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ATA N.º 22/2022 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA 

NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022 

  
No Salão Polivalente de Vila Nova de São Bento, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 12 de 

outubro 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 21/2022 

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 21, relativa à reunião realizada no dia 28 de setembro, a qual foi previamente 

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

Alves, por não ter participado na reunião. ------------------------------------------------------ 

 

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

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

2. Aquisição de gasóleo rodoviário (2023/2024) - Repartição de encargos 

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

4. Delegação de competências nos Diretores dos Agrupamentos Escolares – Repartição de encargos 

5. Terceira alteração ao mapa de pessoal do Município de Serpa  

6. Procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes intermédios  

7. Revisão nº 4 ao Orçamento e revisão nº3 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

9. Licenças de recinto improvisado - Ratificação 

10. Anúncio n.º 149641/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de Nossa Senhora 

nº33, em Serpa  

11. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quartéis, nº17, em Serpa 

12. Auxílios económicos aos alunos do 1ºciclo do ensino básico 2022/2023 – 4ªfase 

13. Processo disciplinar n.º 2/2022 

14. Processo disciplinar n.º 2-A/2022 

15. Licenciamento da Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de subsídio 

16. Proposta de abertura de procedimento CPI 95/2022 – Fornecimento de energia elétrica em mercado 

livre 

17. Empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) – Pedido de 

prolongamento de prazo - Ratificação 

18. Empreitada de Requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) - Adjudicação e 

Minuta do contrato 

19. Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 2022  

20. 22ª Feira do Queijo do Alentejo -  2023   

21. Proposta de abertura de procedimentos concursais a termo certo 
22. Projeto de Regulamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Serpa (SAAS) 
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23. Projeto Futurama – Aditamento ao apoio - Ratificação 
24. Assuntos gerais de interesse autárquico, para conhecimento  

25. Resumo Diário da Tesouraria 

 

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

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, 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 Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e 13 

(treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA aprovar a terceira revisão ao orçamento da Receita e da 

Despesa e segunda revisão às GOP da Câmara Municipal. 

 
2. AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO (2023/2024) - REPARTIÇÃO DE ENCARGOS 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão realizada no dia 29 de setembro do corrente ano,  de 

acordo com o disposto no artigo 24º da Lei n.º 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 Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor 

dos eleitos da CDU e 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA, autorizar a seguinte repartição de 

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

 

 

  

 

 

 

 

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

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão realizada no dia 29 de setembro do corrente ano,  de 

acordo com o disposto no artigo 24º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do artigo 6º da 

Lei nº8/2012 de 21 de fevereiro, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor 

dos eleitos da CDU e 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA, autorizar a seguinte repartição de 

encargos, respeitante ao fornecimento de energia elétrica em mercado livre:  

 

 

                                                           
 

Ano Valor s/IVA Valor c/IVA1 

2023 370.000€ 455.100€ 

2024 370.000€ 455.100€ 
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4. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NOS DIRETORES DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES – REPARTIÇÃO 

DE ENCARGOS 

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, 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, deliberou, por maioria, com 25 (vinte e cinco) votos a favor dos eleitos 

da CDU, PS e CHEGA e 1 (uma) abstenção do eleito do PSD, autorizar 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€ 

 

 

 

 

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

 

A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, de 

acordo com o estipulado na alínea o) do n.º 1, do artigo 25º 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 Assembleia Municipal deliberou, 

por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e 13 (treze) abstenções dos eleitos do PS, PSD e 

CHEGA, aprovar a terceira alteração ao Mapa de Pessoal do Município e 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.  
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6. PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA PROVIMENTO DE CARGOS DIRIGENTES INTERMÉDIOS  

 
A Câmara Municipal tomou conhecimento, que na sessão realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, a 

Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 13 (treze) votos a favor dos eleitos da CDU e 13 (treze) 

abstenções dos eleitos do PS, PSD e CHEGA, proceder à 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; 

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; 
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Foi distribuído por todos os eleitos da Assembleia Municipal, 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, 

PSD e CHEGA nos termos do disposto no artigo 24º, da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, atribuir 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€. ------------------------ 

 
 

7. REVISÃO Nº 4 AO ORÇAMENTO E REVISÃO Nº3 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 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 

(três) abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a quarta revisão 

ao Orçamento da Despesa e a terceira revisão às GOP da Câmara Municipal, de acordo com documentos que 

se anexam à ata, dela fazendo parte integrante.  

 

8. 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 
Partido Comunista Português 14180 de 

2022.09.08 
Reunião a pedido de Sindicato 

dos Trabalhadores do 
Comércio Escritório e Serviços 

de Portugal (CESP) 
Dia 8 de setembro 

Utilização do 
Auditório no 
Cineteatro 

Municipal de Serpa 

 
70€ 

Slalom Clube de Portugal 15080 de 
2022.09.26 

Prova de Perícia Automóvel 
Dia 1 de outubro 

Licenciamento de 
prova 

33,66€ 

Comissão de Festas das Santas 
Cruzes 

15230 de 
2022.09.28 

Dança de sevilhanas e música 
ao vivo 

Dia 1 de outubro 

 
Ruído 

 
20,00€ 

Moto Clube São Bento 15249 de 
2022.09.29 

Almoço convívio para 
angariação de fundos 
Dias 8 e 9 de outubro 

Ruído 20,00€ 

Junta de Freguesia de Vila Verde 
de Ficalho 

15224 de 
2022.09.28 

Mercado de artesanato no 
Largo Amílcar Pinto 

Recinto improvisado 20,00€ 

 

