inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 688, da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com Área Total de 136 m2 e Área Coberta de 116 m2 

e Área Descoberta de 20 m2.  

Fração A: Rés-do-Chão, com entrada pelo n.º 38 da Rua de São Roque, em Serpa., destinada a Habitação, de 

Tipologia T1, composta por: 1 Quarto, 1 Cozinha, 1 Sala, 1 Escritório, 1 Instalação Sanitária e um pátio, com as 

seguintes áreas:  

Área de Implantação/Construção: 59,55 m2  

Área Descoberta: 5,25 m2  

Área Útil: 45,87 m2 

Fração B: Rés-do-chão, com entrada pelo n.º 45 da Rua das Amendoeiras, em Serpa, destinada a Habitação, de 

Tipologia T1, composta por: 1 Quarto, 1 Cozinha/Sala, 1 Escritório, Arrumos e 1 Instalação Sanitária e um pátio, 

com as seguintes áreas:  

Área de Implantação/Construção: 66 m2  

Área Descoberta: 4,20 m2  

Área Útil: 51,67 m2  

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

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

acesso comum a comunicar diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. TRANSMISSÃO DA POSIÇÃO DE ARRENDATÁRIA – REQUERENTE: ANDREIA DA CONCEIÇÃO REBOCHO 

FAVA 

A Chefe da Divisão de Administração Geral (em regime de substituição), em 29 de agosto do corrente ano, informa 

que, através de exposição escrita e posterior contacto telefónico estabelecido com a requerente – Andreia da 

Conceição Fava, esta deu a conhecer que, o seu pai tinha falecido recentemente e por esse motivo pretendia 

alguns esclarecimentos relativamente ao prédio onde residia, sito na Praceta Manuel José Piroleira, nº12, em 

Serpa, Bairro de S. Pedro, designadamente transmissão do arrendamento para a sua mãe. 
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Tendo em vista dar resposta à requerente, informam o seguinte: 

 

1- Do arrendamento  

Consultados os documentos em arquivo informa-se que, o prédio sito na Praceta Manuel José Piroleira, nº12, 

em Serpa, foi transferido por contrato de Transferência de bens imóveis, celebrado entre o Município de Serpa 

e o Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, em 10/02/2004, que abrange um 

conjunto de 13 fogos. A partir dessa data, o Município de Serpa aceitou a titularidade dos bens imóveis e a 

responsabilidade pelos direitos e obrigações inerentes aos mesmos, assumindo também a posição de senhorio 

dos contratos de arrendamento celebrados por aquela entidade ou por outras que o antecederam na 

titularidade daquele património. 

O prédio em apreço, aquando da aquisição pelo Município de Serpa, encontrava-se arrendado a Manuel 

Francisco Piçarra Fava, constando da cláusula II que: “O arrendamento é pelo prazo de um ano, com início em 

01 de janeiro de 1989 considerando-se sucessivamente renovado por iguais períodos se não for denunciado por 

qualquer dos outorgantes” e, da cláusula V que: “A casa arrendada destina-se, exclusivamente, à habitação do 

arrendatário e seu agregado familiar”. 

O arrendatário, já falecido, sempre residiu no referido prédio, com a sua esposa, Gertrudes da Soledade Garcia 

Rebocho, pelo que, permanecendo o cônjuge sobrevivo a habitar o mesmo prédio, afeto à casa de morada de 

família, deverá manter-se o arrendamento em vigor e transmitir-se a posição do arrendatário. 

De acordo com as normas do contrato e disposições legais aplicáveis, considera-se que, Gertrudes da Soledade 

Garcia Rebocho, tem o direito de assumir a posição de arrendatária do prédio sito na Praceta Manuel José 

Piroleira, nº12, em Serpa, onde reside, afeto à casa de morada de família, por falecimento de seu marido Manuel 

Francisco Piçarra Fava, com o pagamento da renda no valor de 19,58€ mensais, nas mesmas condições. 

Informa-se ainda que, o pagamento das rendas tem sido assegurado mensalmente, por transferência bancária 

e que o contrato deve ser formalizado. 

 

 Assim, sugere-se o averbamento ao contrato de arrendamento, de acordo com minuta proposta: 

 

Averbamento ao contrato de arrendamento 

«Entre: 

O Município de Serpa, pessoa coletiva número 501 112 049, com sede na Praça da República, em Serpa, 

representada pelo seu presidente, João Francisco Efigénio Palma, em cumprimento da deliberação de câmara 

realizada em---  e, 

Gertrudes da Soledade Garcia Rebocho, viúva de Manuel Francisco Piçarra Fava, natural de…. Portadora do 

cartão de cidadão…..NIF…..,residente no Bairro de S. Pedro, em Serpa, 

é assinado o presente averbamento ao contrato de arrendamento celebrado entre o Instituto do Património 

Habitacional do Estado, posição de senhorio assumida pelo Município de Serpa em 01/03/2004 e Manuel 

Francisco Piçarra Fava. 

Cláusula 1ª 

Transmite-se o arrendamento do prédio sito na Praceta Manuel José Piroleira, nº12, em Serpa, propriedade do 

Município de Serpa, a Gertrudes da Soledade Garcia Rebocho, afeto a casa de morada de morada de família 

desde 01/01/1989, assumindo a posição de arrendatária após o falecimento de seu marido. 

Cláusula 2ª 

1-A arrendatária pagará a renda mensal de 19,58 € (dezanove euros e cinquenta e oito cêntimos). 

2-A renda será paga nos primeiros oito dias de cada mês a que respeitar, no serviço de Atendimento da Câmara 

Municipal de Serpa, ou por transferência bancária. 
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Cláusula 3ª 

Em tudo o mais mantém-se o clausulado constante do arrendamento celebrado a 01 de janeiro de 1989.» 

 

2 - Proposta de decisão 

Cabe ao órgão executivo deliberar sobre a locação de bens, de acordo com o disposto no artigo 33.º nº1 dd) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com a redação dada 

pela Lei 69/2015, de 16 de julho. 

Assim, propõe-se que a câmara municipal se pronuncie sobre a transmissão da posição de arrendatário, do 

prédio sito na Praceta Manuel José Piroleira, nº12, em Serpa, a favor de Gertrudes da Soledade Garcia Rebocho, 

e na aprovação da adenda ao contrato conforme minuta apresentada. --------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º 

nº1 dd) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com a 

redação dada pela Lei 69/2015, de 16 de julho, autorizar a transmissão da posição de arrendatário, do prédio 

sito na Praceta Manuel José Piroleira, nº12, em Serpa, a favor de Gertrudes da Soledade Garcia Rebocho e 

aprovar a adenda ao contrato, conforme minuta acima transcrita. -------------------------------------------------------- 

 

 

16. REVISÃO N.º 3 AO ORÇAMENTO E REVISÃO N.º 2 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

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

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU e duas 

abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a terceira revisão ao 

orçamento da Receita e da Despesa e segunda revisão às GOP da Câmara Municipal, de acordo com documentos 

que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------------------- 

 

17. AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO (2023/2024) – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 26 de agosto, refere que, de 

harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro1, adiante designado por LCPA, 

em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 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 aprovado, a autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, deve ser conferida 

pelo Órgão Deliberativo. 

 

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

conforme deliberação da Assembleia Municipal de 25/02/2022, nos termos do artigo. 6º, nº 3 da LCPA, na sua 

atual redação, para valores até 99.759,58€ em cada um dos anos, com um prazo máximo de execução de três 

anos.  

 

Atendendo a que o compromisso previsto para Aquisição de Gasóleo Rodoviário (2023/2024) é superior a 

99.759,58€, em cada ano económico, deverá submeter-se ao Órgão Executivo, como proposta para aprovação 

do Órgão Deliberativo, de acordo com as disposições na alínea ccc), nº 1 do artigo 33º, artigo 24º ambos da Lei 

                                                           
1 Redação dada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março 
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75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a devida 

autorização prévia da seguinte repartição de encargos: 

 

  

 

De referir que ao montante fixado em 2024, será acrescido do saldo apurado do ano que antecede. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA2 

2023 370.000€ 455.100€ 

2024 370.000€ 455.100€ 
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 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Ana Moisão solicitou explicações sobre os valores projetados para a aquisição de gasóleo 

rodoviário e qual é a metodologia para a utilização do gasóleo, nomeadamente, o local de abastecimento e 

responsável pelo seu controlo.  

O Sr. Presidente informou que os valores são definidos, tendo por base o histórico de consumo na autarquia e 

as quantidades a aprovisionar, em função do que se prevê gastar, tomando como referência os preços de 

mercado.  

Informa ainda que a Câmara tem, no estaleiro municipal, uma bomba para abastecimento das viaturas e é o Fiel 

de Armazém que controla as saídas do combustível. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com as disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos 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, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a seguinte 

repartição de encargos, respeitante à aquisição de gasóleo rodoviário – 2023/2024: 

 

  

 

 

 

18. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MERCADO LIVRE – REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em informação datada de 7 de setembro, 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 e Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal.  

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está contemplada 

em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do Plano – GOP), cumpre-se o 

disposto na disposição legal referida no parágrafo anterior.  

