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ATA N.º 1/2022 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA  

NO DIA 5 DE JANEIRO DE 2022 

  
Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 5 de 

janeiro 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 26/2021 

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 26, relativa à reunião realizada no dia 21 de dezembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 

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

assuntos:  

 

 

1. Proposta de aprovação do Regulamento Municipal de Concessão de Isenção de Derrama 

A Câmara tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão de 29 de dezembro, nos termos do 

artigo 241º, da Constituição da República Portuguesa, dos artigos 98º a 101º, todos do Código de 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e, de acordo com o 

disposto no artigo 25º, n.º 1 alínea g), da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por maioria, com 13 

votos contra dos eleitos do PS, Chega e Coligação PSD-CDS e 13 votos a favor dos eleitos da CDU e o voto 

de qualidade a favor do Presidente da Assembleia Municipal, aprovar o Regulamento Municipal da 

Concessão de Isenções de Derrama. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

 

 

2. Impostos e Taxas Municipais para 2022 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e Taxa 

Municipal dos Direitos de Passagem 

O Órgão Executivo tomou conhecimento das seguintes deliberações, proferidas pela Assembleia Municipal, 

em sessão realizada no dia 29 de dezembro:  

 

IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra do PS e Chega, a abstenção da 

Coligação PSD-CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta sobre o Imposto Municipal sobre 

Imóveis:  

- A taxa de IMI de 0,30%, correspondendo ao limite mínimo previsto na lei; 

- A redução desta taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor 

municipal ou património cultural 

- A majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
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- A redução de 50% do valor de IMI às entidades proprietárias de imóveis registadas no Conselho 

Municipal do Movimento Associativo, recaindo esta redução sobre um único edifício por entidade.   

 

DERRAMA 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 votos contra dos eleitos do PS, Chega e Coligação 

PSD-CDS, 13 votos a favor da CDU e o voto de qualidade a favor do Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar a seguinte proposta para a derrama:  

- A aplicação de taxa de derrama de 1,5% para os sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 

150.000 euros  

- a isenção total da taxa de derrama para todos os sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse 

os  150.000 euros   

 

 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES (IRS) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 votos contra dos eleitos do PS, Chega e Coligação 

PSD-CDS, 13 votos a favor da CDU e o voto de qualidade a favor do Presidente da Assembleia Municipal, 

aprovar a proposta de manutenção do valor da participação variável no IRS de 5%  

 

 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor dos eleitos da CDU, PS e Coligação 

PSD-CDS e os votos contra dos eleitos do Chega, aprovar para o ano de 2022, a fixação da taxa municipal 

de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e 

serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, do domínio público e privado 

municipal. 

 

3. Descentralização de competências no âmbito da ação social – Decreto Lei n.º 55/2020 de 12 

agosto 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 29 de 

dezembro, deliberou, por maioria, com 13 votos a favor da CDU, 3 abstenções dos eleitos do Chega e 10 

votos contra dos eleitos do PS e Coligação PSD-CDS, rejeitar a assunção em 2021 e até ao prazo disposto 

no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, das competências transferidas em matéria de ação social. 

 

4. Aluguer operacional de viatura elétrica – Repartição de encargos 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 29 de 

dezembro de 2021, nos termos do artigo 24º 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, deliberou por unanimidade, retificar a deliberação proferida na sessão 

de 16 de setembro de 2021, para a seguinte repartição de encargos, respeitante ao aluguer operacional de 

viatura elétrica: 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA 

2021 829,57€ 1.020,37€ 

2022 9.954,84€ 12.244,45€ 

2023 9.954,84€ 12.244,45€ 
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5. Constituição de fundos de maneio para 2022 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 29 de dezembro de 2021, que se transcreve: 

 

«Determina o ponto 2.9.10.1.11, do POCAL, aprovado pelo Decreto-Lei nº 54-A/99 de 22 de fevereiro, que 

para efeitos de controlo dos Fundos de Maneio, cabe ao Órgão Executivo aprovar um regulamento que 

estabeleça a sua constituição, funcionamento e reposição. 

Em conformidade foi aprovado, em reunião da Câmara Municipal de 23 de janeiro de 2002, o Regulamento 

dos Fundos de Maneio da Câmara Municipal de Serpa, prevendo a constituição de Fundos de Maneio até ao 

valor máximo de 750,00€, cada. 

Desta forma, à semelhança dos anos anteriores, considerando que a reposição dos fundos constituídos em 

2021 já foi efetuada e que se verifica a respetiva necessidade, propõe-se que seja deliberado pela Câmara 

Municipal de Serpa, a constituição de dois Fundos de Maneio, para o ano de 2022, no valor de 750,00€ cada 

um, sendo responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Patrícia Isabel Bentes Fabela 

Louzeiro. 

Adicionalmente: 

Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada 

em anexo à Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, na sua atual redação, compete aos Municípios apoiar o 

funcionamento das Comissões de Proteção mediante a constituição de um Fundo de Maneio “destinado a 

suportar despesas ocasionais e de pequeno montante resultantes da ação das comissões de proteção junto 

das crianças e jovens, suas famílias ou pessoas que têm a sua guarda de facto, de acordo com os termos de 

referência a definir pela Comissão Nacional”. 

Para o efeito e de acordo com o protocolo celebrado entre a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 

Proteção das Crianças e Jovens e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, foram consagrados os 

critérios que presidem à atribuição dos apoios ao funcionamento das Comissões e respetivos montantes. 

Em conformidade com o exposto e de acordo com o referido Protocolo, propõe-se a constituição de um 

Fundo de Maneio a favor da CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Serpa, no montante 

mensal de 102,35€, o qual ficará a cargo da respetiva Presidente, a Técnica Isabel Filipa de Brito Pacheco.» 

 

 

 Deliberação 

1. De acordo com a proposta, foi deliberado, por unanimidade, a constituição de dois Fundos de 

Maneio, para o ano de 2022, no valor de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros) cada um, 

sendo responsáveis as funcionárias Ana Isabel da Graça Pires de Melo e Patrícia Isabel Bentes 

Fabela Louzeiro.  

 

2024 9.954,84€ 12.244,45€ 

2025 9.125,27€ 11.224,08€ 

TOTAL 39.850,00€ 49.015,50€ 
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O Sr. Presidente da Câmara ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei.   

 

2. Nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, de 1 de setembro, foi 

deliberado por unanimidade, a constituição de um Fundo de Maneio a favor da CPCJ – 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Serpa, no montante mensal de 102,35€ (cento 

e dois euros e trinta e cinco cêntimos), o qual ficará a cargo da respetiva Presidente, Isabel 

Filipa de Brito Pacheco. --------------------- 

 

 

6. Alteração nº18 ao Orçamento – Ratificação  

De acordo com o disposto nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, a Câmara Municipal deliberou 

por maioria, com quatro votos a favor dos eleitos da CDU, uma abstenção do eleito do CHEGA e um voto 

contra do eleito do PS, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 17 de dezembro de 

2021, respeitante à 18.ª alteração ao Orçamento:  
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 Intervenções 

 

Intercede o Vereador Tomé Panazeite questionando se, estas alterações ao orçamento não tiveram hipótese 

de vir à anterior Reunião de Câmara, para aprovação.  
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O Sr. Presidente responde que o ideal seria ter vindo atempadamente, mas que nem sempre é possível. 

Esclarece, ainda, que há necessidades de fazer acertos pontualmente para dar resposta a pagamentos que 

são necessários. 

 

Transmite ainda o Vereador Tomé que, relativamente à apresentação do assunto, o PS vota contra uma vez 

que não concorda com a postura de ratificação e não, especificamente, sobre o conteúdo do assunto. 

Acrescenta ainda que, o PS não concorda com este tipo de ratificações de situações já previstas, como foi o 

caso dos cabazes de natal. 

 

O Sr. Presidente tem consciência da razoabilidade da argumentação do PS, mas informa que, também não 

estava previsto a aquisição dos cabazes de natal, mas sim a realização de um jantar de natal sendo que esta 

alteração surgiu na sequência do agravamento da pandemia. Mais informa que, o cabaz de natal acabou por 

ficar mais caro que o jantar de natal. 

 

O Vereador Tomé Panazeite refere que, ao PS não lhe choca os imprevistos, mas sim este tipo de situações. 

 

 

7. Alteração nº19 ao Orçamento – Ratificação  

Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, o Órgão Executivo deliberou por maioria, com quatros 

votos a favor dos eleitos da CDU, uma abstenção do CHEGA e um voto contra do PS, ratificar o seguinte 

despacho proferido pelo Sr. Presidente, em 21 de dezembro de 2021, respeitante à 19.ª alteração ao 

Orçamento:  
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8. Reconhecimento de nome de rua (Rua do Sul, em Vila Nova de S.Bento) 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de "Rua do Sul", em Vila Nova de São Bento, ao seguinte arruamento: 
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9. Projeto de emparcelamento simples de prédios rústicos, em Serpa – Requerente: Pedro 

Álvares Branco Franco 

 

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

datada de 22 de dezembro, que se transcreve: 

Nos termos do disposto no n.º3 do artigo 51.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, alterada pela Lei 

n.º89/2019 de 3 de Setembro, é requerido por Pedro Álvares Branco Franco, na qualidade de proprietário 

do prédio rústico denominado “À Fonte da Baina”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o n.º 2094/19980113, inscrito na matriz predial sob o artigo n.º 186 - secção J, da (extinta) Freguesia 

de Salvador, descrito com área total de 4,4625 hectares, parecer do município na aquisição do prédio 

rústico confinante, da mesma natureza, denominado “Estacaria ou Fonte da Baina”, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1955/19960611, inscrito na matriz predial sob o 

artigo n.º174 - secção J, da (extinta) Freguesia de Salvador, descrito com a área total de 7000 m2, 

resultando a operação num emparcelamento simples com a área total de 5,1625 hectares, enquadrando-

se no definido na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 111/2015 de 27 de agosto, alterada pela Lei 

n.º89/2019 de 3 de Setembro. 