8.1 Futebol Clube de Serpa e Centro de Cultura Popular de Serpa (Doc. 10264 de 2022.09.23) 

O Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude, em informação datada de 23 de setembro, 

refere que assumindo o Futebol Clube de Serpa e o Centro de Cultura Popular de Serpa um papel de destaque 

no desenvolvimento desportivo do Concelho, mais concretamente na prática de futebol e andebol 

(modalidades coletivas), respetivamente, com as equipas de seniores masculinos a participar em campeonatos 

nacionais (campeonato de Portugal de futebol e 2ª divisão nacional de andebol) e considerando-se essas 

participações de manifesto e relevante interesse municipal na divulgação do Concelho de Serpa, com base no 

Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas - artigo 30º, propomos a isenção de pagamento de taxas, 
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cujo valor será quantificado no final da época desportiva 2022/2023, conforme calendário de jogos de cada 

clube e disponibilidade de cedência de viatura do Município. 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Futebol Clube de Serpa e o 

Centro de Cultura Popular de Serpa do pagamento das taxas de utilização de viaturas municipais, no âmbito 

das deslocações efetuadas das equipas seniores nos campeonatos nacionais de futebol e andebol e 

quantificadas no final da época desportiva 2022/2023, conforme calendário de jogos de cada clube e 

disponibilidade de cedência de viatura do Município. O Sr. Vice-Presidente ausentou-se durante a 

apreciação e votação deste assunto, por se encontrar impedido, por lei. -------------------------------------------------

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

 
 

9. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO - 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 

Realização de 
passeio a cavalo em 

Vila Nova de S. 
Bento 

 
14200 

2022.09.08 

   
1 de outubro 

2022.09.30 

Slalom Clube de 
Portugal 

Prova de perícia 
automóvel em Serpa 

15078 
2022.09.26 

1 de outubro 2022.09.30 

Junta de Freguesia 
de Vila Verde de 

Ficalho 

Mercadinho de 
artesanato no Largo 

Amilcar Pinto em 
V.V. de Ficalho 

 
15223 

2022.09.28 

 
1 de outubro 

2022.09.30 

Comissão de Festas 
de Ficalho 

Abertura do bar da 
comissão de festas, 
com a realização de 

bailes e outras 
atividades na 

Avenida das Forças 
Armadas em 
V.V.Ficalho 

 
E13914 

2022.09.20 

8 de outubro 2022.10.05 

Comissão de Festas 
de Ficalho 

Realização de 
passeio a cavalo em 

V.V. de Ficalho 

15211 
2022.09.28 

8 de outubro 2022.10.06 
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10. ANÚNCIO N.º 149641/2022 - DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DE NOSSA 

SENHORA Nº33, EM SERPA  

 
Nº Pedido - 149641/2022 
Data do Anúncio - 23-09-2022 
Data de Disponibilização no Site - 23-09-2022 

 

Dados do Requerente 

PAULO ROBERTO DUARTE   
 
Vendedor(es) 

LUCILENE CARLOS DE OLIVEIRA  

PAULO ROBERTO DUARTE  

 

Comprador(es) 

JOAQUIM DA SILVA 
 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Ficha - 2368478 
Artigo Matricial - 1985 
Quota Parte - ---- 
Fração Autónoma - C 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
95.21 m2 
Área Total - 125.36 m2 
Arrendado - Não 
Destino - Habitação   
 
 

Localização do Imóvel 

Endereço - RUA NOSSA SENHORA, 33 
Distrito - Beja 
Concelho - Serpa 
Freguesia - Serpa (Salvador) 

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda 
Preço – 70000 Moeda Euros 
 
Data previsível do negócio 
26-09-2022 
 

 
Considerando a localização do imóvel (Rua de Nossa Senhora, n.º 33, em Serpa, da (extinta) Freguesia de 
Salvador, a área total (125,36 m2), a área bruta privativa (95,21 m2) e o valor (70.000,00 Euros), informa a 
Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território que a Autarquia não terá interesse em exercer o direito de 
preferência. 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 

(duas) abstenções dos eleitos do PS, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de 

Nossa Senhora nº33, em Serpa, pelo valor proposto de 70.000,00 (setenta mil euros). -------------------------------

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

 
 
 

11. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA VENDA DO IMÓVEL SITO NA RUA DOS QUARTÉIS, Nº17, EM SERPA 

 

Na sequência do requerimento de Natália da Conceição dos Santos Gonçalves, datado de 21 setembro do 

corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 22 de setembro, informa que, 

considerando a localização do imóvel (Rua dos Quartéis, n.º 17, em Serpa, da (extinta) Freguesia de Salvador, a 

área total (44 m2) e o valor (33.000,00 Euros), considera-se que a Autarquia não terá interesse em exercer o 

direito de preferência.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 (cinco) votos a favor dos eleitos da CDU e CHEGA e 2 

(duas) abstenções dos eleitos do PS, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos 

Quartéis, nº17, em Serpa, pelo valor proposto de 33.000,00€ (trinta e três mil euros). -------------------------------

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

 

 
12. AUXÍLIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO 2022/2023 – 4ªFASE 

 
A Divisão de Educação e Juventude, em informação datada 30 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 
31/08/22, à data, deram entrada mais 5 novos pedidos de acordo com documento em anexo, pelo que se 
remete para apreciação e deliberação em próxima 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 nº 
50/2018, 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 - 4ª fase 