Assim, considerando que os fornecimentos de energia elétrica em mercado livre, nas modalidades de MT e BTE, 

e em mercado regulado, no que se refere à BTN e IP, não se desenrolam na totalidade no presente ano, submete-

se à reunião de Câmara, como proposta para aprovação da Assembleia Municipal, a repartição de encargos de 

verbas para os anos de 2022 e 2023: 

                                                           
 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA3 

2023 370.000€ 455.100€ 

2024 370.000€ 455.100€ 



                                                                                                                 Ata n.º 20 – 14/09 
 
2022 

 

Pág. 17 

 

 

 

 

 

 

 Deliberação  

De acordo com as disposições da alínea ccc), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos 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, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a repartição de encargos, acima exposta, 

respeitante ao fornecimento de energia elétrica em mercado livre. ---------------------------------------------------- 

 

 

19. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS DIRETORES DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES (2022/2023) – 

REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

O responsável pela Divisão Financeira (em regime de acumulação), em informação datada de 7 do corrente mês de 

setembro, 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 

assunção de 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 inscritas em planos ou programas plurianuais legalmente 

aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 
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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 e Atraso, adiante designado por LCPA, que a assunção de compromissos plurianuais está sujeita a 

autorização prévia da Assembleia Municipal.  

Atendendo que o compromisso plurianual, agora em apreço, é superior a 99.759,58€ e não está contemplado 

em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados (Grandes Opções do Plano – GOP), cumpre-se o 

disposto na disposição legal referida no parágrafo anterior.  

Assim, considerando que a Delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos Escolares, não se 

desenrola na totalidade no presente ano, submete-se à reunião de Câmara, com proposta para aprovação da 

Assembleia Municipal a repartição de encargos de verbas para os anos de 2022 e 2023, nos seguintes termos: 

 

Delegação de Competências nos Diretores dos Agrupamentos Escolares 

Anos Montante 

2022 129 559,35€ 

2023 57 600,00€ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com as disposições do art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99, de 8 de junho e alínea 

c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a seguinte repartição de encargos, respeitante à delegação 

de competências nos Diretores dos Agrupamentos Escolares: 

 

Anos Montante 

2022 129 559,35€ 

2023 57 600,00€ 

 

 

20. TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA 

O Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e Fiscalização, em 9 de setembro do corrente ano, 

informa que, no âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de 

proceder à aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 

carateriza os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades, atribuições e competências. 

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. 

Em conformidade com o processo de transferência de competências, com forte impacto no corrente ano de 

2022, em particular na área da Educação, verifica-se a necessidade de promover o reforço de pessoal, na área 

operacional, de forma a garantir uma prestação de serviços à população com garantias de qualidade e 

fiabilidade. Nesta matéria, vêm-se confirmando os receios do Município de Serpa, quanto à manifesta 

insuficiência dos recursos humanos transferidos (e suportados) pelo Estado. 

Também em estreita relação com a área da Educação, importa dotar o Município do adequado reforço de 

recursos humanos, na área funcional de motorista de ligeiros, de forma a responder afirmativamente à opção 

de assegurar internamente a execução dos circuitos especiais no âmbito dos transportes escolares. 
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Por ultimo, aproveita-se a oportunidade para criar alguns lugares adicionais, de forma a precaver o término de 

alguns contratos de trabalho, seja por aposentação, seja por término do prazo. 

Neste sentido, e conforme levantamento de necessidade efetuado, 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: 

- 16 (dezasseis) postos de trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional da área funcional de Serviços 

Gerais, para a Divisão de Educação e Juventude (9); para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos (2); para a 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais (1); para a Divisão de Administração Geral (2); para a Divisão de 

Recursos Humanos, Assessoria jurídica e Fiscalização (1); e para a Divisão Financeira (1); 

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

Ligeiros, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

 

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 

 

Serviços 

Gerais 

 

16 

 Para satisfação de necessidades permanentes 

na área de atuação da Divisão de Educação e 

Juventude (9), para garantir o regular 

funcionamento dos estabelecimentos escolares 

envolvidos, para prolongamento de horário das 

escolas do pré-escolar e fornecimento de 

refeições e ainda zelar pela limpeza, 

conservação e boa utilização das instalações 

abrangidas, bem como do material e 

equipamento didático necessário ao 

desenvolvimento educativo. 

Ainda para satisfação de necessidades 

permanentes  na área de atuação da Divisão de 

Ambiente e Serviços Urbanos (2); para a Divisão 

de Mobilidade e Obras Municipais (1), para a 

Divisão de Administração Geral (2), Para a 

Divisão de Recursos Humanos, Assessoria 

jurídica e Fiscalização (1); e para a Divisão 

Financeira (1), de forma a precaver o termino 

de alguns contratos de trabalho, seja por 

aposentação, seja por término do prazo. 

 

Assistente 

Operacional 

 

Motorista de 

Ligeiros 

 

7 

 Para satisfação de necessidades permanentes  

na área de atuação da Divisão de Mobilidade e 

Obras Municipais, à qual compete a gestão da 

frota de viaturas municipais, em resultado da 

decisão do Município de assegurar o serviço de 
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transportes escolares, com recurso a meios 

próprios. 

 

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

9827/2022. Em conformidade procedeu-se à emissão da ficha de cabimento com o número sequencial 16567. 

 

4 – Por ultimo, aproveita-se para proceder à retificação do Mapa de Pessoal de 2019, no seguinte sentido: 

- Da respetiva Nota Explicativa, Quadro n.º 2 – Lugares a Criar, consta a proposta para criação de 1 lugar na 

carreira/categoria de Técnico Superior, da área funcional de Serviço Social, mediante contrato de trabalho por 

tempo indeterminado. Porém, no Mapa de Pessoal e no Mapa Resumo, o mesmo lugar encontra-se assinalado 

para a recrutamento mediante contrato de trabalho a termo certo. 

- Da apreciação efetuada aos documentos que serviram de instrução à elaboração do Mapa de Pessoal de 2019 

resulta, de forma inequívoca, a intenção de proceder ao recrutamento mediante contrato de trabalho a termo 

certo. 

- Até porque, justificando-se o recrutamento pela necessidade de assumir as novas competências decorrentes 

da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na área da Ação Social, e consequente previsível aumento 

excecional da atividade, também resulta evidente que, numa fase inicial, tal recrutamento se deve efetuar com 

caracter temporário, para permitir a correta avaliação das funções a desenvolver e a aferição do eventual 

carácter permanente da necessidade. 

- De resto, a sucessiva preterição da transferência de competências também justifica que só agora se verifique 

a efetiva necessidade de proceder à abertura do procedimento concursal. 

 

- Em face do que antecede, propõe-se a retificação a Nota Explicativa, Quadro n.º 2 – Lugares a Criar, do Mapa 

de Pessoal de 2019, para que, onde consta: 

 

Carreira Área funcional/Vínculo Número 

Técnico Superior Serviço Social (Cont. por tempo indeterminado) h) 1 

Passe a constar: 

Carreira Área funcional/Vínculo Número 

Técnico Superior Serviço Social (Cont. a termo resolutivo certo) h) 1 

h) Para fazer face ao aumento excecional e temporário da atividade do serviço, em resultado da necessidade de 

assumir as novas competências decorrentes da Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais, aprovada pela Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, na área da Ação 

Social. O caracter temporário, resulta da necessidade de proceder à correta avaliação das funções a desenvolver 

e respetivo volume. 

- Da presente situação não resultam encargos para o ano de 2022, uma vez que a admissão do trabalhador só 

irá ocorrer no próximo ano. Desta forma, os respetivos encargos serão devidamente contemplados na 

elaboração dos documentos previsionais para 2023. 

 

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 
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à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia Municipal de Serpa, 

para deliberação. 

Junto: 

- Mapa de Pessoal 2022 - 3ª Alteração; 

- Informação de Cabimento. 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, a Sr.ª Vereadora Ana Moisão questiona se a autarquia já colocou a possibilidade de 

transferência de funcionários dos agrupamentos de escolas, nomeadamente administrativos. Considera que a 

gestão dos recursos humanos deve ser feita de forma eficiente e otimizada, o que lhe parece não ser o caso, 

pois esta é já a terceira alteração neste mandato. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho explicou a necessidade de reforço do pessoal devido à transferência de 

competências na área da educação e às aposentações que estão previstas, sendo necessário salvaguardar, no 

próximo ano letivo, o fornecimento de refeições nas escolas de Brinches, Vale de Vargo, A-do-Pinto e Vila Verde 

de Ficalho, pois durante a pandemia houve um grande acréscimo de pedidos de apoio.  

O objetivo é assegurar o prolongamento de horário, as AEC e o apoio prestado às crianças nos almoços.  

Estão também a ser apreciados os pedidos de transferência entre serviços, contudo, continua a ser competência 

dos Diretores dos Agrupamentos, a definição dos horários e organização dos funcionários das escolas e quando 

surgem pedidos de mobilidade, é sempre solicitado o parecer dos Diretores.  

 

Os Srs. Vereadores Carlos Alves e Francisco Godinho, lembraram a necessidade de reforço de motoristas para o 

transporte escolar, uma vez que houve circuitos que ficaram desertos. --------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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 os votos a favor dos eleitos da 

CDU e as abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a terceira 

alteração ao Mapa de Pessoal do Município, de acordo com documentos que se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante e a retificação da Nota Explicativa, Quadro n.º 2 – Lugares a Criar, do Mapa de 

Pessoal de 2019, no que respeita à carreira de técnico superior de serviço social.  

 

O Sr. Presidente da Câmara ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se encontrar 

impedido, nos termos da lei. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

21. ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS 

E PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DO RESPETIVO JÚRI 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria 

Jurídica e Fiscalização, em 9 do corrente mês de setembro, cujo teor se transcreve: 

 

«Considerando que: 

- A Câmara Municipal, no exercício das suas competências e no quadro definido pela Assembleia Municipal, 

aprovou o Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, publicado em Diário da 

República II série, n.º 146, de 29 de julho de 2022; 

- O mesmo Regulamento prevê que as unidades orgânicas sejam chefiadas por dirigentes intermédios, 

indispensáveis para garantir o adequado cumprimento e execução das competências do Serviço, tendo previsto 

a restruturação e consequente criação de diversas unidades; 

- O júri de recrutamento é composto por um presidente e dois vogais, em que o Presidente é designado de entre 

personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal e os vogais são 
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designados de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, 

cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área dos recursos humanos ou da administração 

local autárquica, conforme dispõem os nºs 2 e 3, do artigo 13º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto; 

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

9776/2022, sendo informado que os encargos decorrentes serão considerados “na elaboração do orçamento 

para o ano 2023”, uma vez que não se prevê a conclusão dos procedimentos no decurso do corrente ano civil. 