Os prédios acima referidos enquadram-se, de acordo com o disposto no Regulamento do Plano de 

Urbanização de Serpa: 

Carta de Zonamento: afetos a: “Espaços Agrícolas de Regadio – EFMA (subsistema do Ardila)”; 

Carta de Condicionantes: afetos a: “Obra de aproveitamento hidroagrícola – EFMA (subsistema do 

Ardila)”, “Adutoras EFMA” e “RAN – Reserva Agrícola Nacional”. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples resultante da aquisição, respeita o 

cumprimento da área máxima da exploração final resultante da operação, definida na Portaria 

n.º219/2016 de 9 de agosto, alterada pela Portaria n.º19/2019 de 15 de Janeiro. 

 

Face ao supra exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º3 do art.º 9.º 

da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de setembro, e para efeitos do 

estabelecido no n.º2 do art.º 9.º do mesmo diploma, propõem que o presente projeto de emparcelamento 

simples seja aprovado pela Câmara Municipal e se proceda à emissão da certidão requerida. 

 

A certidão a emitir pelo Município deverá conter também, a seguinte informação: 

a) informar que, de acordo com definido no n.º 2 do artigo 30.º da Lei n.º111/2015 de 27 de Agosto, 

alterada pela Lei n.º89/2019 de 3 de Setembro, o fracionamento dos novos prédios resultantes da 

operação de emparcelamento é proibido durante um período de 15 (quinze) anos contando a partir do 

seu registo; 

 

b) informar que a transmissão resultante das operações de emparcelamento simples está isenta de 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de imóveis (IMT) e de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI), nos termos do disposto no art.º51 da Lei n.º111/2015, de 27 de agosto na sua atual 

redação. 
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Referem ainda que as plantas, com a indicação da situação inicial e final dos prédios, deverão 

acompanhar a referida certidão. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de 

emparcelamento simples, requerido por Pedro Álvares Branco Franco, nos termos definidos no 

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

--------------------------------- 
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10. Parecer sobre constituição de compropriedade de prédio rústico (art.º 2.º, secção I-G, Serpa) – 

Requerente: Sousa Machado Ferreira da Costa & Associados 

Em conformidade com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 22 

de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à constituição de 

compropriedade, decorrente da partilha hereditária por ÓBITO de Eurico Macedo Ferreira Nunes e Odete 

Pina Ribeiro Ferreira Nunes, aos únicos herdeiros Ana Maria Ribeiro Ferreira Nunes e João António Ribeiro 

Ferreira Nunes, em comum e sem determinação de parte ou direito, do prédio descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º 1122/19971010, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º2 – 

secção 1G, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), descrito com área de 224,9250 

hectares, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, 

da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho. 
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11. Pedido de alteração da propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Quente, n.º 7 e 9, 

em Serpa – Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Serpa/Ana Cristina Milagres Abreu 

Palma 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar a alteração da constituição em regime de Propriedade Horizontal do 

prédio urbano sito na Rua Quente, n.º7 e 9, em Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa, 

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

descrito com Área Total de 156,37 m2, referente à alteração das áreas constantes da Fração B, mantendo-se 

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

T2, composta por cozinha, sala, instalação sanitária e dois quartos:  

Área de Implantação: 42,48 m2  

Área Construção: 42,48 m2  

Área Privativa: 42,48 m2  

 

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

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

Área de Implantação: 65,82 m2  

Área de Construção: 129,30 m2  

Área de Terreno Integrante da Fração: 48,07 m2  

Área Privativa - 129,30 m2  

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

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

diretamente com o exterior, preenchendo, por conseguinte, os requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do 

Código Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

--------- 

 

 

12. Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua António Machuco 

Janeiro nº 18, na União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

Em informação datada de 22 de dezembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, refere que, 

foi a requerente informada através do nosso ofício ref.ª 4904, de 04-11-2021, que se encontrava expirado o 

prazo de um ano para requerer a emissão do alvará de licença de construção, estipulado no nosso anterior 

ofício ref.ª 3632, de 03-07-2021, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da 

Autarquia declarar a caducidade do processo de licenciamento, em cumprimento do princípio de audiência de 

interessados.  

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º 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 (Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação – RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de operação de loteamento que não 

exija a realização de obras de urbanização, bem como a licença para a realização das operações urbanísticas 

Ata n.º17/2021 – 18 de agosto, previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no 

caso da licença, se no prazo de um ano a contar da notificação do ato de licenciamento não for requerida a 

emissão do respetivo alvará ou, no caso da comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das 

taxas no prazo previsto para o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da 

operação urbanística.”  

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º 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, “As caducidades previstas no presente artigo 

devem ser declaradas pela câmara municipal, verificadas as situações previstas no presente artigo, após 

audiência prévia do interessado.”  

Assim, e nestes termos, propõem que o presente assunto seja presente a reunião de Câmara, para 

declaração da caducidade do processo de licenciamento (licença administrativa). --------------------------------------

---------------  
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 Intervenções 

Intervém a Vereadora Ana Cristina Moisão questionando qual o tempo médio que os serviços da Câmara 

levam para dar resposta aos pedidos de licenciamento, desde a entrada no atendimento. 

 

O Vereador Carlos Alves informa que são aproximadamente 30 dias, mas que irá confirmar com os serviços e 

posteriormente informa por email. Todavia, diz o Vereador que se deve ter em atenção o facto de que muitas 

vezes os requerentes entregam o projeto de arquitetura e não entregam as especialidades, o que implica 

mais tempo de apreciação por parte dos serviços.  

Informa ainda o Sr. Presidente que, a localização do prédio também interfere no tempo de apreciação do 

projeto pois, por exemplo, se o prédio se localizar no centro histórico é necessário solicitar parecer a 

entidades externas. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo 

de licenciamento (licença administrativa), respeitante à obra no prédio sito na Rua António Machuco 

Janeiro nº 18,em Vale de Vargo.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Destaque de parcela para prédio rústico (art.º334, secção R, Pias) – Requerente João Filipe 

Grou Rita 

1. Prédio original – prédio rústico denominado “Telheiros”, sito ao artigo 334, secção R, da freguesia de Pias, 

com a área total de 6000 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 1899/19981013 

e seguinte composição: área descoberta de 6000 m2. e as seguintes confrontações: a Norte, com Rua de 

Vale de Vargo; a Sul, com João Maria Janeiro; a Nascente, com via de circulação; a Poente, com Bento 

Guerreiro da Rosa, António Rosa Alves e outros.  

 

2. Parcela a destacar – parte do prédio rústico descrito no ponto 1, com a área total de 3100,00 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 3100,00 m2. e as seguintes confrontações: a Norte, com Rua de Vale de 

Vargo e prédio original; a Sul, com João Maria Janeiro; a Nascente, com via de circulação; a Poente, com 

Bento Guerreiro da Rosa, António Rosa Alves e outros.  

 

3. Parcela sobrante – parte do prédio rústico descrito no ponto 1, com a área total de 2900,00 m2 e seguinte 

composição: área descoberta de 2900,00 m2. e as seguintes confrontações: a Norte, com Rua de Vale de 

Vargo; a Sul, com prédio original; a Nascente, com via de circulação; a Poente, com prédio original.  

 

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

do prédio 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 Pias, 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:  
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- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos , 

por um prazo de 10 anos, contados da data do destaque anterior;  

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 e 6 devem ser 

inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas;  

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

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos 

municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade 

pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património cultural imóvel (…).  

Notas: (que deverão constar da certidão de destaque)  

- Caso exista a necessidade de executar reforço de infraestruturas, em sede de futuro licenciamento, a 

responsabilidade ficará a cargo do proprietário.  

- Ainda, em sede de futuro licenciamento, deverá existir uma faixa de 1,5m entre o lancil e as construções, à 

imagem das restantes construções já implantadas. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Proposta para aquisição de DVD do filme “Alentejo Alentejo” 

De acordo com a proposta do Museu do Cante, datada de 21 de dezembro de 2021, a Câmara Municipal 

deliberou, unanimidade, adquirir 500 (quinhentos) exemplares do DVD com o filme “Alentejo, Alentejo” pelo 

preço de 500,00€ (quinhentos euros), destinando-se 250 exemplares para venda, pelo preço unitário de 5 

euros, e os restantes 250 a ofertas da Câmara Municipal de Serpa.  -------------------------------------------------------

-------- 

 

15. Pedido de Autorização de Queimada em Vale de Calças e Sesmo da Lobata. Requerente: 

Bernardino José Cavaco Oliveira Parreira Cano – Ratificação  

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva câmara 

municipal. 

 Intervenções 

O Sr. Presidente informa que, este pedido é feito no portal do ICNF e, normalmente, é para o dia a seguir, 

seguindo-se a emissão de dois pareceres, o da Câmara Municipal e o dos Bombeiros.  

 

 Deliberação  

Face à urgência na resolução do assunto, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Bernardino José Cavaco 

Parreira Cano 

17197 

2021.12.17 

2021.12.18 2021.12.17 Vale de Calças e 

Sesmo das Lobata, 

em Serpa 
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16. Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Edifício da Associação “UAI”, Antigo Edifício da 

Guarda Fiscal de Vila Verde de Ficalho -Libertação de Caução  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que a empresa Consdep – Engenharia e 

Construção, S.A. solicita a libertação dos valores caucionados no âmbito do concurso acima identificado. 