 Nº alunos inscritos Valor apoio para refeições Valor apoio material escolar 

Escola Escalão 
A 

Escalão 
B 

Total 
alunos 

inscritos 

Escalão 
A 

Escalão 
B 

Total apoio 
para 

refeições/dia 

Escalão 
A 

Escalão 
B 

Total apoio para 
material Escolar 

(anual) 

Serpa 1 0 1 1,46 € 0,00 € 1,46 € 16,00 € 0,00 € 16,00 € 

Pias 2 0 2 2,92 € 0,00 € 2,92 € 32,00 € 0,00 € 32,00 € 

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

Vale de 
Vargo 

1 0 1 1,46 € 0,00 € 1,46 € 16,00 € 0,00 € 16,00 € 

Vales Mortos 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vila Nova S. 
Bento 

6 0 6 8,76 € 0,00 € 8,76 € 96,00 € 0,00 € 96,00 € 

VV Ficalho 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

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

  10 0 10 14,60 € 0,00 € 14,60 € 160,00 € 0,00 € 160,00 € 

          

          

 
 Deliberação  

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

escolar e refeições), escalão A, aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (4.ª fase), de acordo com a listagem 

que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------------------------------- 
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13.  PROCESSO DISCIPLINAR N.º 2/2022 

Procedeu-se novamente à análise do Relatório Final, datado de 20 de setembro de 2022, referente ao 

processo disciplinar n.º 2/2022, que esteve presente na reunião do Órgão Executivo, realizada no dia 28 do 

mês de setembro. 

 

Em complemento ao Relatório Final apresentado e por ter sido adiada a deliberação, para a reunião seguinte, 

por ter havido empate, a instrutora do referido processo do Serviço de Recursos Humanos informa, em 30 de 

setembro, que para além da pena de Multa proposta, acrescentou pena de Multa (suspensa por 6 meses); 

Repreensão Escrita e Arquivamento. 

 

Terminada a apreciação do assunto, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos do artigo 55.º 

n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deliberação 
Face à votação obtida, cujos boletins de voto se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e nos 
termos do nº4 do artigo 197º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi aplicada a Marisa Alexandra 
Tomás Correia Laranjeira, a pena de multa (suspensa por 6 meses), no valor indicado no respetivo Relatório 
Final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

14. PROCESSO DISCIPLINAR N.º 2-A/2022 

Procedeu-se novamente à análise do Relatório Final, datado de 20 de setembro de 2022, referente ao 

processo disciplinar n.º 2-A/2022, que esteve presente na reunião do Órgão Executivo, realizada no dia 28 do 

mês de setembro. 

 

 
Pena de Multa  

 

 
0 

votos 

 
Pena de Multa (suspensa por 6 meses) 

 

4 
votos 

 

Repreensão Escrita - pena inferior, considerando as circunstâncias atenuantes 
 

3 
votos 

 
Arquivamento 

 

0 
votos 
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Em complemento ao Relatório Final apresentado e por ter sido adiada a deliberação, para a reunião seguinte, 

por ter havido empate, a instrutora do referido processo do Serviço de Recursos Humanos informa, em 30 de 

setembro, que para além da pena de Multa proposta, acrescentou ao Boletim de Voto pena de Multa 

(suspensa por 6 meses); Repreensão Escrita e Arquivamento. 

 

Terminada a apreciação do assunto, procedeu-se à votação por escrutínio secreto, nos termos do artigo 55.º 

n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, obtendo-se o seguinte resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Deliberação 

Face à votação obtida, cujos boletins de voto se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, e nos 
termos do nº4 do artigo 197º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, foi aplicada a Georgina Maria 
Vicente Baia, a pena de multa (suspensa por 6 meses), no valor indicado no respetivo Relatório Final-----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

15. LICENCIAMENTO DA CRECHE JARDIM DE INFÂNCIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PROPOSTA DE 
SUBSÍDIO 

 
Em 3 de outubro, do corrente ano, a Chefe de Divisão do Serviço de Ação Social informa que a Creche Jardim 

de Infância Nossa Senhora da Conceição veio solicitar ao Município de Serpa apoio sob a forma de subsídio, 

para processo de licenciamento do edificado.  

 

Para o processo de licenciamento são necessárias as seguintes medidas: 

 

- manutenção corretiva do parque infantil da creche (equipamentos e substituição do pavimento), orçado em 

12 140€ (IVA incluído) 

 

 
Pena de Multa  

 

 
0 

votos 

 
Pena de Multa (suspensa por 6 meses) 

 

 
4 

votos 

 

Repreensão Escrita - pena inferior, considerando as circunstâncias atenuantes 
 

 
3 

votos 

 
Arquivamento 

 

 
0 

votos 
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- fornecimento e instalação de sistema automático de deteção de incêndios, orçado em 10 548,40€ (IVA 

incluído) 

 

Informa a instituição ter dedução de 50% de IVA e o apoio da União de Freguesias de Serpa de 6000€ (cálculo 

abaixo). Face ao exposto, o custo total de investimento não comparticipado orça os 14 567,29€. 

 

  
 

investimento iva 50% iva total  
comparticipação união 

freguesias 
TOTAL APOIO 

MUNICIPIO 
parque infantil  9.870,00 € 2.270,10 € 1.135,05 € 11.005,05 € 

 
  

 
sistema de deteção de 
incêndios 

 

8.576,00 € 1.972,48 € 986,24 € 9.562,24 € 
 

  
         20.567,29 € 6.000,00 € 14.567,29 € 

 
 

       

Assim, ao abrigo da Lei 75/2013, no seu artigo 23º d) e h) e artigo 33º (atribuições do município em matéria de 

educação/ensino e ação social e da Lei 50/2018, somos a propor o apoio sob a forma de subsídio, no valor de 

14567,29€, para que a instituição possa ter a funcionar a valência de pré-escolar sita nas Portas de Moura. 