 

Considerando finalmente, que: 

- O preenchimento do cargo, através de recrutamento por procedimento concursal, depende de autorização da 

Câmara Municipal, conforme previsto nos artigos 4º e 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e nos 

termos dos artigos 20º e 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 

22 de dezembro, adaptada à administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, competindo à Assembleia 

Municipal, designar o júri do concurso, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos do artigo 13º, n.º 1, da 

mesma Lei n.º 49/2012, e do artigo 24º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, remeto à 

consideração superior proposta para: 

 

1 - Que a Câmara Municipal delibere a abertura dos procedimentos concursais para provimento, em regime de 

comissão de serviço dos cargos de Direção Intermédia de 2º grau, das seguintes unidades orgânicas: 

- Divisão Financeira;  

- Divisão de Administração Geral; 

- Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde; 

- Divisão de Educação e Juventude; 

- Divisão de Cultura e Património; 

 

2  - Que a Câmara Municipal delibere a abertura do procedimento concursal para provimento, em regime de 

comissão de serviço do cargo de Direção Intermédia de 3º grau, da seguinte unidade orgânica: 

- Gabinete de Movimento Associativo e Desporto; 

 

3 - Que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal de Serpa a designação dos júris dos 

procedimentos, com a seguinte composição: 

a) Chefe da Divisão Financeira: 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

b) Chefe da Divisão de Administração Geral: 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

c) Chefe da Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde; 

Presidente: Sandra da Cruz Gonçalves, Chefe da Divisão de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, da 

Câmara Municipal de Mértola; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 
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2º Vogal: Ana Isabel Palminha Howell Franco, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

d) Chefe da Divisão de Educação e Juventude: 

Presidente: António Manuel Gomes Pinto, Diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH), da Câmara 

Municipal de Setúbal. 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

 

e) Chefe da Divisão de Cultura e Património: 

Presidente: Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

 

f) Chefe do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto: 

Presidente:  Vânia Azeredo Ferreira Brandão de Loureiro, Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Beja; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

Junta-se: Curriculum Vitae da Doutora Vânia Loureiro, uma vez que a mesma não exerce cargo dirigente; 

 

4 - Que a Câmara Municipal delibere propor à Assembleia Municipal de Serpa, nos termos do disposto no artigo 

24º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a atribuição de despesas de representação aos titulares dos cargos de 

Direção intermédia de 2º Grau, no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, 

atualmente no valor mensal de 197,13€.» ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as 

abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, proceder à abertura dos procedimentos concursais para provimento, 

em regime de comissão de serviço dos cargos de Direção Intermédia de 2º grau, das seguintes unidades 

orgânicas: 

- Divisão Financeira;  

- Divisão de Administração Geral; 

- Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde; 

- Divisão de Educação e Juventude; 

- Divisão de Cultura e Património; 

 

e a abertura do procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço do cargo de 

Direção Intermédia de 3º grau, da seguinte unidade orgânica: 

- Gabinete de Movimento Associativo e Desporto; 

 

Foi ainda deliberado, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do PS 

e CHEGA, propor à Assembleia Municipal a designação dos júris dos procedimentos, com a seguinte 

composição: 
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a) Chefe da Divisão Financeira: 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

b) Chefe da Divisão de Administração Geral: 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

c) Chefe da Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde; 

Presidente: Sandra da Cruz Gonçalves, Chefe da Divisão de Educação, Saúde e Desenvolvimento Social, da 

Câmara Municipal de Mértola; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Ana Isabel Palminha Howell Franco, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 

d) Chefe da Divisão de Educação e Juventude: 

Presidente: António Manuel Gomes Pinto, Diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH), da Câmara 

Municipal de Setúbal. 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira, Chefe da Divisão de Administração Geral; 

 

e) Chefe da Divisão de Cultura e Património: 

Presidente: Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

 

f) Chefe do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto: 

Presidente:  Vânia Azeredo Ferreira Brandão de Loureiro, Professora Adjunta do Instituto Politécnico de Beja; 

1.º Vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Assessoria Jurídica e 

Fiscalização; 

2º Vogal: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o Curriculum Vitae da Doutora Vânia Loureiro. 

 

 

Mais foi deliberado, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU e as abstenções dos eleitos do PS e 

CHEGA, propor à Assembleia Municipal de Serpa, nos termos do disposto no artigo 24º, da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, a atribuição de despesas de representação aos titulares dos cargos de Direção intermédia de 

2º Grau, no montante fixado para o pessoal dirigente da administração central, atualmente no valor mensal 

de 197,13€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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22. ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS PARA A AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTO 

O responsável pela Divisão Financeira (em regime de acumulação), através de informação datada de 9 do corrente 

mês de setembro, refere que, procedeu-se à apreciação da minuta proposta pela “Pocalentejo - Apoio 

Contabilístico, Fiscal, Informático e Formação, Lda.”, para inicio de procedimento dirigido à contratação de dois 

empréstimos de médio e longo prazo. 

Neste sentido, solicitou-se à Dr.ª Catarina Correia, apreciação e pronuncia sobre os Mapas que demonstram a 

dívida e a capacidade de endividamento do Município, sendo manifestada concordância “com o teor dos mapas 

apresentados, os mesmos foram elaborados corretamente.” 

No mesmo sentido, procedeu-se à verificação do disposto no número 2, do artigo 51º, do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 

relativamente à dispensa de autorização prévia da Assembleia Municipal, uma vez que o montante do 

empréstimo a contratar (685 000,00€) não ultrapassa “10 % das despesas de investimento previstas no 

orçamento do exercício” (8 307 000,00€). 

Em resultado do exposto, nada obsta ao envio de proposta para apreciação pela Câmara Municipal de Serpa, 

nos exatos termos indicados: 

Proposta 

Abertura de procedimento para a contratação de dois empréstimos para a aquisição de equipamento 

Tal como referimos no relatório relativo ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2022 “numa lógica de 

continuidade com os mandatos anteriores, que sublinhamos ser de reconhecido mérito e sempre preocupados 

com o desenvolvimento e coesão da nossa comunidade e do nosso concelho, assumimos para os próximos 4 anos 

o compromisso de: 

 Promover ações que desenvolvam a educação, a cultura e o desporto como pilares estruturantes do 
desenvolvimento pessoal e comunitário; 

 Apoiar o desenvolvimento económico com a melhoria de espaços e ações que capacitem os empresários 
e os trabalhadores; 

 Realizar uma gestão que assegure a construção de espaços urbanos humanizados, e dotados de 
equipamentos e de projetos que potenciem o bem-estar coletivo; 

 Fomentar uma política local de salvaguarda do património e de defesa e valorização do ambiente; 

 Defender e reivindicar o carácter público da prestação dos serviços básicos.” 
 

A concretização destes compromissos passa pela melhoria geral do funcionamento dos serviços municipais e pelo 

aumento da sua capacidade de resposta às necessidades que temos de satisfazer. Esta questão está intimamente 

associada aos equipamentos de que dispomos para aumentar a qualidade do serviço privilegiando a prestação 

direta. Tendo em vista não prejudicar outras prioridades da nossa intervenção, e entendendo como indispensável 

o investimento na aquisição de diversos equipamentos, consideramos que o recurso ao empréstimo é no atual 

momento a via mais adequada para dar resposta a este objetivo. 

Com incidência especial na área da pavimentação de vias municipais, na higiene e limpeza urbana e no 

saneamento, propomo-nos adquirir um conjunto de bens conforme lista que reproduzimos de seguida, indicando 

também o seu período de vida útil de acordo com critérios contabilísticos. 
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Descrição Valor 
Vida útil em 

anos 

Porta Máquinas              53 000,00     8 

Equipamento de Reparação de Pavimentos 
Betuminosos              93 000,00     8 

Unidade de Limpeza de Alta Pressão              51 000,00     8 

Retroescavadora            100 000,00     8 

Valor do empréstimo a 8 anos            297 000,00      

     

Viatura de Recolha de Resíduos            230 000,00     5 

Varredora Aspiradora Compacta            128 000,00     5 

Viatura para Serviços de Saneamento              30 000,00     5 

Valor do empréstimo a 5 anos            388 000,00      

Valor dos dois empréstimos            685 000,00      

 

Tendo em consideração que existem para os bens em causa, períodos de vida útil diferentes, nuns casos de 8 

anos e noutros de 5 anos, propõe-se a contratação de dois empréstimos com períodos diferentes e adequados 

ao tempo de vida útil. 

A contração de empréstimos carece de autorização da Assembleia Municipal nos termos da legislação em vigor, 

dispensando no caso em concreto tendo em conta o seu valor a autorização prévia do órgão deliberativo. 

Conforme quadro em anexo e reportado a 31 de dezembro de 2021, a capacidade de endividamento existente 

ultrapassa largamente o valor do crédito que agora se pretende contrair. Aquando da deliberação final sobre a 

matéria e autorização da Assembleia Municipal de Serpa juntaremos informação atualizada sobre a capacidade 

de endividamento. 

Neste sentido propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa: 

1. Dê início a processo de contratação de dois empréstimos:  

 Um empréstimo de médio e longo prazo até 297.000 euros por um período de 8 anos e destinado à 
aquisição do equipamento que consta do quadro que apresentamos em cima com o período de vida 
útil de 8 anos; 

 Um empréstimo de médio e longo prazo até 388.000 euros por um período de 5 anos e destinado à 
aquisição do equipamento que consta do quadro que apresentamos em cima com o período de vida 
útil de 5 anos. 