Sobre o assunto informam o seguinte: 

 

 Foi aberto o procedimento acima identificado por deliberação de Reunião Ordinária da Câmara 

realizada a 28/01/2009;  

 Foi adjudicado, por deliberação de Reunião Ordinária da Câmara realizada a 02/12/2009, à empresa 

Consdep – Engenharia e Construção, S. A., pelo valor de 242.124,91€ (duzentos e quarenta e dois 

mil, cento e vinte e quatro euros e noventa e um cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor à 

data;  

 Aquando da assinatura do contrato foi apresentada a Garantia Bancária nº GAR/10300095, no valor 

de 12.106,25€ (doze mil, cento e seis euros e vinte e cinco cêntimos), correspondente a 5% do valor 

contratual, emitida pelo Banco BPI, S. A. a 07/01/2010;  

 As retenções efetuadas foram substituídas pela Garantia Autónoma nº 2012.02956, no valor de 

13.196,73€ (treze mil, cento e noventa e seis euros e setenta e três cêntimos), cor respondente ao 

valor total das retenções efetuadas até então, incluindo as retenções efetuadas no âmbito do 

Contrato Adicional assinado a 29/09/2011, emitida pela Lisgarante – Sociedade de Garantia Mútua, 

S.A., a 18/05/2012;  

 A 15/11/2012 foram libertadas a totalidade das verbas retidas pela Gestão financeira, no valor de 

13.196,73€ (treze mil, cento e noventa e seis euros e setenta e três cêntimos), exatamente o valor da 

Garantia Autónoma apresentada;  

 Nenhuma das garantias acima identificadas, sofreram qualquer redução, até à presente data;  

 O Auto de Receção Provisória é datado de 09/04/2011.  

 

Face ao exposto, e nos termos do artigo 295º, nº 5 alíneas a) a e), do Código dos Contratos Públicos, 

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, submetem à Câmara Municipal, entidade competente no presente 

procedimento, a autorização para que se proceda à libertação da totalidade do valor caucionado nas 

Garantias acima identificadas, no montante total de 25.302,98€ (vinte e cinco mil, trezentos e dois euros e 

noventa e oito cêntimos).  

Desta forma, são libertados todos os valores caucionados, ficando o procedimento sem qualquer tipo de 

garantia financeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Intervenções 

 

O Vereador Tomé Panazeite pergunta se, esta Associação UAI ainda existe e se está a ocupar o espaço do 

antigo posto da Guarda Fiscal, em Vila Verde de Ficalho, uma vez que teve conhecimento que o grupo 

Motard tinha solicitado o espaço.  

 



                                                                                         Ata n.º 1/2022 – 5 de janeiro 
 

21 
 

A Vereadora Odete Borralho informa que a Associação existe e o espaço está a ser utilizado para atividades 

seniores. 

 

 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico e nos termos do artigo 295º, nº 5 alíneas a) a e), do Código dos 

Contratos Públicos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, relativamente à empreitada de 

Reabilitação e Adaptação do edifício da Associação “UAI”, antigo edifício da Guarda Fiscal de Vila 

Verde de Ficalho, autorizar que se proceda à libertação da totalidade do valor caucionado nas 

Garantias acima identificadas, no montante total de 25.302,98€ (vinte e cinco mil, trezentos e dois 

euros e noventa e oito cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 

 

17. Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Turismo do Alentejo e os Municípios Parceiros  

para a Gestão da Rede dos Centros de Cycling Alentejo e Ribatejo  

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em 10 de dezembro de 2021, apresenta a 

seguinte proposta de protocolo de colaboração, entre a Turismo do Alentejo e os Municípios Parceiros para a 

Gestão da Rede dos Centros de Cycling Alentejo e Ribatejo: 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A TURISMO DO ALENTEJO E OS MUNICÍPIOS PARCEIROS PARA A 

GESTÃO DA REDE DOS CENTROS DE CYCLING DO ALENTEJO E RIBATEJO 

 

Entre o Primeiro Outorgante, 

Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, E.R.T., pessoa coletiva nº 508817897, com sede na 

Rua dos Infantes, nº 12, apartado 335, 7800-495 Beja, representada por Vítor Augusto Fernandez da Silva, 

na qualidade de Presidente da Comissão Executiva, adiante designada por E.R.T; 

 

O Segundo Outorgante, 

Município de Serpa, pessoa coletiva nº 501112049, com sede na Praça da Republica, em Serpa, 

representado por João Francisco Efigénio Palma, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal. 

 

CONSIDERANDO: 

Primeiro: A criação do Programa Valorizar, no esteio da aprovação do Programa Nacional para a Coesão 

Territorial (PNCT), através da Resolução do Conselho de Ministros nº 72/2016, de 20 de outubro, veio abrir 

novas possibilidades de intervenção de âmbito territorial conducentes à estruturação de produto turístico e à 

organização da oferta nas regiões do País, nomeadamente nas do interior, com preocupações e objetivos de 

fixação das populações e de geração de atividade económica e de emprego. 

 

Segundo: O referido programa consagrou várias linhas de apoio financeiro ao desenvolvimento turístico do 

País, destacando-se aquela criada pelo Despacho Normativo 16/2016, que prevê o apoio à valorização 

turística do interior, enquadrando entre outras tipologias de investimento, o suporte a projetos de valorização 

ou incremento da oferta de Cycling. 
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Terceiro: Nesse contexto de política publica de apoio ao Turismo, a Turismo do Alentejo, ERT constituiu-se 

como entidade promotora de uma intervenção estruturante de base regional, à 2 escala da Nut II Alentejo, a 

qual desenvolveu e dinamizou uma rede integrada de Centros de Cyclin’ Portugal. 

 

Quarto: com esta iniciativa de cariz supramunicipal, à qual se associaram os Municípios de Almodôvar, 

Arronches, Borba, Castelo de Vide, Chamusca, Coruche, Marvão, Ourique Portalegre, Redondo e Serpa 

alargou-se, no plano nacional e internacional, a presença do Alentejo e da Lezíria do Tejo nos mercados de 

oferta e da procura ligados às motivações turísticas do Cycling. 

 

Quinto: para a concretização deste objetivo, a Turismo do Alentejo, ERT e os Municípios parceiros, 

capacitaram o território com um conjunto de ações, obras e trabalhos que se materializaram na Rede de 

Cycling do Alentejo e Ribatejo, através da criação das estações de serviço, incorporação de equipamentos, 

sinalética e ferramentas de suporte à sua divulgação. 

Sexto: Tendo em conta que no âmbito da Rede de Cycling do Alentejo e Ribatejo (a frente designada por 

“Rede”), o município parceiro (designado por 2º Outorgante) assumiu perante a ERT (designado por 1º 

Outorgante) o compromisso para assegurar a manutenção, a gestão e a monitorização do Centro de Cyclin’ 

Portugal Serpa, situado em Serpa, serve o presente protocolo para definir os seus termos de concretização. 

 

Sétimo: No âmbito do presente protocolo, o 2º Outorgante que acolheu e implementou as infraestruturas de 

interesse turístico integradas no Centro de Cyclin’ Portugal de Serpa, assume a responsabilidade de 

manutenção, gestão e monitorização, conforme as condições que abaixo se indicam e tendo também por 

base o documento orientativo para a manutenção dos Centros de Cycling do Alentejo e Ribatejo, 

correspondente ao Anexo 1. 

 

Deveres do 1º Outorgante 

1) À Turismo do Alentejo, ERT caberá o papel de entidade coordenadora da Rede de Cycling do Alentejo e 

Ribatejo, garantindo que todas as ações e iniciativas sejam feitas em consonância com as 

necessidades/especificidades da Rede, e, deste segmento turístico, para que os seus requisitos 

regulamentares sejam cumpridos e a sua qualidade se posicione de acordo com os padrões internacionais e 

as necessidades do visitante. 

 

Para o efeito, a ERT irá: 

a. Garantir a existência de um técnico responsável pela coordenação do acompanhamento do processo aqui 

descrito; 

b. Auxiliar o 2º na ativação e na dinamização da infraestrutura, de acordo com o previsto no ponto 2 do art.º 

20º do Regulamento de Percursos e Centros Cyclin’ Portugal da FPC; 

c. Criar uma Comissão de Gestão e Monitorização da Rede, o qual será coordenado pela ERT, integrando 

representantes técnicos dos Municípios envolvidos e do Turismo de Portugal. Este Comité de Gestão reunirá 

semestralmente, estando a primeira reunião prevista para o último trimestre de 2021; 

d. Proceder ao tratamento dos dados no que respeita à utilização da infraestrutura, provenientes do 2º 

Outorgante e/ou de outras fontes, através dos meios que considere mais eficientes e, a sua subsequente 

partilha, durante o mês de janeiro, para com o Turismo de Portugal e Federação Portuguesa de Ciclismo; 

e. A divulgação da infraestrutura numa perspetiva turística, em parceria com a Agência Regional de 

Promoção Turística do território, usando todos os canais que se considerem necessários; 
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f. Auxiliar os municípios na captação de financiamentos, capazes de melhorar/consolidar a Rede existente; 

g. Auxiliar os municípios na re-homologação dos centros de Cycling ou na homologação de outras 

infraestruturas que surjam no território, tendo subjacente o regulamento da Federação Portuguesa de 

Ciclismo, correspondente ao Anexo2. 

2) A Turismo do Alentejo, ERT celebrará idêntico protocolo de colaboração com os restantes municípios, 

referidos no ponto 4º. 