 

Foi solicitado o respetivo cabimento na E/12188.” 

 

 Deliberação 

Mediante o exposto, e nos  termos  da Lei 75/2013, no seu artigo 23º d) e h) e artigo 33º (atribuições do 

município em matéria de educação/ensino e ação social) e da Lei 50/2018  a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir o subsídio à Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, no valor de 

14.567,29€ ( catorze mil, quinhentos e sessenta e sete euros e vinte e nove cêntimos)  para apoio ao 

processo de licenciamento do pré-escolar sito nas Portas de Moura, em Serpa.-----------------------------------------

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

 
 

16. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CPI  95/2022 -  FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM MERCADO LIVRE  

Através de informação datada de 4 de outubro, do corrente ano, informa o Serviço de Aprovisionamento e 
Contratação Pública que é necessário proceder à abertura de concurso público para o Fornecimento de 
Energia Elétrica no Mercado Livre, cujo valor estimado é de 439.902,80€ (quatrocentos e trinta e nove mil, 
novecentos e dois euros e oitenta cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor.  
 
Face ao exposto, nos termos do artigo 36º, nº 1 do CCP, 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, adiante designado por CCP, conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do DL nº 197/99, de 8 de 
junho, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) 
abstenções dos eleitos do PS e CHEGA o seguinte:  
 

 Abrir Concurso Público com publicidade internacional nos termos dos artigos 38º e artigo 20º, nº 1, 
alínea a) do CCP, face ao valor acima referido. 

 Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e restantes peças que fazem parte 
integrante do Caderno de Encargos, nos termos da alínea c) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, de 
acordo com documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
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 Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, designar o júri a seguir referido, que 
conduzirá o concurso:  

 
Efetivos:  
- Eng.º Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe de Divisão – Presidente;  
- Dr. Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de Divisão – Vogal;  
- Dr.ª Fernanda da Conceição Barradas, Técnica Superior – Vogal;  
 
Suplentes:  
- Nuno Miguel Carvalho Canhita, Técnico Superior  
- Hélder Manuel Alves Victória, Técnico Superior.  
 

O procedimento está cabimentado pela gestão financeira com o número sequencial 26454/2022. 

 

17. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA (CONCLUSÃO DOS TRABALHOS) 
– PEDIDO DE PROLONGAMENTO DE PRAZO - RATIFICAÇÃO 

 
Através de informação realizada em 26 de setembro, do corrente ano, o Serviço de Aprovisionamento e 

Contratação Pública faz entrega do despacho de prorrogação de prazo, exarado pelo Senhor Presidente a 

26/09/2022, ficando sujeito na 1ª reunião do Órgão Executivo para ratificação, faculdade oferecida pelo artº 

35º, nº 3 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua 

atual redação, uma vez que incumbe à Câmara Municipal, entidade competente para decisão de contratar, nos 

termos do nº 5 do artigo 64º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 

de janeiro, alterado e republicado pela D.L nº 111-B/2017 de 31 de agosto, na sua atual redação. 

 

Mediante o exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da 

CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho do Sr. Presidente, respeitante ao pedido de 

prolongamento de prazo para apresentação de propostas da Empreitada de Requalificação da Rua dos 

Fidalgos em Serpa: 



                                                                                        Ata n.º 22– 12/10 
 
2022 

 

Pág. 17 

 

 

18. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DOS FIDALGOS, EM SERPA (CONCLUSÃO DOS TRABALHOS) 

- ADJUDICAÇÃO E MINUTA DO CONTRATO 

 

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

maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções  dos eleitos do PS e do 

CHEGA, aprovar e adjudicar o Projeto de Decisão, abaixo indicado, nos termos dos artigos 73º, nº 1 e 125º, 

nº 1, ambos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado CCP), à concorrente Asfalto Triunfo 

Calçadas, Unipessoal, Lda. no valor de  193.325,76€  ao qual acresce o IVA calculado à taxa legal em vigor. 
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Em cumprimento do artigo 98º, nº1, do citado diploma legal, na sua atual redação, foi ainda deliberado, por 

maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e as 3 (três) abstenções dos eleitos do PS e CHEGA, 

aprovar a respetiva minuta do contrato, abaixo indicada, assim como ao abrigo do artº 290-A do CCP,s. seja 

designado como gestor do contrato o técnico David Dias. 
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 Intervenções 

Interveio a Sra. Vereadora Ana Moisão para solicitar alguma documentação nomeadamente o caderno de 

encargos, a abertura do procedimento e a proposta do adjudicatário.  

O Sr. Presidente respondeu que posteriormente enviará a informação dando conta que alguns documentos 

solicitados foram presentes a reunião de Câmara. 

 

19. CAMPANHA FELIZ NATAL COM O COMÉRCIO LOCAL 2022  

 

Em 6 de outubro do corrente ano a Chefe da Divisão de Inovação Territorial e Economia    informa que  de 

acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), 
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ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, é atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 

económico, sendo competência da Câmara Municipal promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal.  

 

Neste contexto, tendo como objetivo incentivar as compras nos estabelecimentos comerciais do concelho e as 

produções locais, o município de Serpa promove anualmente, na época natalícia, a iniciativa “O melhor do 

Natal vem do Concelho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local”. 