2. Proceda à consulta das instituições bancárias onde o município de Serpa dispõe de conta bancária, 
solicitando que as mesmas apresentem propostas em separado para taxa fixa e taxa variável. 

3. Após a obtenção das propostas relativas aos empréstimos as mesmas sejam submetidas à Assembleia 
Municipal de Serpa para efeitos de autorização da sua contratação. 

Serpa, 26 de agosto de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa 
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Endividamento e Limites de Endividamento 

 

Por falta de informação das entidades que relevam para o endividamento o quadro do TC encontra-se preenchido apenas 

com a informação do município. 

A demonstração do endividamento, da margem utilizável e da sua evolução durante o exercício, assim como a margem 

disponível para 2022 encontra-se no quadro seguinte: 

 

Passivo não 

corrente 

(total)

Passivo não 

corrente - 

Provisões

Passivo não 

corrente - 

Diferimentos

Passivo 

corrente 

(total)

Passivo 

corrente - 

Diferimentos

Passivo 

relativo ao 

art.º 90-A do 

RFALEI 

Saldo final de 

operações de 

tesouraria

Fundo de 

Apoio 

Municipal

Empréstimos 

bancários 

excluidos do 

cálculo

Dívida Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
(10) = 1-2-3+4-5-6-

7-8-9

Município 4 326 595,66 694,79 692 569,17 2 952 873,61 1 008 725,16 0,00 56 070,33 0,00 0,00 5 521 409,82

Serviços Municipalizados¹ 0,00

Serviços Intermunicipalizados¹ 0,00

Entidades intermunicipais¹: 0,00

CIMBAL 0,00

Entidades associativas municipais¹: 0,00

Associações de Freguesias 0,00

Associações de Municípios 0,00

Empresas locais 0,00

0,00

Empresas participadas 0,00

Cooperativas 0,00

   Esdime 0,00

Fundações 0,00

Entidades de outra natureza 0,00

0,00

TOTAL 0,00

ENTIDADES

Município de Serpa

Prestação de contas    Exercício 2021

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

Período de relato: 01/01/2021 a 31/12/2021

DÍVIDA TOTAL
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 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente para justificar a necessidade de contratação destes empréstimos, face aos 

atuais problemas decorrentes da antiguidade do parque de máquinas e viaturas do município e recordar que já 

houve um reforço nas viaturas ligeiras de passageiros, nomeadamente para o transporte escolar, face ao 

aumento dos circuitos, em consequência da transferência de competências na área da educação. --------------- 

 

 

Receita corrente 01/01/2021 31/12/2021

2021 16 822 661,45 €    

2020 14 965 891,11 €        14 965 891,11 €    

2019 14 775 280,21 €        14 775 280,21 €    

2018 14 323 633,93 €        

Média -  €                    14 688 268,42 €        15 521 277,59 €    

Limite -  €                    22 032 402,63 €        23 281 916,39 €    

Passivo

 202 2 000,00 €                984,40 €              

 221 803 745,75 €            323 909,72 €        

 225 224 936,25 €            534 781,75 €        

 226 35 217,24 €              -  €                    

 242 40 779,21 €              38 327,05 €          

 2436 1 360,96 €                2 569,46 €            

 244 110,59 €                   125,73 €              

 245 139 926,38 €            145 669,45 €        

 249 13 748,96 €              13 953,63 €          

 25 4 721 255,67 €          4 164 162,61 €     

 271 480 741,83 €            188 295,75 €        

 2722 945 534,25 €            1 008 725,16 €     

 275 28 284,50 €              -  €                    

 277 8 208,38 €                40 650,47 €          

 2785 1 526,26 €                1 562,65 €            

 27892 122 869,58 €            122 487,48 €        

 282 101 540,56 €            692 569,17 €        

 293 1 074,32 €                694,79 €              

7 672 860,69 €         7 279 469,27 €     

Excecionado -  €                        -  €                    

Dredores por acréscimos 945 534,25 €            1 008 725,16 €     

OT 23 408,43 €              56 070,33 €          

diferimenteos 101 540,56 €            692 569,17 €        

Provisões 1 074,32 €                694,79 €              

Endividamento 6 601 303,13 €         5 521 409,82 €     

Margem 01/jan/21 15 431 099,50 €        

31/12/2021 16 510 992,81 €        

Margem 01/01/2022 17 760 506,57 €    

Margem disponível para 2022 3 552 101,31 €     

índice a 01-01-2021 44,9%

índice a 31-12-2021 37,6%

índice a 01-01-2022 35,6%

Capacidade de Endividamento
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A Sr.ª Vereadora Ana Moisão perguntou sobre a responsabilidade de quem utiliza as viaturas e quem são os 

responsáveis pela manutenção dos veículos da autarquia, tendo o Sr. Presidente informado que a coordenação 

do serviço é feita por uma funcionária, que é Engenheira Mecânica e a manutenção e pequenas reparações das 

viaturas é feita na oficina da autarquia que se encontra no parque de máquinas e os funcionários que conduzem 

cada uma das máquinas e viaturas da Câmara Municipal, têm o dever de zelar pelo equipamento, de forma a 

contribuir para o bom desempenho e longevidade das viaturas. ------------------------------------------------------------- 

 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que compreende a necessidade de renovação das viaturas municipais, mas 

como se torna necessário recorrer a empréstimos para essas aquisições, gostaria de saber o ponto de situação 

dos anteriores empréstimos que já tinham sido autorizados pela Assembleia Municipal, destinados à ampliação 

da zona industrial de Serpa e à construção o centro tecnológico.  

O Sr. Presidente respondeu que esses dois empréstimos não chegaram a ser contratualizados, nem tiverem 

ainda visto do Tribunal de Contas, contudo, não existe intenção em prosseguir com os mesmos e oportunamente 

será solicitado à Assembleia Municipal a revogação da deliberação relativa à autorização desses empréstimos.  

 

 Deliberação 

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

os votos a favor dos eleitos da CDU: 

1. Dar inicio ao processo de contratação de dois empréstimos: 

- Um empréstimo de médio e longo prazo até 297.000 € (duzentos e noventa e sete mil euros), por um 

período de oito anos e destinado à aquisição de equipamento que consta do quadro acima descrito, 

com o período de vida útil de oito anos; 

- Um empréstimo de médio e longo prazo até 388.000€ (trezentos e oitenta e oito mil euros), por um 

período de cinco anos e destinado à aquisição de equipamento que consta do quadro acima descrito, 

com o período de vida útil de cinco anos. 

 

2. Proceder à consulta das instituições bancárias, onde o município dispõe de conta bancária, solicitando 

que as mesmas apresentem proposta em separado para taxa fixa e taxa variável. 

 

3. Após a obtenção das propostas relativas aos empréstimos, serão as mesmas submetidas à Assembleia 

Municipal, para efeitos de autorização da sua contratação.  

 

 

23. DIREITO DE PREFERÊNCIA DO PRÉDIO SITO NA TRAVESSA 1.º DE MAIO, N.º 10 EM SERPA – REQUERENTE: 

IVO MIGUEL VELHINHO ESTEVENS DOS SANTOS  

Na sequência do requerimento de Ivo Miguel Velhinho Estevens dos Santos, datado de 26 de agosto do corrente 

ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 26 de agosto, informa que, atendendo à 

localização do imóvel (Travessa 1º de Maio, n.º 10, em Serpa), a área total do prédio (256 m2), a área coberta 

(129 m2) e o valor (165.000,00 Euros), a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel 

sito na Travessa 1.º de Maio, n.º 10, em Serpa, pelo valor proposto de 165.000€ (cento e sessenta e cinco mil 

euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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24. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO DE BRINCHES, VALE DE 

VARGO E VILA VERDE DE FICALHO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 – PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE 

PROTOCOLOS COM AS IPSS LOCAIS 

A Divisão de Educação e Juventude, através de informação datada de 8 do corrente mês de setembro, refere 

que, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, com as alterações introduzidas no âmbito do novo quadro de transferência de competências nos 

Municípios, na área da educação, estabelecido pela Lei nº 50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 21/2019, 

de 30 de janeiro, o fornecimento de refeições escolares aos alunos do ensino pré-escolar e 1º ciclo do ensino 

básico constituem matéria da competência da Autarquia. 

Face às necessidades diagnosticadas nas freguesias acima indicadas, para fornecimento de refeições escolares 

e, por inexistência de refeitórios escolares e dos meios necessários para satisfazer o fornecimento de refeições 

aos alunos, propõem a celebração de protocolos de colaboração com as IPSS’s locais, nomeadamente o Centro 

Social e Paroquial de Brinches, Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social e Centro Social S. Jorge e Srª 

das Pazes, para a concretização deste apoio, à semelhança de procedimento adotado em anos anteriores. 