 

Deveres do 2º Outorgante 

1) Ao Município, caberá o papel de entidade verificadora/executora das intervenções necessárias à 

manutenção e monitorização da Rede, bem como dos restantes parceiros locais envolvidos, garantindo que 

as mesmas sejam feitas em consonância com as necessidades/especificidades da Rede, para que os seus 

requisitos regulamentares sejam cumpridos e a sua qualidade turística se posicione de acordo com os 

padrões internacionais. 

2) O 2º Outorgante deverá comunicar anualmente ao 1º Outorgante, durante o mês de dezembro, as 

estatísticas de utilização da infraestrutura, assim como ativar e dinamizar a infraestrutura, de acordo com o 

previsto no ponto 2 do artº 20º do Regulamento de Percursos e Centros Cyclin’ Portugal da FPC; 

 

3) O município deverá também assegurar a divulgação da infraestrutura numa perspetiva turística, usando 

todos os canais que considere necessários (redes sociais, website, email, correio, cartazes, folhetos, etc.); 

 

4) Cabe ao Município, assegurar o correto cumprimento das obrigações definidas no Anexo 1 ao presente 

protocolo, pelas intervenções, metodologias e ferramentas de monitorização a adotar na manutenção do 

Centro de Cycling Portugal Serpa, que deverá ser espelhado num relatório semestral, a comunicar ao 1º 

Outorgante, onde conste: 

a. A identificação do técnico responsável pela infraestrutura que acompanha o processo aqui descrito, assim 

como um descritivo contendo evidencias fotográficas das vistorias físicas efetuadas ao Centro de Cycling; 

b. O estado atual da sinalética e dos equipamentos instalados no Centro de Cycling; 

c. A quantificação e a identificação da procura, resultante de estatísticas efetuadas pelos postos de turismo, 

animação turística local, unidades de alojamento, associações e clubes envolvidos e/ou outras entidades 

envolvidas no processo; 

d. As ações de dinamização realizadas e/ou a realizar. 

 

5) Cabe ao Município o papel de manter em perfeitas condições de circulação e de segurança o Centro 

Cycling de Portugal Serpa de forma a: 

a. Garantir a existência de um técnico responsável pela infraestrutura que acompanhe o processo aqui 

descrito; 

b. Manter os percursos cicláveis que integram o Centro de Cycling Portugal Serpa, incluindo a perpetuação 

de todas as marcas e as estruturas que o compõem, a sua conservação e a limpeza dos caminhos utilizados, 

devem garantir que disponibilizam permanentemente ao utilizador, uma infraestrutura segura e de qualidade; 

c. Garantir as ações de manutenção e monitorização do Centro de Cycling Portugal Serpa devem reger-se 

pelo documento orientativo para a manutenção dos centros de Cycling do Alentejo e Ribatejo, correspondente 

ao Anexo1 do presente protocolo, assim como pelo Regulamento de Percursos e Centros Cyclin’ Portugal da 

Federação Portuguesa de Ciclismo; 
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d. Cumprir o horário de funcionamento das infraestruturas do Centro, tendo em vista, a capacidade de antever 

e responder a todas as necessidades deste segmento turístico no Alentejo e Ribatejo; 

e. Garantir a ativação e a dinamização da infraestrutura, de acordo com o previsto no ponto 2 do art.º 20º do 

Regulamento de Percursos e Centros Cyclin’ Portugal da FPC; 

f. Efetuar a divulgação da infraestrutura numa perspetiva turística, usando todos os canais que considere 

necessários (redes sociais, website, email, correio, cartazes, folhetos, etc.); 

g. Garantir a recolha de dados de utilização da infraestrutura, através dos meios que considere mais 

eficientes e a partilha dos mesmos ao 2º Outorgante, durante o mês de dezembro de cada ano. 

Anexos: 

1. Documento Orientativo para a manutenção dos Centros de Cycling do Alentejo e Ribatejo 

2. Regulamento de Homologação de Percursos Cicláveis e Centros “Cyclin’ Portugal 

Beja, aos ___ dias do mês de novembro de 2021 

Pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, 

(Vitor Augusto Fernandez da Silva) 

Pelo Município de Serpa, 

(João Francisco Efigénio Palma) 

 

 Intervenções 

A Vereadora Ana Cristina Moisão questiona qual é infraestrutura que está em causa. 

O Vereador Carlos Alves responde que, a infraestrutura em questão será o Parque de Campismo e que 

disponibilizará informação sobre os percursos cicláveis e homologados disponíveis no concelho, sinalética 

específica, assim como disponibilizará condições para lavagem de bicicletas, entre outras. 

Intervém o Sr. Presidente afirmando que esta é mais uma forma de dinamização do turismo em Serpa. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo de colaboração, 

entre a Turismo do Alentejo e os Municípios Parceiros, para a Gestão da Rede dos Centros de Cycling 

Alentejo e Ribatejo, acima transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

 

18. Proposta de alteração do procedimento no processo de contratação pública de recursos 

humanos – Informação técnica  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa, datada de 30 de dezembro de 2021:  

«Tive recentemente conhecimento, pela leitura da Ata da reunião da Câmara Municipal, de 9 de dezembro de 

2021, publicitada no sitio oficial do Município de Serpa na internet, do teor da proposta subscrita pela Sr.ª 
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Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão, para alteração do procedimento de “contratação pública de recursos 

humanos”. 

Neste sentido, e na dupla qualidade de trabalhador do Município de Serpa, mas sobretudo na qualidade de 

Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, considero-me 

vinculado ao dever de prestar os seguintes esclarecimentos: 

Da proposta apresentada: 

A proposta apresentada, designada “Alteração ao procedimento de contratação pública de recursos 

humanos”, foi redigida nos seguintes precisos termos: 

“Que o júri nos processos de contratação pública de recursos humanos para a autarquia, em todas as fases 

de entrevistas e provas de aptidão prática e teórica, bem como avaliação final, passem a ser contratados a 

empresas especializadas, externas à Câmara Municipal de Serpa, garantindo que não conhecem 

pessoalmente os candidatos, e assim a imparcialidade na escolha dos mesmos.” 

A proposta, tal como apresentada, poderia merecer uma apreciação mais alargada, por partir do preconceito, 

absolutamente não demonstrado, que uma empresa externa iria garantir uma apreciação mais isenta e 

transparente das candidaturas e candidatos, do que aquela promovida pelos trabalhadores do Município de 

Serpa. 

No entanto, considerando a qualidade em que me manifesto, não irei desenvolver essa questão, lamentando 

apenas as suspeições de “compadrio” e parcialidade atiradas de forma tão generalizada pela Sr.ª Vereadora 

Ana Cristina Véstia Moisão, sobre os trabalhadores do Município. 

Na perspetiva meramente técnica, a proposta peca por manifesta falta de clareza no conteúdo e de rigor na 

terminologia empregada. 

Em boa verdade, não consigo alcançar se é proposta a linear substituição do Júri do procedimento por 

empresas externas, ou se a manutenção do Júri nos termos que vêm sendo habituais, mas confiando a 

realização de “todas as fases de entrevistas e provas de aptidão prática e teórica, bem como a avaliação 

final” a empresas externas. 

Neste sentido, procurarei analisar as diferentes hipóteses, sendo que a conclusão, será sempre e 

irremediavelmente a mesma, ou seja, da ilegalidade da proposta apresentada. 

1ª Hipótese: completa substituição do Júri do Procedimento por empresas externas: 

Nesta matéria, determina expressamente o n.º 1, do artigo 13.º, da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

alterada pela Portaria n.º 12-A/2021, de 11 de janeiro (doravante “Portaria”), que: 

“O júri é composto, em número ímpar, por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais preside e dois 

suplentes, trabalhadores da entidade que realiza o procedimento e ou de outro órgão ou serviço, sem prejuízo 

do disposto no n.º 7.” 

Ora, determinando o n.º 1, do artigo 3º, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro que, “os órgãos da Administração Pública devem atuar em obediência à lei e 

ao direito, dentro dos limites dos poderes que lhes forem conferidos e em conformidade com os respetivos 

fins.” (Principio da Legalidade), facilmente se conclui que uma deliberação da Câmara Municipal que 

determinasse a substituição do Júri do Procedimento por “empresas especializadas, externas à Câmara 

Municipal de Serpa”, estaria ferida de ilegalidade por contrariar absolutamente o previsto na citada Portaria.  
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2ª Hipótese: substituição do Júri nas fases de entrevistas e provas de aptidão prática e teórica, bem como 

avaliação final: 

Antes de efetuar a apreciação desta proposta, devo manifestar novamente a dificuldade na respetiva 

interpretação. 

Quando é feita referência às “fases de entrevistas e provas de aptidão prática e teórica”, parece ser intenção 

entregar às ditas empresas especializadas externas à Câmara Municipal de Serpa, a realização dos métodos 

de seleção. Obsta, porém, a esta conclusão a circunstância de se acrescentar a “avaliação final”. 

Ora, consultada novamente a citada Portaria, verifica-se que a “avaliação final”, não corresponde a nenhum 

método de seleção, nem sequer se identifica qualquer referência no diploma à expressão. 

Neste sentido iremos pressupor que a Sr.ª Vereadora Ana Cristina Véstia Moisão, pretendia referir-se à 

“Ordenação Final”. 

Neste sentido, esclarece o n.º 1, do artigo 26º, novamente da Portaria, que: 

“A ordenação final dos candidatos que completem o procedimento, com aprovação em todos os métodos de 

seleção aplicados, é efetuada por ordem decrescente da média aritmética ponderada das classificações 

quantitativas obtidas em cada método de seleção, expressa numa escala de 0 a 20 valores.” 

Resulta do exposto que a “ordenação final”, corresponde a uma mera operação de natureza matemática, sem 

qualquer margem de arbítrio ou discricionariedade e, portanto, incapaz de influenciar o resultado final do 

procedimento. 