 

Por conseguinte, remete-se para apreciação do órgão executivo o documento com as normas de 

funcionamento da iniciativa que, nesta edição, se propõe que decorra de 1 de dezembro de 2022 a 6 de 

janeiro de 2023, de forma a abranger também o tradicional Dia de Reis, fim do ciclo de festas natalícias.   

 

Propõe-se também que o sorteio seja realizado no dia 14 de janeiro de 2023, às 10h30, no Mercado Municipal 

de Serpa, local onde será instalada a tombola, de forma a criar mais uma atratividade para este espaço e dar 

uma maior visibilidade à iniciativa.   

 

O valor total dos prémios a atribuir é de 10.000 euros em prémios, correspondendo a 100 prémios com um 

valor de 100 euros cada. 

 

A esta despesa corresponde o cabimento com o n.º sequencial 26968. 

 

 

O melhor do Natal vem do concelho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local  
 

Normas de Funcionamento 2022 
 

O município de Serpa vai promover de 1 de dezembro de 2022 a 6 de janeiro de 2023 a campanha “O melhor do Natal vem do 

Concelho de Serpa - Feliz Natal com o Comércio Local” como forma de estimular as compras no comércio do concelho e estimular a 

atividade comercial e económica. 

 

Objeto 

O presente documento define as normas de funcionamento desta iniciativa, que irá sortear 100 prémios, no valor de 100 euros cada, 

entregues através de vales de oferta a utilizar em compras nos estabelecimentos aderentes, num valor total de 10.000 euros. 

 

Âmbito 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, alojamento e hotelaria.  

 

 

Forma de adesão 

1. Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa (empresa/empresário em nome individual). 

2. Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior a 2000m 2) e de “grupo” de acordo 

com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 alínea x) e y).  

3. Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, 

situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-4, presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do 

telefone 284 549 840 e preencher a respetiva ficha de adesão. 

4. Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

mailto:cades@cm-serpa.pt


                                                                                        Ata n.º 22– 12/10 
 
2022 

 

Pág. 26 

 

5. O prazo de inscrição dos estabelecimentos comerciais é de 02 a 18 de novembro de 2022. 

6. Os estabelecimentos aderentes são devidamente identificados com suportes entregues pelo município. 

 

Funcionamento  
1. Cada estabelecimento aderente recebe blocos de bilhetes de oferta, independentemente do número de pontos de venda. 

2. Cada bilhete é composto por duas partes destacáveis identificadas como talão e canhoto  

3. Os estabelecimentos que esgotem os bilhetes disponibilizados podem solicitar mais.  

4. Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um bilhete de oferta e a respetiva fatura. Assim, 

por cada múltiplo de 15 euros deve entregar um número equivalente de bilhetes, até ao limite máximo de 8. 

5. Os canhotos devem ser devidamente preenchidos pelos clientes e colocados em caixa própria existente nos estabelecimentos, 

disponibilizada pelo município. 

6. O cliente guardará o cupão juntamente com a respetiva fatura. 

7. Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos bilhetes a que o cliente tem direito, nem entregar bilhetes em excesso. 

8. Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos aderentes com bilhetes do próprio 

estabelecimento.  

Bilhetes 

1. Os estabelecimentos devem entregar os bilhetes e a respetiva fatura de pagamento (pode ser fatura simplificada) ao cliente 

2. Os “canhotos” a serem sorteados têm de estar todos preenchidos pelo cliente, sendo obrigatório o número de contacto. O 

preenchimento dos dados implica o consentimento de quem os fornece de livre explícita e informada vontade, nos termos do 

Regulamento Geral de Proteção de Dados. 

3. O comerciante entrega a caixa com os canhotos (depositados pelos clientes) na respetiva Junta de Freguesia. 

4. As caixas com os canhotos serão recolhidas, pelos serviços do município e colocados numa tombola para serem sorteados. 

 

Prémios 

1. São atribuídos 100 prémios, no valor de 100 euros cada um, entregues através de vales de oferta. 

2. O sorteio é efetuado no dia 14 de janeiro de 2023, sábado, às 10h30, no Mercado Municipal de Serpa. 

3. Apenas serão considerados os canhotos que estejam corretamente preenchidos. 

4. Os vales de oferta serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes. 

5. Os vales de oferta são válidos até 31 de maio de 2023. 

 

Entrega de Prémios 

1. A entrega dos prémios é feita no CADES no prazo de 30 dias contados após a data da atribuição, salvo situações devidamente 

justificadas. 

2. Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” premiado e a respetiva fatura. 

3. Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   

 

Divulgação dos resultados 

Os cupões premiados serão divulgados na página da internet do município de Serpa, nas redes sociais institucionais e nos 

estabelecimentos aderentes. 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa. 
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 Intervenções 

Sobre o assunto, interveio a Sr.ª Vereadora Paula Pais para sugerir uma alteração no âmbito do 

funcionamento da campanha, em específico no ponto 4, onde refere que “Por cada 15 euros de compras 

efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um bilhete de oferta e a respetiva fatura… “. A proposta seria 

reduzir o valor de 15 euros para 10 euros passando a ler-se “ por cada 10 euros de compras efetuadas pelos 

clientes, o comerciante entrega um bilhete de oferta e a respetiva fatura…” 

 
Referiu ainda a Sra. Vereadora Paula Pais que, de acordo com as normas, e no ponto da Forma de Adesão, são 
excluídos os estabelecimentos de grande dimensão. Neste sentido, perguntou a quem se referem e quais os 
comerciantes que são excluídos. 
 