 

Para a concretização desta parceria, A Divisão de Educação e Juventude solicitou o respetivo cabimento à 

Unidade de Gestão Financeira através do documento interno com o nº 9728/22. 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor dos seguintes protocolos, para fornecimento 

de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico no ano letivo de 2022/2023: 

  

PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO DE BRINCHES 

 
Ano letivo 2022/2023 

Considerando que o fornecimento das refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico constituem matéria da competência dos Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, 

de 28 de dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as atualizações estabelecidas com o novo quadro de 

transferência de competências nos órgãos municipais no domínio da educação, através da Lei nº 50/2012, de 16 de agosto 

e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro e que os municípios podem realizar parcerias que permitam assegurar o serviço 

de refeições através da celebração de protocolos com entidades que reúnam condições para o efeito, é celebrado o 

seguinte Protocolo de Colaboração: 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 em Serpa, com o Cartão de Identificação 

de Pessoa Coletiva nº 501112049, representada pelo seu Presidente João Francisco Efigénio Palma e o Centro Social e 

Paroquial de Brinches, com sede na Rua Dr. Quintino, s/n, 7830-132, em Brinches, com o Cartão de Identificação de Pessoa 

Coletiva nº 501422587, representado pelo seu Presidente, Amadeu Gonçalo Vaz Lino, é  celebrado o presente Protocolo 

de Colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
1º 

O Protocolo tem por objetivo o fornecimento de refeições às crianças do ensino Pré-Escolar e 1º ciclo de Brinches, por 
inexistência de refeitório escolar; 
 

2º 
O Centro Social e Paroquial de Brinches procederá à confeção das refeições e respetiva entrega nas instalações da Escola 
Básica de Brinches, devidamente acondicionadas e, de acordo com todas as normas de higiene e segurança alimentar. 
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3º 

A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo por refeição de 3,50€ acrescido de IVA (13%), 
mediante apresentação mensal de mapa de despesa com a descrição do número total de refeições fornecidas. 
 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2022/2023, com inicio a 19 de setembro 2022 e término a 30 de junho de 
2023, podendo ser revisto mediante proposta de qualquer das partes. 
 
 
Serpa, ____ de setembro de 2022 
 
O Presidente da Câmara                                                                                 
__________________________ 
/João Francisco Efigénio Palma/ 

 
 

O Presidente do Centro Social e Paroquial de Brinches 
__________________________________________ 
/Amadeu Gonçalo Vaz Lino/ 
 
 
 
PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE VALE DE VARGO 
 

Ano letivo 2022/2023 
 

Considerando que o fornecimento das refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico constituem matéria da competência dos Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, 

de 28 de dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as atualizações estabelecidas com o novo quadro de 

transferência de competências nos órgãos municipais no domínio da educação, através da Lei nº 50/2012, de 16 de agosto 

e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro e que os municípios podem realizar parcerias que permitam assegurar o serviço 

de refeições através da celebração de protocolos com entidades que reúnam condições para o efeito, é celebrado o 

seguinte Protocolo de Colaboração: 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 em Serpa, com o Cartão de Identificação 

de Pessoa Coletiva nº 501112049, representada pelo seu Presidente João Francisco Efigénio Palma e a Flor do Enxoé – 

Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo, com sede na Rua  prof. Joaquim António Caetano, s/n, 7830-469, em 

Vila Verde de Ficalho, com o Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva nº 503777773, representado pela sua Presidente, 

Maria Albertina Alexandre Carvalho Capa, é  celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: 

 
1º 

O Protocolo tem por objetivo o fornecimento de refeições às crianças do ensino Pré-Escolar e 1º ciclo de Vale de Vargo, por 
inexistência de refeitório escolar; 
 

2º 
A Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo procederá à confeção das refeições e respetiva 
entrega nas instalações da Escola Básica de Vale de Vargo, devidamente acondicionadas e, de acordo com todas as normas 
de higiene e segurança alimentar. 
 

3º 
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A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo por refeição de 3,50€ acrescido de IVA (13%), 
mediante apresentação mensal de mapa de despesa com a descrição do número total de refeições fornecidas. 
 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2022/2023, com inicio a 19 de setembro 2022 e término a 30 de junho de 
2023, podendo ser revisto mediante proposta de qualquer das partes. 
 
Serpa, ____ de setembro de 2022 
 
O Presidente da Câmara                                                                                 
__________________________ 
/João Francisco Efigénio Palma/ 
 
 
A Presidente da Flor do Enxoé – Associação de Solidariedade Social 
___________________________________________ 
/Maria Albertina Alexandre Carvalho Capa/ 

 

 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO 
ENSINO BÁSICO DE VILA VERDE DE FICALHO 

 
Ano letivo 2022/2023 

 
Considerando que o fornecimento das refeições escolares às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do 

ensino básico constituem matéria da competência dos Municípios, de acordo com o disposto no Decreto-Lei nº 399-A/84, 

de 28 de dezembro, e na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as atualizações estabelecidas com o novo quadro de 

transferência de competências nos órgãos municipais no domínio da educação, através da Lei nº 50/2012, de 16 de agosto 

e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro e que os municípios podem realizar parcerias que permitam assegurar o serviço 

de refeições através da celebração de protocolos com entidades que reúnam condições para o efeito, é celebrado o 

seguinte Protocolo de Colaboração: 

 

Entre a Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 em Serpa, com o Cartão de Identificação 

de Pessoa Coletiva nº 501112049, representada pelo seu Presidente João Francisco Efigénio Palma e o Centro Social de 

São Jorge e Senhoras das Pazes, com sede na Avenida das Forças Armadas, s/n, 7830-646, em Vila Verde de Ficalho, com 

o Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva nº 503915114, representado pela sua Presidente, Maria Antónia Nogueira 

Valente Sargento, é celebrado o presente Protocolo de Colaboração, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
1º 

O Protocolo tem por objetivo o fornecimento de refeições às crianças do ensino Pré-Escolar e 1º ciclo de Vila Verde de 
Ficalho, por inexistência de refeitório escolar; 
 

2º 
O Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes procederá à confeção das refeições e respetiva entrega nas instalações 
do Jardim de Infância e Escola Básica de Vila Verde Ficalho, devidamente acondicionadas e, de acordo com todas as normas 
de higiene e segurança alimentar. 
 

3º 
A Câmara Municipal de Serpa compromete-se ao pagamento do quantitativo por refeição de 3,50€ acrescido de IVA (13%), 
mediante apresentação mensal de mapa de despesa com a descrição do número total de refeições fornecidas. 
 
 
 



                                                                                                                 Ata n.º 20 – 14/09 
 
2022 

 

Pág. 35 

 

4º 
Este protocolo vigorará durante o ano letivo de 2022/2023, com inicio a 19 de setembro 2022 e término a 30 de junho de 
2023, podendo ser revisto mediante proposta de qualquer das partes. 
 
 
Serpa, 07 de setembro de 2022 
 
O Presidente da Câmara                                                                                 
________________________ 
/João Francisco Efigénio Palma/ 
 
A Presidente do Centro Social de São Jorge e Senhora das Pazes 
___________________________________________ 
/Maria Antónia Nogueira Valente Sargento/ 

 

 

25. AUXÍLIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 

– 2.ª FASE  

A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada de 8 de setembro, informa que, após aprovação do 
Plano Municipal de Auxílios Económicos aos alunos do 1º ciclo do ensino básico, em reunião de Câmara de 
31/08/2022, com base nas candidaturas rececionadas no período de inscrições que decorreu entre 27 de junho 
e 12 de agosto de 2022, deram entrada novos pedidos, que apresentam para apreciação e deliberação em 
reunião de Executivo. 
 
O posicionamento dos alunos foi efetuado de acordo com o 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 as atualizações do novo quadro de transferência de competências para os Municípios pela Lei 
nº50/2018, de 16 de agosto e Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro. 
Para atribuição deste apoio a Unidade de Gestão Financeira procedeu ao compromisso com o nº sequencial 
31474. 

Auxílios económicos para os alunos do 1º ciclo do ensino básico - 2022/2023 - 2ª fase 

 Nº alunos inscritos Valor apoio para refeições Valor apoio material escolar 

Escola Escalão 
A 

Escalã
o B 

Total 
alunos 

inscritos 

Escalão 
A 

Escalã
o B 

Total apoio 
para 

refeições/dia 

Escalão 
A 

Escalã
o B 

Total apoio 
para material 

Escolar (anual) 

Serpa 5 4 9 7,30 € 2,92 € 10,22 € 80,00 € 32,00 € 112,00 € 

Pias 13 0 13 18,98 € 0,00 € 18,98 € 208,00 € 0,00 € 208,00 € 

Brinches 0 1 1 0,00 € 0,73 € 0,73 € 0,00 € 8,00 € 8,00 € 

Vale de 
Vargo 

0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vales 
Mortos 

0 1 1 0,00 € 0,73 € 0,73 € 0,00 € 8,00 € 8,00 € 

Vila Nova S. 
Bento 

0 1 1 0,00 € 0,73 € 0,73 € 0,00 € 8,00 € 8,00 € 

VV Ficalho 0 3 3 0,00 € 2,19 € 2,19 € 0,00 € 24,00 € 24,00 € 

A-do-Pinto 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  18 10 28 26,28 € 7,30 € 33,58 € 288,00 € 80,00 € 368,00 € 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os auxílios económicos (material 

escolar e refeições), escalões A e B, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (2.ª fase), de acordo com a listagem 

que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------- 

 

 

26. NECESSIDADE DE TRANSPORTE ADAPTADO – ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS 

A Divisão de Educação e Juventude, informa que o Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, no dia 6 de setembro, 

recebeu um pedido de transporte escolar por parte da encarregada de educação da aluna Ana Maria Reis Silva 

Barão, residente em Serpa e que vai frequentar o 10º ano de escolaridade, na Escola Secundária de Serpa, 

atendendo que a mesma tem dificuldades de mobilidade. 

No plenário do Conselho Municipal de Educação realizado a 12 de julho de 2022, onde foi submetido o Plano 

Municipal de Transporte Escolar para o ano letivo 2022/2023, o Diretor deste agrupamento referiu que não 

estava diagnosticado qualquer pedido de necessidade de transporte para alunos de educação inclusiva. 

Com base nesta informação, na proposta de Contrato de Delegação de Competências do Município para o 

Diretor do Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa, aprovado em reunião de câmara de 31/08/2022, não foi 

incluída verba para contratualização deste serviço, pelo que para que se possa concretizar este apoio, deve ser 

efetuado um reforço da verba a transferir para o referido agrupamento, no valor de 3200€, mediante adenda 

ao Contrato de Delegação de Competências.  