Isto posto, e quanto à 2ª Hipótese, ora em analise, também entendo encontrar-se ferida de ilegalidade, 

conforme de expõe: 

Determina o n.º 1, do artigo 14º, da Portaria, que: 

“Compete ao júri assegurar a tramitação do procedimento concursal, desde a data da sua designação até à 

elaboração da lista de ordenação final, ainda que, por iniciativa ou decisão do dirigente máximo, o 

procedimento possa ser parcialmente realizado por entidade especializada pública ou, quando 

fundamentadamente se torne inviável, privada, designadamente no que se refere à aplicação de métodos de 

seleção.” 

Acrescenta a alínea i), do n.º 2, do mesmo artigo que, é da competência do júri: 

“Solicitar ao dirigente máximo do órgão ou serviço que realiza o procedimento a colaboração de entidades 

especializadas públicas ou, quando comprovadamente se torne inviável, entidades privadas, quando 

necessário, para a realização de parte do procedimento.” 

Do exposto resulta ser possível solicitar, no âmbito dos procedimentos concursais de recrutamento, a 

colaboração de entidades externas. No entanto, a possibilidade de intervenção de entidades privadas está 

sujeita à verificação prévia dos seguintes requisitos: 

- Decisão do dirigente máximo, por sua iniciativa ou a requerimento do júri do procedimento; 

- Intervenção parcial no procedimento, designadamente no que se refere à aplicação de métodos de seleção; 

- Impossibilidade, devidamente fundamentada, de recurso a entidade especializada pública; 

Do que antecede resulta que a possibilidade de intervenção de uma entidade especializada privada (na 

linguagem da proposta “empresas especializadas, externas à Câmara Municipal de Serpa” é possível, mas 

depende sempre de fundamentação e decisão em cada procedimento, em face das circunstâncias concretas. 
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Deste modo, uma deliberação da Câmara Municipal que, com carácter geral e abstrato, determinasse o 

recurso a empresas especializadas, externas à Câmara Municipal de Serpa, para execução dos métodos de 

seleção, sempre estaria ferida de ilegalidade por violar o disposto nas citadas disposições do artigo 14º, da 

Portaria, mais concretamente, a necessidade de fundamento da necessidade. 

Neste contexto, o Município de Serpa tem recorrido assídua e fundamentadamente a empresa privada 

especializada, para realização do método de seleção “Avaliação Psicológica”, não por desconfiar da 

imparcialidade e competência dos trabalhadores do Município, mas por manifesta indisponibilidade de 

recursos humanos próprios. 

E neste mesmo contexto, sempre que fundamentada e objetivamente se verificar a necessidade, será 

solicitada, ao dirigente máximo, a intervenção de empresas especializadas, publicas ou privadas. 

Por ultimo, entendo ainda dever esclarecer o procedimento e os critérios adotados na designação do Júri do 

Procedimento: 

Neste sentido determina o artigo 13ª, da Portaria: 

“5 — O presidente e, pelo menos, um dos outros membros do júri devem possuir formação ou experiência na 

atividade inerente ao posto de trabalho a ocupar. 

6 — Os membros do júri não podem estar integrados em carreira ou categoria com grau de complexidade 

funcional inferior ao correspondente ao posto de trabalho a que se refere a publicitação, exceto quando 

exerçam cargos de direção superior. 

7 — A composição do júri deve, sempre que possível, garantir que, pelo menos, um dos seus membros 

exerça funções ou possua experiência na área de gestão de recursos humanos.” 

Em absoluto respeito pelo determinado na Lei, as duas técnicas do Serviço de Recursos Humanos que 

elaboram as propostas de composição do Júri (que eu verifico e confirmo), indicam, sempre que possível: 

a) Para Presidente do Júri, o Dirigente da Unidade Orgânica que solicitou o recrutamento dos 

trabalhadores (elemento com formação ou experiência na atividade inerente ao posto de trabalho a 

ocupar); 

b) Para primeiro vogal (a quem compete substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos), um 

elemento com experiência na área de gestão de recursos humanos, geralmente o dirigente da 

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

c) Para segundo vogal, outro trabalhador da Unidade Orgânica que solicitou o recrutamento dos 

trabalhadores, que exerça funções próximas ao posto de trabalho a ocupar; 

Relativamente aos dois membros suplentes são seguidos os mesmos critérios e, em conformidade, é 

proposto um trabalhador do Serviços de Recursos Humanos e um trabalhador da Unidade Orgânica que 

solicitou o recrutamento. 

O exposto pode ser verificado no sitio do Município de Serpa na Internet (https://www.cm-

serpa.pt/pt/menu/135/recrutamento-e-selecao-pessoal.aspx), mas a titulo meramente exemplificativo, passo a 

indicar o Júri do Procedimento nos 4 procedimentos mais recentes: 

a) Procedimento concursal para mobilidade interna entre órgãos ou serviços, de um Assistente 

Operacional da área funcional - Mercado 

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

https://www.cm-serpa.pt/pt/menu/135/recrutamento-e-selecao-pessoal.aspx
https://www.cm-serpa.pt/pt/menu/135/recrutamento-e-selecao-pessoal.aspx
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1.º e 2.º vogais efetivos: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de Divisão e Cristina de Assunção Guerreiro 

Caro, Técnico Superior;  

1.º e 2.º vogais suplentes: Ana Luísa dos Santos Malveiro Kunz, Técnica Superior e Maria José Afonso 

Borralho, Assistente Técnica. 

b) Procedimento concursal para mobilidade interna entre órgãos ou serviços, de um Assistente Técnico 

da área funcional de Desenhador 

Presidente: Ana Isabel Palminha Howell Franco, Chefe da Divisão do Urbanismo e Ordenamento do 

Território; 

1.º e 2.º vogais efetivos: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de Divisão e João Pedro Silveira São Brás, 

Técnico Superior; 

1.º e 2.º vogais suplentes: Ana Luísa dos Santos Malveiro Kunz, Técnica Superior e Sérgio José Grenhas 

Pestana, ambos Técnicos Superiores. 

c) Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para contratação de 5 assistentes 

operacionais da área funcional de canalizador 

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

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

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

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

Suplentes: Hélder Manuel Alves Victória e Norine da Cruz Brito, ambos técnicos superiores; 

d) Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para contratação de 3 assistentes 

operacionais da área funcional de jardineiro. 

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

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

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

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

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

Quanto ao procedimento adotado, importa ainda salientar que sendo a proposta de composição do Júri, 

elaborada pelo Serviços de Recursos Humanos e subscrita por mim, na já referida qualidade de Dirigente, é 

remetida à Câmara Municipal para aprovação. 

Neste sentido, caso se identifique qualquer situação de eventual impedimento ou suspeição, pode sempre a 

Câmara Municipal aprovar outra composição ou solicitar ao Serviço de Recursos Humanos a apresentação 

de nova proposta. 

Acresce ainda, que a composição do Júri é devida e múltiplas vezes publicitada, designadamente: 

- Na BEP, Bolsa de Emprego Público;  

- No sitio no Município na Internet, seja por publicação das Atas das reuniões da Câmara Municipal, seja por 

publicitação da abertura do procedimento. 

E acrescente-se, refutando uma ultima vez as suspeitas de compadrio e imparcialidade, que a alínea c), do 

número 1º, do artigo 11.º, da Portaria, apenas exige a publicação no sítio da Internet por extrato, resultando a 

publicação do Anúncio, na integra, contemplando a composição do júri, de mera opção do Município. 
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Desta forma, qualquer interessado no procedimento, fica a conhecer a composição do Júri, desde a respetiva 

publicitação, bem como a identificação de todos os concorrentes, logo que se efetua a publicitação da Lista 

dos Candidatos Admitidos e Excluídos. 

Sendo quanto entendo dever esclarecer, remeto à Consideração Superior, e solicito que a presente seja 

levada a conhecimento do Órgão Executivo. 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica» ----------- 

 

 Intervenções 

Sr. Presidente contextualiza o assunto dizendo que esta é uma informação técnica, especificamente do Chefe 

de Dirigente da Divisão Administrativa, Financeira, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica que veio dar 

resposta à proposta colocada pela Vereadora Ana Cristina Moisão, na passada Reunião de Câmara, de 09 de 

dezembro. 

 

A Vereadora Ana Cristina Moisão informa que não tem conhecimento técnico para perceber algumas 

informações prestadas, uma vez que tem um teor jurídico muito específico, mas o que importa esclarecer é 

que não foi intenção duvidar dos trabalhadores da Câmara Municipal, mas sim intenção de procurar uma 

transparência máxima na seleção dos critérios. Segundo, a Vereadora, apenas apresentou uma proposta que 

continua a defender, nunca mencionando que desconfiava dos técnicos da autarquia lamentando, por isso, 

que tenha sido esse entendimento passado dessa forma. 

 

O Sr. Presidente refere que, não foi passada qualquer mensagem ou comentário aos colaboradores da 

Câmara, e que não houve nenhuma conversa com o dirigente.  

 

 

19. Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Resolução do contrato 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 30 de dezembro de 2021: 

«Como tem vindo a ser apreciado, a Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo, adjudicada à 

empresa Calaveiras Unipessoal, Lda., na sequência do Concurso Público n.º 25/2017, não tem decorrido em 

conformidade com os termos contratualizados nem com as legitimas expetativas do Município, seja em 

termos do prazo de execução seja em termos da qualidade dos trabalhos. 

Embora tenham ocorrido circunstâncias alheias à vontade das partes (designadamente a situação de 

pandemia decorrente da COVID-19), verificam-se atrasos significativos na execução dos trabalhos, bem 

como trabalhos executados incorretamente, cuja responsabilidade recai maioritária ou exclusivamente sobre 

a empresa adjudicatária. 