Respondeu o Sr. Presidente que os estabelecimentos excluídos são aqueles com mais de 2000m2 tais como o 
Lidl, Intermarché e Pingo Doce, uma vez que o objetivo é incentivar o comércio local. 
 
A Sra.ª Vereadora Paula Pais referiu que se os estabelecimentos a excluir forem os acima referidos então 
concorda, propondo apenas a redução dos 15 euros para 10 euros conforme acima descrito. 
 
Depois de uma breve análise da proposta pelo Executivo o Sr. Presidente referiu que o Executivo aceita a 
proposta da redução do valor de 15€ para 10€ ,no ponto 4, no âmbito do Funcionamento. 
 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, respeitante à 

iniciativa Feliz Natal com o Comércio Local 2022 com alteração do ponto 4 do Funcionamento da Campanha 

em que o valor de 15€ é reduzido para 10€ devendo passar a ler-se “Por cada 10 euros de compras 

efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um bilhete de oferta e a respetiva fatura. Assim, por cada 

múltiplo de 10 euros deve entregar um número equivalente de bilhetes, até ao limite máximo de 8.”-----------

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

 

 

20. 22ª FEIRA DO QUEIJO DO ALENTEJO-  2023   

 

Através de informação datada de 6 de outubro do corrente ano a Chefe da Divisão de Inovação Territorial e 

Economia informa : 

“Considerando  

- que o Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da República, 2ª 

serie, de 14 de Fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável às 

Feiras Temáticas e aos recintos onde se realizam.  

- que este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre alguns aspetos 

específicos na organização de cada feira temática, designadamente a fixação do horário de 

funcionamento (artigo 22º e 33º), os critérios de atribuição de espaços (nº 1 do artigo 24º), a 

definição, no âmbito de cada feira, da atribuição de espaços destinados a associações e outras 
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entidades sem fins lucrativos (nº 2 do artigo 24º), a antecedência necessária para instalação dos 

expositores (artigo 25º) e as características dos stands tipo (artigo 31º). 

 

Considerando ainda que, nos termos da alínea e) do artigo 33º ( anexo I ) da Lei 75/2013 de 12 de Setembro, 

conjugado com o nº 1 do artigo 21 da Lei 73/2013 de 3 de setembro, compete à Câmara Municipal fixar os 

preços da prestação de serviços ao publico e que o  Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais 

define no Capitulo III , artigo 8ª ( isenções e reduções)  que poderá ainda haver lugar à isenção ou redução de 

taxas relativamente a eventos de manifesto e relevante interesse municipal, mediante deliberação da 

Câmara Municipal, sob proposta fundamentada;  

 

Apresenta-se a proposta de “Normas de participação e funcionamento para a 22ª Feira do Queijo do 

Alentejo para apreciação e deliberação do órgão executivo, tendo em conta o atrás exposto e 

designadamente quanto à fixação da data e horários de funcionamento, à definição da atribuição de 

espaços destinados a associações e outras entidades sem fins lucrativos, à antecedência necessária para 

instalação dos expositores e às características e preços dos stands tipos. Em relação os preços, propõe-se 

que seja aplicada uma redução de 50% sobre o preço definido para os stands do interior do recinto, como 

forma de incentivar a participação nesta edição da Feira do Queijo que, em 2023, regressa ao local e 

formato tradicional e como mais um contributo para apoiar a atividade económica nesta fase de pós 

pandemia.” 

 

22ª FEIRA DO QUEIJO DO ALENTEJO 

24, 25 e 26 de fevereiro de 2023 

Condições de participação e funcionamento 

A Feira do Queijo do Alentejo, organizada pela Câmara Municipal de Serpa com a colaboração de outras entidades é um 

evento de referência a nível regional e nacional, sendo por isso uma plataforma privilegiada para a valorização do 

concelho de Serpa e em particular dos saberes tradicionais, da promoção dos produtos endógenos, do incentivo à 

inovação tecnológica e ao aproveitamento sustentável dos recursos, tendo o queijo como produto âncora. 

Objetivos:  

 Promover o queijo como produto emblemático da região 

 Promover a qualidade dos produtos regionais 

 Dinamizar o tecido empresarial 

 Promover o turismo 

 

As condições de participação e regras de funcionamento da Feira seguem o disposto no Regulamento das Feiras, Venda 

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

publicado no Diário da República, 2ª série, de 14 de fevereiro de 2017, designadamente Secção II (Das Feiras Temáticas), 

subsecção I, artigos 22º a 28º, subsecção II, artigos 29 a 31º e subsecção IV, artigos 32º e 33º, e dão cumprimento à 

deliberação de Câmara Municipal de Serpa de 12 de outubro de 2022. 

 

1. DATA E HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

a) A 22ª Feira do Queijo do Alentejo decorre de 24 a 26 de fevereiro de 2023 com o seguinte horário:  
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b) O horário de encerramento da área das tasquinhas prolongar-se-á até às 02h00, à exceção do último dia, que encerra 

às 23h00.  

2. ORGANIZAÇÃO GERAL DA FEIRA 

2.1 SETORES DA FEIRA   

a) A 22ª Feira do Queijo do Alentejo será dividida em 6 setores principais - queijo, produtos agroalimentares, 

agropecuária/atividades relacionadas com a temática da Feira, instituições, artesanato e tasquinhas/gastronomia.  

b) Será afixado na entrada da Feira ou noutro local de fácil acesso uma planta ou outro documento adequado com a 

localização dos setores de atividade ali representados. 