 

Anexo I 

Agrupamento de Escolas n.º 2, de Serpa 

Ano Letivo 2022/2023 

Custos Estimados por Tipologia de Despesa 

1 setembro 2022 a 31 dezembro 2022 

Custos associados ao funcionamento dos 
refeitórios  

9 300,00€ 

Refeitório Escola Básica nº1 VNSBento 2600,00€*3 meses= 7 800,00 €  
Refeitório Escola Secundária de Serpa 500,00€*3 meses=1 500,00€ 
Encargos com funcionamento das instalações 
(eletricidade e comunicações) 

18 000€ 

Eletricidade 4 000€*3 meses= 12 000,00€ 
Comunicações 600€*3 meses= 1800,00€ 
Expediente e material de escritório 1400€*3 meses= 4 200€ 

SUB-TOTAL 27 300,00€ 
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1 setembro 2022 a agosto 2023 

Manutenção de Edifícios Escolares 40 000,00€ 

Escola Básica nº1 VNSBento 20 000,00€ 
Escola Secundária de Serpa 20 000,00€ 
SUB-TOTAL 40 000,00€ 

 

Adenda: 

1 setembro 2022 a agosto 2023 

Circuitos especiais de transporte (educação 
inclusiva) 

320€*10=3 200,00€ 

SUB-TOTAL 3 200,00€ 

 

TOTAL 70 500,00€ (67 300€ + 3 200€) 

 

 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a adenda ao protocolo de delegação de 
competências com o Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa. --------------------------------------------------------------  
 

 

 

27. PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO DO BAR DO JARDIM MUNICIPAL DE SERPA – RELATÓRIO FINAL  

Na sequência das deliberações proferidas em 22 de junho e 3 de agosto do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte relatório final, respeitante ao procedimento para 

arrendamento do Bar do Jardim Municipal Eng.º Pulido Garcia, em Serpa, nos termos do artigo 15.º do 

Programa de Procedimento e adjudicar à única concorrente admitida – Alice Revez Bernardo: 

 



                                                                                                                 Ata n.º 20 – 14/09 
 
2022 

 

Pág. 38 

 

 

 



                                                                                                                 Ata n.º 20 – 14/09 
 
2022 

 

Pág. 39 

 

 

 

Consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, o respetivo relatório preliminar, datado de 7 

de setembro de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. ACORDO DE CESSAÇÃO DE PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E A SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE SERPA  

A Chefe da Divisão de Administração Geral (em regime de substituição), em informação datada de 6 do corrente mês 

de setembro, refere que o protocolo celebrado entre o Município de Serpa e a Santa Casa da Misericórdia de 

Serpa,  em 03/12/1990, com efeitos a partir da sua assinatura, foi cedido ao Município de Serpa, o direito de 

gozo, fruição e administração do prédio rústico denominado “Quinta dos Loureiros” propriedade da Santa Casa 

da Misericórdia de Serpa, pelo prazo de 30 anos, destinado à instalação e funcionamento de um Centro de 

Ensino e Desenvolvimento Integrado de Artes e Ofícios Tradicionais, comprometendo-se esta câmara municipal 

a realizar e suportar os encargos necessários à recuperação e adaptação do imóvel aí existente às finalidades 

deste Centro de Ensino. 

Como contrapartida foi acordado a cedência a título gratuito de fornecimento de água para o Lar de S. Francisco. 

Por acordo e conversações havidas entre as partes o protocolo de colaboração, deverá terminar a produção dos 

seus efeitos de imediato. 

Perante a intenção demonstrada, sugere-se que sejam acautelados os interesses e procedimentos a seguir 

indicados: 

-Deverão os serviços municipais proceder à remoção do viveiro de plantas, por si construído; 

-Deverá ser verificada a situação do fornecimento de energia elétrica à Residencial de Estudantes, cujos custos 

estão a ser suportados pela autarquia, edificada nesse prédio rústico, pela DREA, com apoio por parte da 

autarquia, designadamente na parte respeitante à aquisição de projeto de arquitetura e de especialidades; 
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-Deverá ser notificada a entidade que tem a direção e gestão da Residencial de Estudantes e a DREA sobre a 

cessação do protocolo, de modo a acordar-se a forma de fornecimento de água, energia elétrica e legalização 

da propriedade do edifício; 

-Deverão ser diligenciados os procedimentos para o fornecimento de água ao Lar de S. Francisco por contrato a 

celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa; 

-Deverá ser acordada a data de entrega do prédio, com base nas decisões que serão tomadas sobre as situações 

enunciadas e respetivas circunstâncias. 

Considera-se que, as condições de entrega do edifício deverão merecer a apreciação de outros serviços 

envolvidos e aprovação do órgão executivo, por se considerar que a cessação do protocolo irá terminar com o 

apoio a atividades de natureza social e educativa, previsto no artigo 33º nº 1 u) do Regime jurídico da Autarquias 

Locais em vigor, Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e a necessidade de cobrança de fornecimento de água das 

instalações do Lar de S. Francisco, devendo as partes assinar documento escrito, cuja minuta se anexa: 

 

“Acordo de Cessação de Protocolo 

Entre: 

O Município de Serpa, pessoa coletiva número 501112049, representada pelo Presidente da Câmara Municipal, João 

Francisco Efigénio Palma e, 

 Santa Casa da Misericórdia de Serpa, pessoa coletiva nº _____ com sede no Largo de S. Francisco, S/N, em Serpa, 

representada pelo Provedor, António José Valente Sargento, 

Considerando: 

Que, por protocolo assinado, em 03/12/1990, entre a Câmara Municipal de Serpa e a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, 

foi cedido o direito de gozo, fruição e administração do prédio rústico denominado “Quinta dos Loureiros”, de que é 

proprietária esta entidade; 

Que, a cedência desse prédio à Câmara Municipal de Serpa foi efetuada pelo prazo de 30 anos, com efeitos a partir da sua 

assinatura; 

Que, tal cedência teve em vista a instalação e funcionamento de um Centro de Ensino e Desenvolvimento Integrado de 

Artes e Ofícios Tradicionais; 

Que, foi cumprido o fim para o qual foi cedido o direito de gozo, fruição e administração do prédio rústico ora identificado, 

e decorrido o prazo de cedência; 

 É acordada a cessação de efeitos do protocolo anteriormente assinado nos termos seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

O Município de Serpa entrega, à Santa Casa da Misericórdia de Serpa, o prédio rústico, denominado “Quinta dos Loureiros”, 

limpo e livre de construções precárias então edificadas, designadamente o viveiro de plantas. 

Cláusula 2.ª 

O Município de Serpa deixará de garantir o pagamento de fornecimento de energia elétrica às instalações existentes nesse 

prédio. 

Cláusula 3.ª 

O Município de Serpa não assegurará o fornecimento de água, a título gratuito, às instalações edificadas no prédio rústico 

ora identificado. 

Cláusula 4.ª 

 O Município de Serpa cessará a cedência gratuita do abastecimento de água ao Lar de S. Francisco, localizado em Serpa; 

 

Cláusula 5.ª 

A Santa Casa da Misericórdia de Serpa deve proceder à alteração da titularidade do respetivo contrato de fornecimento de 

energia elétrica para as instalações existentes no referido prédio, bem como o contrato de fornecimento de água. 
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Cláusula 6.ª 

A Santa Casa da Misericórdia de Serpa deverá providenciar a celebração de contrato de fornecimento de água para o Lar 

de S. Francisco, em Serpa. 

Cláusula 7.ª 

A Santa Casa da Misericórdia de Serpa deverá diligenciar todas as ações necessárias à regularização do edifício da Residência 

de Estudantes juntamente com a entidade responsável pela propriedade e gestora deste equipamento. 

Cláusula 8.ª 

O presente acordo de colaboração produzirá efeitos após a sua assinatura. 

 

Serpa, ___ setembro 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

-João Francisco Efigénio Palma- 

 

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia 

-António José Valente Sargento-  

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente explica que se trata de um pedido do Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia para se formalizar a cessação do protocolo e que o acordo agora proposto foi objeto de apreciação 

por ambas as partes. Acrescenta que, em relação ao viveiro de plantas, propriedade da autarquia, já estão os 

respetivos serviços da Câmara Municipal a arranjar uma solução, tendo em vista a aquisição de uma estufa.  

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com duas abstenções dos eleitos do PS e CHEGA e os votos a favor 

dos eleitos da CDU, concordar com o teor da minuta de cessação de protocolo, acima transcrita, a celebrar 

com a Santa Casa da Misericórdia de Serpa, respeitante ao prédio rústico denominado “Quinta dos Loureiros” 

(Horta do Chó). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

29. CPI 36/2022 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DOS SEGUROS – ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA 

MINUTA DO CONTRATO 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, em 8 do corrente mês de setembro, submete ao Órgão 

Executivo, entidade competente nos termos do artº 18, nº 1, alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho, o relatório 

final para aprovação e adjudicação, e demais documentos que compõem o processo, ao abrigo do arto 73º, nos 

1 e 2, como consequência do artº 46-A e 76º, nº 1  e artigo 148º, nº 3, todos do Código dos Contratos Públicos4 

(adiante designado CCP), nos termos aqui resumidos, referente aos 36 meses de execução: 

 Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

Lote I, no valor de € 249.161,22, isento de Iva nos termos do artigo 9º do CIVA; 

Lote III, no valor de € 9.900,00, isento de Iva nos termos do artigo 9º do CIVA; 

 Caravela – Companhia de Seguros, S.A. 