De facto, decorridos quase dois anos da data de consignação dos trabalhos, a empreitada ainda não se 

encontra concluída e as divergências, entretanto verificadas com a empresa Adjudicatária, não permitem, 

sequer, antecipar o término dos trabalhos. 

Neste contexto, foi solicitada a colaboração externa de sociedade de advogados, na apreciação e validação 

de todo o processo, que concluiu verificarem-se justos fundamentos para a imediata resolução do contrato, 

atenta a inviabilidade do prosseguimento da relação entre as partes, manifestamente impeditiva da normal 

execução do contrato e consequente prejuízo para o interesse público. 
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Os exatos termos e fundamentos da resolução, constam da minuta de carta de resolução, que se anexa, e 

remete à apreciação da Câmara Municipal. 

Em face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal de Serpa, determine resolver, com efeitos imediatos, o 

contrato n.º 20/2019, celebrado a 07 de maio de 2019, com a empresa “Calaveiras, Unipessoal, Lda.”, fundado 

no incumprimento definitivo das respetivas obrigações, nos termos do n.º 2 do art.º 325.º e das alíneas a) e b) 

do n.º 1 do art.º 333.º do CPP, “ex vi” n.º 1.º do art.º 405.º do mesmo Código. 

Junto:  

- Minuta da Carta de Resolução; 

- Relatório da Fiscalização.» -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Minuta da carta de resolução: 

Assunto: Resolução do contrato de “Empreitada de Execução dos Passadiços do Pulo do Lobo” (contrato n.º 

20/2019), celebrado a 07.05.2019. 

Exm.ºs Senhores, 

Damos por reproduzidas as seguintes comunicações: 

a) o documento que essa empresa anexou ao “Auto de Levantamento da Suspensão dos Trabalhos”, datado de 

09.09.2021, no qual essa empresa (i) enuncia, sem os concretizar, que carece de “esclarecimentos” para dispor 

de condições “suficientes para que seja iniciada a execução dos trabalhos” no Troço 1 e – reproduzindo, “mutatis 

mutandis”, o requerimento para suspensão dos trabalhos que tinha apresentado a 14.07.2021 (cujo teor já tinha 

comunicado em reunião de obra de 01.06.2021, e reiterou, em comunicação remetida a esta Câmara a 

22.07.2021) –  (ii) exige, como condição para dar início a esses trabalhos, “que o dono da obra emita a ordem de 

execução correspondente a tais trabalhos complementares, bem como desenvolva o procedimento necessário à 

sua formalização”; 

b) a resposta desta Câmara ao documento referido na alínea anterior, datada de 23.09.2021, no qual (i) prestou os 

esclarecimentos solicitados e (ii) comunicou – reproduzindo, “mutatis mutandis”, a resposta, datada de 

20.07.2021, ao sobredito requerimento para suspensão dos trabalhos (e a correspondência que o precedeu, 

máxime a comunicação remetida a 08.07.2021) – que os trabalhos a executar no Troço 1 são da mesma natureza 

e são tecnicamente compatíveis com os “trabalhos já aprovados e a executar”, pelo que “a ordem dos trabalhos a 

mais, respeitantes à construção de vãos de escadas e reforços de estrutura em situações pontuais, será dada ao 

empreiteiro na sequência do trabalho a executar por si”; concluído que “estão reunidas as condições para o 

reinício da obra da empreitada” com a execução dos “trabalhos de contrato em falta”, que aí discriminou; 

c) as cartas dessa empresa, datadas de 17.07.2021 e de 09.11.2021, formalizando um “pedido de reposição do 

equilíbrio financeiro por agravamento dos custos na realização da obra” nos termos do art.º 354.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), ou seja, imputando-nos a prática de “facto donde resulte maior dificuldade na execução 

da obra, com agravamentos dos encargos respetivos”; 

d) a nossa carta datada de 08.10.2021, em resposta à primeira das cartas referidas na alínea anterior; 

e) a carta dessa empresa, datada de 05.11.2021, em resposta à nossa carta referida na alínea anterior, de cujo teor 

decorre a recusa dessa empresa em (i)concretizar em que medida o “o dono da obra pratic[ou] ou de[u] causa a 

facto donde resulte maior dificuldade na execução da obra, com agravamentos dos encargos respetivos”; 

(ii)justificar, nos termos que lhe foram solicitados, os valores relativos a “custos de estaleiro” (máxime com 

pessoal) que veio reclamar; e (iii) demonstrar, mediante a indicação dos competentes meios de prova, os custos 

concretos em que incorreu, nos termos do n.º 3 do referido art.º 354.º; 
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f) a comunicação dessa empresa, datada de 23.08.2021, em resposta a comunicação desta Câmara, datada de 

20.07.2021, dando conta que, relativamente à execução dos “passa mãos”, caso fosse utilizado o material 

especificado no Caderno de Encargos para o efeito, e aceite por essa empresa, “reserva-se no direito de não 

efetuar quaisquer correções a títulos de defeitos na obra”, e que “procurou no mercado a madeira projetada, tendo 

como resposta que não [a] conheciam”; 

g) a comunicação dessa empresa, datada de 13.07.2021, em resposta a comunicação desta Câmara, datada de 

22.06.2021, em cujos termos esta dava início ao procedimento para aplicação de sanção contratual nos termos do 

n.º 1 do art.º 403.º do CPP, e na qual essa empresa (i) não apresentava qualquer justificação material para o 

indiscutível atraso na execução dos trabalhos (ii)  nem denotava qualquer intenção de executar, limitando-se a 

carrear argumentos formais para a pretensa inaplicabilidade da sanção ou para o seu valor excessivo; 

Damos ainda por reproduzido o relatório da Fiscalização, que se anexa à presente carta, discriminativo (i) do atual 

estado dos trabalhos cuja execução vos foi cometida e (ii) dos desvios dessa empresa, ao longo da obra, no que respeita 

aos meios humanos e materiais que se obrigou a afetar, aos métodos que se obrigou a empregar e aos resultados que se 

obrigou a atingir; uma vez que as situações de incumprimento e cumprimento defeituoso, aí descritas, são tão 

numerosas que inviabilizam a sua inserção nesta missiva. 

Prevê o n.º 1 do art.º 325.º CPP, que “Se o cocontratante não cumprir de forma exata e pontual as obrigações 

contratuais ou parte delas por facto que lhe seja imputável, deve o contraente público notificá-lo para cumprir dentro de 

um prazo razoável, salvo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou o contraente público tenha 

perdido o interesse na prestação”. 

Ora, decorre, designadamente, (i) do Contrato identificado em epígrafe e do “Adicional 1” ao mesmo, outorgado a 

26.08.2021, (ii) das comunicações acima elencadas e (iii) do sobredito relatório que, na presente data: 

a) expirou, há muito, o prazo-limite para conclusão da empreitada, por essa empresa, sem que a mesma esteja 

concluída, não sendo previsível, face aos meios humanos e materiais presente na obra que tal possa vir a 

suceder; 

b) verifica-se, na obra, um numeroso e indiscutível rol de situações, reportadas pela fiscalização, que evidenciam o 

incumprimento e o cumprimento defeituoso, por essa empresa, das obrigações a que contratualmente se vinculou; 

c) essa empresa recusou-se e continua a recusar-se, expressa e reiteradamente, a executar as prestações 

contratuais em conformidade com o definido no caderno de encargos e no cumprimento das obrigações 

enunciadas no adicional ao Contrato; 

d) apesar de não cumprir as suas obrigações contratuais, essa empresa veio exigir a esta Câmara valores, a título 

indemnizatório, que não fundamentou, invocando incumprimentos culposos que não circunstanciou; 

e) por culpa desse empresa,  e apesar da tolerância que esta Câmara teve para com as condutas da mesma, deixou 

de existir o entendimento mínimo entre as contraentes necessário à boa execução do contrato, sendo patentes e 

irreversíveis as diferenças entre as partes. 

Mais: decorre das posições que essa Empresa manifestou, seja nos documentos que subscreveu antes de ter 

assinado o sobredito “Adicional 1”, seja nos que subscreveu depois, que o terá feito com reserva mental, uma vez que 

nunca chegou a ter a intenção de cumprir as obrigações constantes do adicional ao contrato em contrapartida do preço 

que nele figura, nem no prazo e nas condições dele constantes. 

Decorre, em suma, do supra-exposto que, na presente data, o cumprimento do contrato identificado em 

epígrafe já se tornou impossível, uma vez que esta Câmara não tem interesse na prestação, por essa empresa, das 

obrigações a cujo cumprimento essa empresa se vinculou, em virtude da perda definitiva de confiança na mesma – por 

razões objetivas, imputáveis a essa empresa. 

Com efeito, é inexigível a manutenção de uma relação contratual “se desaparece, por facto imputável a um dos 

contraentes, o clima que (todas) as relações de confiança exigem para o adequado decurso”, sendo que, num contrato de 
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execução continuada, existe o direito de resolver, sempre que a violação, pela sua gravidade ou reiteração, quebre a 

relação de confiança – o que, manifestamente, sucede no caso presente. 

Vem, assim, esta Câmara comunicar que resolve, com efeitos imediatos, o contrato identificado em epígrafe, 

por incumprimento definitivo, por essa empresa, das suas obrigações previstas no mesmo, nos termos do n.º 2 

do sobredito art.º 325.º e das alíneas a) e b) do n.º 1 do art.º 333.º do CPP, “ex vi” n.º 1.º do art.º 405.º do mesmo 

Código. 

Assim, mediante a receção desta carta, o Contrato identificado em epígrafe cessa a sua vigência, devendo 

essa Empresa cessar, de imediato, a execução dos trabalhos e colaborar com a fiscalização no encerramento do 

estaleiro, em condições de segurança para as pessoas e bens. 