 

2.2 CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE ESPAÇOS  

a) Os espaços destinados aos expositores serão atribuídos em função da tipologia das atividades, da capacidade total da 

Feira e da capacidade de cada setor, sendo que o espaço dedicado ao queijo representará cerca de 50% do total e os 

restantes serão atribuídos preferencialmente e por esta ordem, aos produtos agroalimentares, agropecuária e 

atividades relacionadas com a temática da Feira, artesanato e instituições. O setor das tasquinhas terá 8 espaços 

disponíveis dos quais 6 serão atribuídos ao movimento associativo local. 

b) No caso do número de inscrições apresentadas ser superior ao número de stands disponíveis por cada setor/área, 

serão as mesmas ordenadas em função da data de entrada da inscrição nos serviços municipais. 

 

2.3 INSTALAÇÃO, HORÁRIOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM  

a) A instalação dos expositores deve efetuar-se no prazo indicado, para que os expositores iniciem a sua atividade à hora 

de abertura 

b) A existência de espaços encerrados durante o horário de realização da Feira poderá determinar a não participação em 

eventos futuros promovidos pela Câmara Municipal. 

c) Os horários de montagem e desmontagem são os seguintes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 DECORAÇÃO E LIMPEZA  

a) A montagem dos stands é da responsabilidade da Câmara Municipal de Serpa, exceto quando se trate de stands 

propriedade dos expositores. 

b) É proibida a alteração da estrutura dos stands bem como a aplicação de pregos ou outros materiais que possam 

causar danos na mesma estrutura. 

c) A organização interna dos stands e decoração é da responsabilidade dos expositores. 

Sexta-feira 

(24 de fevereiro) 

Sábado 

(25 de fevereiro) 

Domingo 

(26 de fevereiro) 

11h00 às 23h00 11h00 às 23h00 11h00 às 22h00 

MONTAGEM  DESMONTAGEM 

Quarta-feira 

(22 de fevereiro) 

Quinta-feira 

(23 de fevereiro) 

Sexta-feira 

(24 de fevereiro) 

Domingo 

(26 de fevereiro) 

Segunda-feira 

(27 de fevereiro) 

9h00 às 20h00 9h00 às 20h00 Até às 10h00 22h00 às 24h00 9h00 às 18h00 
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d) A limpeza das áreas comuns da Feira é da responsabilidade da Organização, sendo a limpeza dos stands da 

responsabilidade dos expositores. 

 

3. SEGURANÇA E REGRAS DE FUNCIONAMENTO 

a) A segurança geral do local onde decorre a Feira é da responsabilidade da Organização, sendo a segurança dos stands, 

dos produtos expostos e de bens pessoais, da responsabilidade dos expositores. 

b) A Organização não se responsabilizará por perdas ou danos em qualquer stand, produtos expostos, materiais, 

mercadorias ou bens pessoais. 

c) É expressamente proibido confecionar ou cozinhar nos stands localizados fora da área afeta a esse fim. 

d) A afixação de publicidade por parte de cada expositor deverá estar condicionada à área que lhe foi atribuída. 

e) A instalação de aparelhagem sonora nos stands não poderá prejudicar o bom funcionamento do evento nem causar 

incómodo ao público, arrogando-se a Organização o direito a pronunciar-se sobre o bom ou mau funcionamento dos 

aparelhos sonoros. 

f) A Organização disponibiliza um Secretariado permanente que funciona como serviço de apoio 

 

 

4. CONDIÇÕES DE ADMISSÃO E PARTICIPAÇÃO 

a) Podem participar como expositores todas as pessoas individuais ou coletivas que exerçam atividades enquadradas no 

âmbito da Feira. 

b) A Organização reserva-se o direito de recusar qualquer inscrição, se entender que a representação em causa não se 

insere no âmbito do evento. 

c) O expositor não pode ceder, subalugar ou partilhar o direito de ocupação do respetivo stand.  

d) Se assim exigirem os interesses gerais da Feira, a organização pode alterar a localização, área ou disposição do espaço 

solicitado por cada expositor, justificando sempre os motivos dessa decisão. 

e) Quando, por conveniência da organização geral do espaço, houver necessidade de aumentar o espaço atribuído a um 

participante, a este não lhe será imputada a diferença de valor que teria de pagar pela ocupação desse espaço. 

f) Os expositores estão obrigados a deter todos os requisitos legais para o exercício da sua atividade e que se revelem 

necessários à exposição, comercialização ou utilização de bens por si apresentados. 

 

 

5. INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 

a) As inscrições decorrem entre 17 de outubro de 2022 e 10 de janeiro de 2023. 

b) Os interessados em participar devem efetuar a sua inscrição, preenchendo a Ficha de Inscrição digital, através do 

link: https://forms.gle/ZGNYjZffRJUSeqMb8, que também se encontra disponível na página do município, www.cm-

serpa.pt e no Facebook Serpa Terra Forte,  ou presencialmente no CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa. 

c) O pagamento será efetuado após confirmação da inscrição pela organização, no prazo de 5 dias úteis a contar da 

data de receção do ofício, em numerário, transferência bancária (com envio do comprovativo), ou cheque (sem data 

de emissão) passado à ordem do Município de Serpa. 

d) No caso do pagamento não ser efetuado presencialmente no Serviço de Atendimento ao Publico da Câmara Municipal 

de Serpa, deverá o mesmo ser acompanhado de documento identificativo do evento a que respeita. 

e) O expositor que desista do espaço nos 15 dias úteis antes da realização da Feira perderá o direito ao pagamento já 

efetuado. 