Lote II, no valor de € 125.603,52, isento de Iva nos termos do artigo 9º do CIVA; 

                                                           
4 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, alterado, aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017,de 31 de agosto, na sua atual 

redação. 
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Em simultâneo, de acordo com o disposto no artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, submetem a minuta do 
contrato para aprovação. 
Propõem que seja designado como gestor do contrato, ao abrigo do artº 290-A do CCP:  
- Nuno Miguel Carvalho Canhita, para a execução técnica e financeira; 
- Rute Isabel Sequeira Piçarra, para a execução material. 
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 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais comentou o facto de que, uma das minutas, não contém os dados completos do 

segundo outorgante e questionou quem será o respetivo representante, tendo o Sr. Presidente respondido que 

irá verificar o assunto com os respetivos serviços. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artº 18, nº 1, alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar o relatório 

final, acima transcrito e proceder à adjudicação aos seguintes concorrentes: 

- Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

Lote I, no valor de € 249.161,22, isento de Iva nos termos do artigo 9º do CIVA; 

Lote III, no valor de € 9.900,00, isento de Iva nos termos do artigo 9º do CIVA; 

- Caravela – Companhia de Seguros, S.A. 

Lote II, no valor de € 125.603,52, isento de Iva nos termos do artigo 9º do CIVA; 

 

De acordo com o disposto no artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, foi ainda deliberado por maioria, com 

as abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar as respetivas 

minutas do contrato, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante e ao abrigo do artº 290-A 

do CCP, nomear como gestor do contrato: 

- Nuno Miguel Carvalho Canhita, para a execução técnica e financeira; 

- Rute Isabel Sequeira Piçarra, para a execução material. 

 

 

30. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 171, referente ao dia 13 de 

setembro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3.082.168,92€ (três milhões, oitenta e dois mil, cento 

e sessenta e oito euros e noventa e dois cêntimos) e 2.748.456,32€ (dois milhões setecentos e quarenta e oito 

mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e trinta e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Informações enviadas por email, para conhecimento 

Dia 6 de setembro 

Na sequência da informação anteriormente enviada e de acordo com o solicitado pelo Sr. Vereador Tomé 

Panazeite na ultima reunião da Câmara Municipal, foi enviado a todos os eleitos, um exemplar de escritura 

celebrada, aquando da venda de lotes de terreno nas zonas de atividades económicas. 

 

Dia 13 de setembro 

No seguimento das intervenções do Sr. Ver. Tomé Panazeite, sobre a requerente de Santa Iria que solicitou 
apoio para a reparação da sua habitação, no âmbito do PMARCHS, os Serviços de Ação Social, informam o 
seguinte:  
«- O processo encontra-se a decorrer cumprindo os trâmites legais; 
- Foi realizada visita domiciliária a 21 julho para ponto de situação processual; 
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- Atualmente, aguarda-se a entrega da documentação devidamente atualizada (caderneta e certidão de teor do 
imóvel), devido ao falecimento do Sr. Domingos Pestana» -------------------------------------------------------------------- 
 
 

Período de intervenção dos eleitos 
 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para dizer que a Supertaça de Andebol Masculina, que se 

realizou no Pavilhão Carlos Pinhão, nos dias 10 e 11 do corrente mês, correu muito bem, foram cumpridas as 

expetativas e foi um evento importante para o nosso concelho e ficou demonstrado que temos capacidade de 

realizar eventos a nível nacional e a Federação considerou que temos condições espetaculares para a realização 

de um futuro estágio, para equipas jovens, que poderão assim treinar também longe dos grandes centros. 

  

A Sr.ª Vereadora Paula Pais agradeceu o convite para a Supertaça, contudo, por motivos de saúde não lhe foi 

possível comparecer, mas teve a oportunidade de seguir os jogos que foram transmitidos na RTP2 e reconhece 

a importância da realização deste evento no nosso concelho, e outros que venham a realizar-se, pois o pavilhão 

tem as condições adequadas e existe a vantagem da proximidade de um hotel, por isso, refere a necessidade de 

se efetuarem obras de melhoramento na zona do pavilhão e do hotel. 

 

Solicitou ainda alguns esclarecimentos sobre as obras que estão a decorrer na gare.  

Referiu ainda que tem conhecimento que o Atlético Clube de Ficalho solicitou apoio ao Município e que até 

então não teve qualquer resposta. Tem conhecimento do apoio que a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

está a prestar ao clube, nomeadamente na limpeza do campo de jogos, mas relembra o estado das instalações 

e refere que é preciso apoiar na inscrição dos Atletas 

Perguntou se a Carta Educativa continua a ser trabalhada pela entidade externa.  

Questionou ainda se continuam a existir descargas de água da piscina, pois um munícipe queixou-se que um 

terreno onde costuma semear, está ensopado e que a água terá cloro, pois não consegue colher nada do que 

tem semeado.  

 

Quanto ao assunto que tem abordado várias vezes, sobre os contratos de delegação de competências nas Juntas 

de Freguesias, diz que, de facto, já reuniram com a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, mas para falar 

sobre o que já existia e nada de novo foi apresentado. Considera que é um assunto que já deveria estar resolvido, 

pois estamos quase a atingir um ano de mandato. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que a autarquia já está a tratar do processo para arranjo dos 

estacionamentos para toda a zona envolvente ao pavilhão e ao hotel e em relação à gare, diz que as atuais casas 

de banho já não reúnem condições de funcionamento, por isso, optou-se por levantar uma parede de forma a 

isolar a gare e está a decorrer o processo para a aquisição de módulos provisórios de casas de banho para o 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves informou que já está marcada para amanhã, uma deslocação a Vila Verde de Ficalho 

com um dos técnicos do Gabinete do Movimento Associativo e Desporto para reunir com o Atlético e está 

também a tratar-se dos procedimentos para cedência do material para as obras de melhoramento na sua sede. 

Quanto à questão da água da piscina, explica que a única água é a da lavagem dos filtros e já não vai com cloro 

e que já está a ser preparado um depósito para recolha da água de lavagem dos filtros. ---------------------------- 
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Sobre a Carta Educativa, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho informou que a empresa contratualizada pela CIMBAL 

para esse efeito, está a elaborar o relatório final e está previsto que até final do ano, tenha condições de concluir 

o trabalho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Ana Moisão que começou por agradecer o convite para a Supertaça de Andebol e a 

forma como foi recebida durante o evento, dando ainda os parabéns à organização e manifestando a satisfação 

pelo facto de, atualmente, existirem também condições de alojamento em Serpa que permitem estes eventos 

e alojar excursões de turistas que nos visitam.  

 

Diz que no passado dia 8 de setembro, recebeu uma denúncia, sobre uma fuga de água num equipamento de 

captação de águas subterrâneas da autarquia, localizado na estrada da Mina da Orada e que a mesma se 

encontrava assim desde maio. Averiguou a situação e enviou um email ao Sr. Presidente, que reportou de 

imediato aos serviços e foi logo resolvida a situação. Considera importante que, em casos como estes, quem 

deteta as situações deva alertar imediatamente os serviços ou entidades responsáveis. Perguntou ainda sobre 

a regularidade com que é feita a manutenção deste tipo de equipamentos.  

 

Prossegue, dizendo que, na última reunião questionou sobre o projeto da ciclovia, uma parceria com o município 

de Moura, na construção de uma ciclovia no ramal de Moura. Informa que reuniu na semana passada, com o 

Presidente da Câmara Municipal de Moura, para falar sobre este assunto e foi-lhe dito que aquilo que está 

previsto é retirar o que resta do espaço canal e construir uma ciclovia.  

Diz que existe em Marvão uma Raily Bike com triciclos a pedal, que lhe parece uma solução mais ajustada, pois 

existem verbas disponibilizadas pela comunidade europeia para reativação de linhas férreas. No caso de se 

avançar com a ciclovia conforme previsto, pergunta se os municípios estão preparados para pagar 

indemnizações a todos os ex-proprietários, que foram expropriados por um valor simbólico, na altura de acordo 

com um projeto de interesse nacional, que estão agora no seu direito de solicitar pedidos de indemnizações, tal 

como mencionado no artigo 5.º da lei das expropriações, que refere o retorno por bens expropriados, que não 

forem aplicados ao fim que determinou a expropriação.  

 

Diz ainda que, na reunião de Vale do Poço questionou sobre a existência de um pacote de medidas de incentivos 

para captar médicos para trabalhar no município de Serpa e questiona hoje se existem alguns incentivos para 

professores deslocados.  

Refere que, na reunião do Órgão Executivo de 17 de agosto, perguntou se a autarquia tem, ou não, um Plano 

Rodoviário Municipal atualizado e se existe algum diagnóstico feito para cada uma das estradas e como ainda 

não obteve resposta, volta a colocar a mesma questão.  

 

Pergunta também se pretende a autarquia colocar estradas municipais e nacionais na 2.ª fase do PRR e se a 

Câmara faz inspeções às estradas que existem no território do seu município.  

Informa ainda que enviou para a empresa que tem a concessão das estradas - Infraestruturas de Portugal, um 

pedido de informação.  

 

Diz que, na freguesia de Pias, no edifício do mercado, há um problema técnico no WC, que faz com que a urina 

esteja a verter diretamente para a rua. Gostava de saber se o assunto está a ser resolvido.  

Perguntou se a autarquia esteve presente na reunião realizada pela VINCI que decorreu na CIMBAL, sobre o 

assunto do aeroporto de Beja e em caso afirmativo, quais foram os resultados dessa reunião.  
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Refere o facto de muitas autarquias estarem a desenvolver atividades de boas vindas aos professores para o 

novo ano letivo e gostaria de saber que receção foi preparada pela nossa Câmara e sugere que se promovam 

visitas guiadas na cidade de Serpa, aos professores que vêm de fora, pela primeira vez. 