Nos termos dos n.ºs 2 e 3 do art.º 333.º do CCP, a presente resolução não prejudica o direito desta Câmara a ser 

indemnizada pelo incumprimento dessa empresa, nos termos gerais, nomeadamente pelos prejuízos decorrentes da 

adoção de novo procedimento de formação de contrato, sendo o montante respetivo deduzido das quantias devidas. 

Sem prejuízo de, na presente data, não ser possível (nem razoavelmente) exigível a esta Câmara liquidar os prejuízos 

que suportará em resultado do incumprimento dessa empresa – como decorre do relatório da fiscalização, os mesmos 

ultrapassarão, indiscutivelmente, o valor da caução constituída nos termos da cláusula 10.ª do Contrato 

identificado em epígrafe – pelo que, ao abrigo do disposto no art.º 296.º do CCP, procedermos à sua imediata 

execução. 

Com os melhores cumprimentos, e ao dispor para qualquer esclarecimento 

 O Presidente da Câmara: ________________________ 

Junta: relatório da fiscalização» 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta dos anexos, à presente ata, dela fazendo parte integrante, o 

Relatório da Fiscalização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente informa que este assunto, como já referido na Reunião de Câmara anterior, estava a ser 

apreciado por um gabinete de advogados. Mais refere que, após reunião com o Sr. Vereador Francisco, 

verificou-se que a execução da obra se encontra muito deficiente e sem qualidade, sendo a solução mais 

correta avançar para resolução do contrato, que é imediata, a partir do momento que a empresa seja 

notificada. Mais informa que, se está a estudar uma solução para as pessoas visitarem o Pulo do Lobo sem 

utilizar os passadiços. 

 

Intervém a Vereadora Ana Cristina Moisão questionando se existem condições, atualmente, para visitar o 

Pulo do Lobo. 

 

O Sr. Presidente informa que sim, mas que a sinalética irá ser melhorada. 

 

O Vereador Tomé Panazeite intercede informando que irá entregar uma declaração de voto, passando a lê-la, 

e que se passa a transcrever:  
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Declaração de voto do PS 

 
“Relativamente ao ponto 19 da OT, Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – 
Resolução do contrato, o vereador do PS vota a FAVOR. 
 
O nosso conhecimento relativamente a esta “novela” bem como os documentos anexos para a reunião de 
câmara, a que se acresce o parecer jurídico da empresa de advocacia contratada, não deixam margem de 
manobra para uma decisão diferente daquela que está a ser agora proposta. 
 
Neste ponto, o vereador do PS vota a favor, uma vez que, segundo os técnicos da autarquia se afigura a 
melhor solução. 
 
No entanto, não podemos deixar de referir que, mais grave do que aquilo que não está feito, é o que está mal 
feito, podendo colocar em risco a segurança da estrutura e, por conseguinte, dos utilizadores do 
equipamento. 
 
Mas não podemos ficar por aqui, porque a tolerância da câmara para com as condutas da empresa, não são 
alheias à situação actual em que nos encontramos. Existe, no nosso entender, uma má gestão do processo. 
Aliás, vários foram os alertas deixados no anterior executivo pelos três vereadores eleitos. 
 
O que nos parece mais grave é que existiu da parte da câmara uma postura no mínimo questionável, ao 
divulgar junto da comunicação social propaganda de que os passadiços estariam inaugurados antes do final 
do Verão, quando à data já se sabia do mais provável desfecho. 
 
Pese embora a CMS tenha recusado os pedidos de prorrogação de junho (acta 12/21) e julho (acta 16/21), 
sabia-se que os problemas existentes em obra e que a capacidade demonstrada pelo empreiteiro, em obra, 
eram fortemente indiciadores de que a mesma não estaria concluída em Setembro. 
 
Não obstante e caricatamente, a 23/06/2021 e a 17/07/2021, são publicados, na Evasões e na Rádio 
Campanário respectivamente, as notícias acima referidas. 
 
Mais inusitado, ainda, é o facto de a 29/12/2021, ser publicado no Facebook da Câmara - SerpaTerraForte, 
uma grande peça em vídeo sobre os passadiços, quando este processo de intenção de resolução do contrato 
já estava em curso, desconhecendo-se se, ou quando, irão ser concluídos os trabalhos. 
 
Por último, uma curiosidade (será da incapacidade da nossa interpretação das imagens), mas as fotos dos 
passadiços, enviadas à comunicação social em junho, têm todas as protecções laterais, mas as do vídeo de 
dezembro não.” 
 
O Vereador Tomé Panazeite 
 

 

 

Sobre o teor da declaração de voto apresentada, o Sr. Presidente informa que desconhece o vídeo, mas que 

irá procurá-lo. Informa ainda que, seria sempre mais consensual ir até ao fim com esta empresa, contudo, 

chegou-se à conclusão que é impossível. 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico e nos termos do n.º 2 do art.º 325.º e das alíneas a) e b) do n.º 1 do 

art.º333.º do CPP, “ex vi” n.º 1.º do art.º 405.º do mesmo Código, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, resolver, com efeitos imediatos, o contrato n.º 20/2019, celebrado a 07 de maio de 2019, 

com a empresa “Calaveiras, Unipessoal, Lda.”, fundado no incumprimento definitivo das respetivas 

obrigações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

 

 

20. Programa Eco-Escolas – Parceria entre a ABAE e a Câmara Municipal 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, no presente ano letivo, inscreveram-se no Programa 

Eco-Escolas, cinco estabelecimentos de ensino do nosso concelho (Escola Secundária de Serpa, Escola 

Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, Escola Básica Abade Correia da Serra, Escola Básica de 

Pias e Escola Básica nº 1 de Vila Nova de S. Bento), à semelhança dos anos letivos anteriores. 

 

O município, em reunião de câmara de 20/10/2021 já manifestou o interesse na continuidade do apoio ao 

projeto para o presente ano letivo, com a emissão das declarações de parceria e com o compromisso de 

pagamento da inscrição de cada uma das escolas, pelo que, deverá ser celebrado o presente protocolo de 

parceria com a ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa para se proceder ao pagamento das referidas 

inscrições no valor unitário de 70,00€, perfazendo o total de 350,00€ (trezentos e cinquenta euros). 

Para esta despesa, foi estabelecido o cabimento com o nº sequencial 24793. 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os termos da parceria, a estabelecer com 

a Associação Bandeira Azul da Europa, acima expostos, respeitante ao Programa Eco-Escolas no 

ano letivode 2021/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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21. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 244, referente ao dia 30 de 

dezembro de 2021, o qual apresenta os seguintes saldos: 2.050 164,17€ (dois milhões e cinquenta mil, 

cento e sessenta e quatro euros e dezassete cêntimos) e 56.070,33€ (cinquenta e seis mil, setenta euros 

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

respetivamente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, intervém a Vereadora Ana Cristina Moisão questionando se 

os Vereadores podem intervir na Assembleia Municipal. 

 

O Sr. Presidente informa que os Vereadores podem intervir desde que o Presidente da Câmara Municipal o 

autorize. 

 

Seguem-se várias questões colocadas pela Vereadora Ana Cristina Moisão, nomeadamente, sobre se já está 

terminado o processo de asfaltamento da Estrada da Pipa em Pias; se o Executivo tem conhecimento dos 

depósitos de resíduos que estão localizados, em céu aberto, no campo de futebol, em Brinches; para quando 

o arranjo do elevador que está no Castelo de Serpa; se a autarquia tem algum plano de mobilidade para o 

edifício da Câmara e onde é que os munícipes solicitam os arranjos dos caminhos rurais, se é na Junta ou na 

Câmara.   

Questiona, ainda, a Vereadora se existe algum projeto de requalificação para a rotunda dos silos, em Serpa, 

uma vez que sendo uma entrada principal apresenta um ar de abandono; se existe alguma rota turística de 

património arqueológico no concelho e para finalizar gostaria de perceber porque é que, na época de natal, os 

meninos da escola de Pias que foram ao refeitório almoçar receberam um “miminho” e os outros meninos que 

não foram ao refeitório não receberam. 

 

Relativamente ao processo do asfaltamento da Estrada da Pipa, o Vereador Francisco informa que o 

processo já foi concluído, contudo, falta a requalificação das linhas de água, que está a ser planeada. De 

acordo com o Vereador, ainda não é oportuno colocar cimento uma vez que, atualmente, existe muita 

humidade.  

Relativamente à questão de Brinches, o Vereador informa que existem no local dois contentores e apenas 

algum entulho tendo sido praticamente tudo removido. Mais informa que, paralelamente, foram também feitas 

limpezas de resíduos em outras localidades do concelho. 

Quanto aos pedidos de arranjos dos caminhos rurais, o Vereador informa que estes poderão ser feitos de 

duas formas, ou na Junta/União de Freguesia (que remete posteriormente para a Câmara) ou na Câmara 

Municipal (por email ou no atendimento). Sublinha ainda que, normalmente, os pedidos que chegam à 

Câmara são pedidos de privados, e que as prioridades da Câmara são os arranjos de caminhos municipais e 

os caminhos que servem os transportes escolares. 
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Sobre o elevador do Castelo de Serpa o Sr. Presidente informa que, infelizmente, têm surgido alguns 

problemas com a empresa. Quanto à acessibilidade do edifício da Câmara o Sr. Presidente informa que 

existiu um projeto/estudo que contemplava a colocação de um elevador no interior do edifício, mas que este 

declinou. Relativamente à rotunda dos silos, informa que não existe um projeto em concreto, mas existe um 

conjunto de ideias, em debate, como é, por exemplo, a possibilidade de colocação de uma árvore autóctone. 

Sobre a existência de uma rota turística do património arqueológico, o Sr. Presidente refere que, ainda não 

existem sítios arqueológicos suficientemente trabalhados para serem visitados, mas que é, de facto, um 

projeto interessante. 

 

Questiona, de seguida, a Vereadora Ana Cristina Moisão se existe essa vontade. 

 

O Sr. Presidente informa que sim, mas que são projetos muito morosos implicando investimentos grandes na 

sua manutenção e havendo muitas vezes necessidade de protocolos, com privados, dado que estes sítios se 

localizam, muitas vezes, em propriedades de particulares. Contudo, e tendo em conta todas estas 

dificuldades, o Sr. Presidente refere que existe interesse, vontade e trabalho para estas situações. 

 

Esclarece, ainda, a Vereadora Odete Borralho que não existe uma rota turística do património arqueológico, 

mas existe uma Carta Arqueológica do Concelho de Serpa que tem referenciado todos os sítios 

arqueológicos existentes, até à data em que foi elaborada. Acrescenta ainda, o facto de que, a exploração 

agrícola tem provocado o surgimento de novos sítios arqueológicos. Sobre o mesmo assunto, a Vereadora dá 

conhecimento que a Divisão de Cultura e Património tem trabalhado na sensibilização das crianças e da 

população sénior com o objetivo de divulgar a história do concelho através dos artefactos, todavia, a 

pandemia tem travado um pouco esse trabalho. Refere ainda que, é intenção da Câmara oferecer sítios 

arqueológicos definidos visitáveis, mas que para além do consentimento dos proprietários é necessário um 

investimento grande. Para finalizar o assunto, a Vereadora relembra que o museu arqueológico tem um papel 

importante na divulgação dos sítios arqueológicos existentes. 

 

Questiona, de seguida, a Vereadora Ana Moisão quem elaborou a Carta Arqueológica do Concelho de Serpa. 

 

A Vereadora Odete Borralho responde que posteriormente será enviada essa informação à Sr.ª Vereadora. 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente informa que o concelho de Serpa é um dos concelhos que mais sítios 

arqueológicos tem diagnosticados, mas grande que parte das pessoas não consegue descodificar o 

significado, a não ser que seja um técnico ou especialista da área uma vez que, os sítios arqueológicos 

existentes não estão trabalhados.  

Mais informa o Sr. Presidente que, existe sempre um acompanhamento de um arqueólogo nos trabalhos 

municipais como é, por exemplo, o caso de uma intervenção numa rua na cidade de Serpa.  

 

Sobre a questão dos meninos terem recebido um “miminho”, no refeitório da escola de Pias, a Vereadora 

Odete Borralho informa que, quem faz a gestão do refeitório é a escola ou a empresa a quem foi entregue a 

confeção da comida.  

 

Mais esclarece o Sr. Presidente que, o Serviço de Turismo da Câmara tem disponibilidade para fazer visitas 

acompanhadas, em Serpa, desde que previamente agendadas.  
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O Vereador Tomé Panazeite questiona se há possibilidade dos técnicos da Câmara se dirigirem a Santa Iria 

para falar com uma munícipe que está a beneficiar de obras no âmbito do projeto PMARCHS. 

A Vereadora Odete Borralho informa que existe disponibilidade técnica para ir ter com a senhora. 

 

Segue-se o Vereador Tomé Panazeite questionando para quando a aprovação do PPI e do Orçamento que, 

de acordo com o mesmo, deverá ser numa reunião pública. 

 

Segundo o Sr. Presidente a Reunião de Câmara irá ser realizada até ao dia 15 de janeiro, e será pública. 

Mais informa o Sr. Presidente que, a pedido da GNR, foi realizada uma reunião com o Comandante do 

Comando Territorial de Beja, e outros representantes da GNR, no final de dezembro. Esclarece ainda que, 

houve sintonia e disponibilidade de ambas as partes para recuperação dos postos de Brinches, Pias e 

Ficalho, contudo, frisou o Sr. Presidente a dificuldade que existe nos recursos humanos. Mais informa que, 

ficou acertado na reunião que a GNR iria definir as prioridades.  

 

O Vereador Tomé Panazeite congratula pelo consenso a que ambas as entidades chegaram.  

 

Para finalizar, a Vereadora Ana Cristina Moisão pergunta porque é que a Junta de Freguesia de Pias deixou 

de comunicar os casos ativos. 

Informa o Vereador Carlos Alves que, atualmente, o Delegado de Saúde, Dr. Edmundo, diz que não há 

capacidade de resposta por parte do corpo médico para dar altas médicas e, tendo em conta que a 

informação não está atualizada, a Câmara decidiu não comunicar às Juntas de Freguesia.  

 

Não se registou intervenção do público presente. 

 

 

Informações enviadas aos eleitos, por email 

 

Dia 29 de dezembro 

 

Na sequência da intervenção do Sr. Vereador Tomé Panazeite, na reunião do Órgão Executivo realizada no 

dia 20 de outubro, sobre a retirada de contentores em Vale Côvo, a seguir transcreve-se a informação 

prestada pela Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos sobre o assunto: 

«A retirada dos equipamentos de deposição de resíduos, nos locais mencionados, bem como em outros 

locais com as mesmas condicionantes, advém da necessidade de ajustarmos procedimentos internos ao nível 

da recolha de resíduos urbanos, de forma a dar cumprimento às metas impostas na nova redação do RGRG 

(Regulamento Geral de Resíduos), aprovado pelo Decreto-Lei nº102-D/2020 de 10 de dezembro. 

O município, pretende retirar todos os equipamentos de deposição de resíduos que se encontram localizados 

junto de estradas municipais e nacionais e que deixam margem para o abandono de todo o tipo de resíduos, 

criando assim "pequenas lixeiras", constituindo também um risco ao nível da segurança rodoviária.  

Atualmente estes equipamentos, destinados exclusivamente à deposição de resíduos urbanos, servem 

maioritariamente para depósito de resíduos agrícolas entre outras tipologias alheias ao fim a que se destinam. 
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Para incrementar a recolha seletiva com o objetivo de cumprir os propósitos em termos de economia circular, 

é necessário eliminar gradualmente estes pontos de deposição. 

A instalação destes equipamentos de deposição fora do perímetro urbano, está sujeito a pedido individual, 

avaliação por parte dos serviços da viabilidade da recolha (nº1 e nº2 do artigo 23º do Regulamento Municipal 

de Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa), e posterior contratualização do serviço solicitado (art.º. 39º do 

Regulamento Municipal de Gestão de Resíduos Urbanos de Serpa) 

Uma questão de carater global, tem a ver com o comportamento cívico e de cidadania de todos os munícipes 

no que diz respeito à deposição de resíduos, situação que tem sido alvo de campanhas de sensibilização, 

comunicados e várias formas de atuação direta por parte do município. Com efeito, é evidente que a correta 

deposição dos resíduos é obrigação e responsabilidade de todos para o objetivo de mantermos o concelho 

limpo. Enquanto munícipes, cidadãos, utilizadores destinatários de serviços públicos, devemos adotar normas 

de urbanidade e cidadania, em beneficio de todos. Sendo responsabilidade dos serviços a adaptação às 

práticas atuais de recolha seletiva e de sustentabilidade ambiental e económica, o sucesso dessa tarefa 

assenta em dois vetores, na atuação dos serviços e na adesão dos munícipes a essas práticas.» 

 

 

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: 

 

 Constituição de fundos de maneio para 2022 

 Alteração nº18 ao Orçamento – Ratificação  

 Alteração n.º 19 ao orçamento – Ratificação  

 Reconhecimento de nome de rua (Rua do Sul, em Vila Nova de S.Bento) 

 Projeto de emparcelamento simples de prédios rústicos, em Serpa – Requerente: Pedro Álvares 

Branco Franco 

 Parecer sobre constituição de compropriedade de prédio rústico (art.º 2.º, secção I-G, Serpa) – 

Requerente: Sousa Machado Ferreira da Costa & Associados 

 Pedido de alteração da propriedade horizontal do prédio urbano sito na Rua Quente, n.º 7 e 9, em 

Serpa – Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Serpa 

 Declaração de caducidade do processo de licenciamento de obra na Rua António Machuco Janeiro nº 

18, na freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

 Destaque de parcela para prédio rústico (art.º334, secção R, Pias) – Requerente João Filipe Grou 

Rita 

 Proposta para aquisição de DVD do filme “Alentejo Alentejo” 

 Pedido de Autorização de Queimada em Vale de Calças e Sesmo da Lobata. Requerente: Bernardino 

José Cavaco Oliveira Parreira Cano 

 Empreitada de Reabilitação e Adaptação do Edifício da Associação “UAI”, Antigo Edifício da Guarda 

Fiscal de Vila Verde de Ficalho - Libertação de Caução 

 Proposta de Protocolo de Colaboração entre a Turismo do Alentejo e os Municípios Parceiros para a 

Gestão da Rede dos Centros de Cycling Alentejo e Ribatejo  
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 Proposta de alteração ao procedimento no processo de contratação pública de recursos humanos – 

Informação técnica  

 Empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo – Resolução do contrato 

 Programa Eco-escolas – Parceria entre a ABAE e a Câmara Municipal  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19h00m 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 Gertrudes de Fátima Fialho Valente, 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    Gertrudes de Fátima Fialho Valente 
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Anexo da Ata n.º 1/2022 

 
Documento que se arquiva em pasta anexa à ata 

Reunião de 05 de janeiro de 2022 

 
 

 

 

ANEXO 1 – Pulo do Lobo – Relatório de Fiscalização 

 

 

 

 

 

 