Gostaria também de saber se já são conhecidos os números para o município, sobre os alunos que ainda se 

encontram sem professor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em relação à fuga de água, o Sr. Presidente disse que foi logo reportado ao serviço e no mesmo dia ficou 

resolvida e agradece que, quando surgem situações destas, sejam logo comunicadas à autarquia, para que sejam 

resolvidas rapidamente.  

Ainda sobre este assunto, o Sr. Vereador Francisco Godinho informa que existem apenas dois furos para 

captação de água (esse de Vales Mortos e um no jardim), dado que a água para abastecimento público, para 

consumo humano é da competência da empresa Águas de Portugal.  

 

Em relação ao assunto da ciclovia, o Sr. Presidente explicou que o terreno não passa para a propriedade da 

autarquia, não se trata da transmissão de propriedade, mas sim da transmissão do uso e na eventualidade dos 

antigos proprietários moverem alguma ação, o assunto seria tratado diretamente com as Infraestruturas de 

Portugal. Quanto ao Raily Bike já foi inicialmente a proposta da Câmara Municipal de Serpa, mas uma coisa não 

invalida a outra, este projeto não inviabiliza a instalação de uma linha ferroviária, mas estamos expectantes com 

as propostas que surjam por parte da IP. Acrescenta ainda que, na eventualidade de ser reativado o ramal de 

Moura, o material atualmente existente não irá servir, vai ter que ser substituído, pelo que, não parece fazer 

sentido, ficar parado à espera de um hipotético ramal de Moura.  

 

Refere ainda que, na reunião da CIMBAL foi avançado por alguns municípios do PS a possibilidade de um apoio 

monetário a médicos para se fixarem nestes concelhos do interior e de se uniformizarem os valores no âmbito 

das Câmaras da CIMBAL. Do ponto de vista politico, não concorda com esta proposta, porque seria tornar a 

contratação de médicos, um negócio, uma disputa de quem dá mais e como é logico, ganhariam os municípios 

mais ricos. Lembra que a Câmara de Serpa tem, desde há muitos anos, prestado apoio à instalação de médicos 

no nosso concelho, em termos de alojamento, mas quanto aos professores, questiona como seria possível, 

pensar no incentivo ao alojamento, de mais de 40 professores.  

 
A Sr.ª Vereadora Paula Pais lembrou que, ao longo do ano letivo, existem situações de professores substitutos 

que, por vezes, ficam apenas um mês a dar aulas e nestas situações, poderia ser um grande apoio para essas 

pessoas, se a Câmara disponibilizasse o alojamento, durante esse mês.   

 

Ainda sobre o assunto dos professores, a Sr.ª Vereadora Odete Borralho refere que, felizmente, vivemos num 

território em que as pessoas são muito solidárias e os docentes que vêm pela primeira vez para o nosso 

concelho, são apoiados pelas respetivas escolas, com informação sobre alojamento disponível e a Câmara 

também está sempre disponível, através dos seus serviços para receber e informar essas pessoas e à semelhança 

do que tem sido feito desde há muitos anos, com as necessárias adaptações nos dois anos de pandemia, a 

Câmara já tem marcada a receção/convívio aos professores do concelho, para o dia 23 de setembro, pelas 

18h00, no jardim da Biblioteca e está a organizar um evento (bailado contemporâneo) para as 19h30, junto à 

piscina municipal e continuamos a disponibilizar, como sempre temos feito, o apoio para as visitas guiadas.   
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No que se refere aos assuntos relacionados com o Plano Rodoviário Municipal, o Sr. Presidente disse que irá 

verificar com os respetivos serviços e quanto às inspeções às estradas municipais, o município tem 

conhecimento do seu estado de conservação, mas não tem meios técnicos para realizar inspeções.  

O problema das casas de banho do mercado de Pias já foi reportado aos respetivos serviços, que estão a tratar 

do assunto.  

Sobre a reunião que decorreu na CIMBAL, em que foram discutidas as perspetivas sobre o aeroporto de Beja, a 

CIMBAL já fez sair um comunicado para a comunicação social, sobre esse assunto. ------------------------------------- 

 

 

Período de intervenção do público 

Neste período aberto a intervenções do público presente, começou por usar da palavra o Sr. Mário Cavaco, que 

começou por felicitar a forma como decorreu no pavilhão Carlos Pinhão, em Serpa, a Supertaça de Andebol 

Masculina e sugeriu que se pudesse realizar algo do género também no pavilhão de Vila Nova de S.Bento.  

Disse ainda que a ferrovia tem um valor muito importante e na sua opinião, ao se levantarem os carris, vai 

perder-se a característica da ferrovia e lembra que estão disponíveis verbas na ordem dos trezentos milhões de 

euros para a recuperação da via férrea. Disponibiliza-se ainda para apresentar um trabalho que está a ser feito, 

sobre a reativação de todo o ramal, incluindo a remodelação/reestruturação dos edifícios para cafés, lojas e 

alojamento local. 

 

Sobre a utilização do pavilhão de Vila Nova de S.Bento, o Sr. Presidente informa sobre a necessidade de estar 

homologado pela Federação Portuguesa de Andebol para a realização de determinadas provas, mas existe 

intenção de, no futuro, se puderem desviar algumas equipas para treinarem em Vila Nova S.Bento.  

 

Usou ainda da palavra o Sr. António Lobão para, na qualidade de proprietário de alguns terrenos em A-do-Pinto, 

lembrar que, passados alguns anos, continua a aguardar o contacto da Câmara Municipal para se resolver a 

situação das áreas que foram ocupadas para o campo de futebol, o jardim e o novo de depósito de água. Diz 

que, quando foi inicialmente contactado pela autarquia, não levantou problemas à utilização desses terrenos, 

para os fins que a Câmara os solicitou, mas que é necessário formalizar e definir os termos dessa utilização.  

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente referiu o facto de que, parte do terreno onde está instalado o campo de 

futebol de A-do-Pinto, foi doado à autarquia por familiares do Sr. Lobão. 

Em relação ao novo deposito de água, questionou se o assunto foi tratado com a Câmara ou com a AGDA, tendo 

o Sr. Lobão respondido que não se lembra, pelo que, não consegue de momento, precisar qual foi a entidade.  

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho, disse ainda que, no anterior mandato, falou com o Sr. Lobão sobre esta 

questão dos terrenos e que a autarquia estava aberta às conversações necessárias para resolver este assunto, 

mas até agora, não voltou a existir contacto por parte do Sr. Lobão.  

 

O Sr. Presidente disse que este é um assunto que tem que ser devidamente esclarecido com os respetivos 

serviços, para se formalizar o que seja necessário e resolver o assunto. --------------------------------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 do 

artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, os 

seguintes assuntos: 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Comissão de Festas de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

 Comissão de Festas de Pias – Proposta de apoio financeiro  

 Moto Clube de Vale de Vargo – Proposta de apoio financeiro 

 Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa – Protocolo de parceria 

 Sociedade Filarmónica de Serpa – Proposta de apoio financeiro 

 Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 de Serpa – Proposta de apoio financeiro  

 Grupo Coral Feminino Flores do Chança – Proposta de apoio financeiro 

 Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de S.Bento – Proposta de apoio financeiro 

 E-Redes – Posto de Transformação de Brinches 

 Declaração de caducidade da licença de reconstrução de uma habitação, no prédio misto denominado 

“Penascoso”, em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ana Cristina Ferreira Fernandes 

 Destaque de parcela do prédio urbano sito na Rua da Igreja, n.º 18 em Vila Nova de S.Bento – 

Requerente: Maria José Pires 

 Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua de S.Roque, n.º 38 em 

Serpa – Requerente: José jacinto Rodrigues Horta 

 Transmissão da posição de arrendatária – Requerente: Andreia da Conceição Rebocho Fava 

 Revisão n.º 3 ao Orçamento e revisão n.º 2 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

 Aquisição de gasóleo rodoviário (2023/2024) – Repartição de encargos 

 Fornecimento de energia elétrica em mercado livre – Repartição de encargos 

 Delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos Escolares (2022/2023) – Repartição de 

encargos 

 Terceira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa 

 Abertura de procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes intermédios e proposta de 

designação do respetivo júri 

 Abertura de procedimento para a contratação de dois empréstimos para a aquisição de equipamento 

 Direito de preferência do prédio sito na Travessa 1.º de Maio, n.º 10 em Serpa – Requerente: Ivo Miguel 

Velhinho Estevens dos Santos  

 Fornecimento de refeições aos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo de Brinches, Vale de Vargo e Vila Verde 

de Ficalho para o ano letivo 2022/2023 – Proposta de celebração de protocolos com as IPSS locais 

 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2022/2023 – 2.ª Fase  

 Necessidade de transporte adaptado – Aditamento ao protocolo de delegação de competências 

 Procedimento para arrendamento do Bar do Jardim Municipal de Serpa – Relatório final  

 Acordo de cessação de protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Serpa e a Santa Casa da 

Misericórdia de Serpa  

 CPI 36/2022 – Aquisição de serviços na área dos seguros – Adjudicação e aprovação da minuta do 

contrato 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h00 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 18 de 

outubro de 2021, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 

 
O Presidente da Câmara    A Secretária 

 

                                 
 
       _______________________                    _________________________ 
        João Francisco Efigénio Palma           Anabela Baleizão Cataluna 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 14 de setembro de 2022 

 
 
ANEXO 1 – REVISÃO N.º 3 AO ORÇAMENTO E REVISÃO N.º 2 ÀS GOP DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

 
 

ANEXO 2 – TERCEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SERPA 

 

 

ANEXO 3 - AUXÍLIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO LETIVO 2022/2023 – 2.ª FASE  

 
 

ANEXO 4 - PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO DO BAR DO JARDIM MUNICIPAL DE SERPA – RELATÓRIO FINAL  

 
 