 

 

 

https://forms.gle/ZGNYjZffRJUSeqMb8
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6. CARACTERÍSTICAS DOS STANDS E PREÇOS 

a) Podem ser utilizados stands tipo ou stands próprios, com a características e preços seguintes:  

 CARACTERÍSTICAS 
 

Expositor Área VALOR 
(com IVA 

incluído) 

 

Stand Tipo 

Módulos de 3x2m ou 3x3m 
- Perfis em alumínio lacado e paredes 

em placa MDF;  

- Pavimento forrado com 
alcatifa/linóleo; 

- Instalação elétrica constituída por 3 
projetores de 100w e tomada 
monofásica;  

- Nome do expositor, com o máximo 
de 20 letras (lettering). 

 

Queijo 1 Módulo (3m x 2m)  
 

100€ 

1 Módulo (3m x 3m)  
 

150€ 

2 Módulos (6m x 
2m)  

 

200€ 

2 Módulos (6m x 
3m)  

300€ 

Outros produtos 1 Módulo (3m x 2m)  120€ 

1 Módulo (3m x 3m)  
 

175€ 

2 Módulos (6m x 
2m)  

240€ 

2 Módulos (6m x 
3m)  

350€ 

Stand Tasquinha Módulos de 5x3m 
- Placas laminadas a faia e perfis 

lacados, com zona de atendimento 
público, balcão de receção e lava 
mãos, zona de serviço de apoio 
equipada em e conformidade com a 
norma NPEN494; 

- Instalação elétrica com quadro 
elétrico trifásico, tomada, disjuntor e 
barra com 5 focos de 100 watts; 

- Haverá um espaço exterior de quintal 
coberto para de grelhadores 
alcatifado a linóleo antiderrapante; 

- Nome do expositor, com o máximo 
de 20 letras (lettering). 

 

 

                     1 Módulo (5m x 3m) - 200€ 

Stand próprio Os expositores podem participar com 
"Stand Próprio” no interior do recinto da 
feira. 

6m2 (3m x 2m) 40€ 

9m2 (3m x 3m) 60€ 

12m2 (6m x 2m) 80€ 

18m2 (6m x 3m) 120€ 

   
b) Na 22ª Feira do Queijo do Alentejo, tendo em conta que o ano de 2023 marca o regresso deste certame ao seu 

espaço e modelo habitual, será aplicada uma redução de 50% do preço fixado, nas situações referidas na alínea  

anterior, como forma de incentivar e apoiar as empresas que participam como expositores, neste período de pós 

pandemia. 

c) Quando a participação com stand próprio for no exterior do recinto (stands amovíveis de venda de farturas ou 

outros produtos, é aplicada a tabela de taxas do Regulamento Municipal de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

relativa à ocupação de domínio público e percentagens adicionais previstas (não se aplica IVA), ou seja 20 euros pela 

emissão da licença, acrescido de 10% por m2 ou linear. 
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7. COMPROMISSO AMBIENTAL  

a) Serão disponibilizados pontos para recolha seletiva de resíduos, sendo obrigatória a separação de resíduos e 

deposição separada nos contentores próprios. 

b) Serão disponibilizados pela organização copos reutilizáveis, nos termos e condições a fixar e que serão objeto de 

informação posterior aos expositores, com divulgação especifica no recinto da Feira. 

 

8. CONTACTOS 

Qualquer esclarecimento adicional poderá ser solicitado através dos seguintes contactos:  

 

CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa 

Rua Luís de Almeida e Albuquerque, nº 2,4 

7830-457 Serpa 

Telefone: 284 549 840 

feiradoqueijo@cm-serpa.pt 

 

Câmara Municipal de Serpa 

Praça da República 

7830-389 Serpa 

Telefone: 284 540 100 

geral@cm-serpa.pt 

 

 Intervenções 

Interveio a Sra. Vereadora Ana Moisão para manifestar o seu agrado por a Feira do Queijo voltar aos moldes 

tradicionais, assim como pela redução do valor a ser cobrado aos stands em 50%, uma vez que incentiva a 

participação, nomeadamente num período económico e financeiro tão frágil que se atravessa. 

 

 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, referente à 
22.ª Feira do Queijo do Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
 

21. PROPOSTA DE ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS A TERMO CERTO 

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

Jurídica e Fiscalização, em 7 do corrente mês de outubro, cujo teor se transcreve: 

 

“Considerando que: 

1- O n.º 2 do artigo 30º da Lei de Trabalho em Função Públicas (doravante designada por LTFP), aprovada 

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

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

mailto:geral@cm-serpa.pt
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mapa de pessoal e que esse recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, 

consoante a natureza permanente ou transitória da atividade; 

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

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

processual e aproveitamento dos atos numa lógica de contenção de custos, o recrutamento seja 

destinado também a candidatos que não possuam relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado previamente estabelecida, no estrito cumprimento da legislação em vigor, 

concretamente, o estabelecido no n.º 3 e seguintes do artigo 30.º da LTFP. 

3- Nos termos da al. d) do n.º 1, do artigo 37.º da Lei supra referida, o recrutamento deverá estabelecer 

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

indeterminado previamente estabelecida, de entre os quais, em primeiro lugar os que estiverem em 

regime de requalificação, e em última análise e esgotados todas as possibilidades, os candidatos sem 

vínculo de emprego público previamente estabelecido. 

4- Os postos de trabalho em apreço encontram-se previstos no mapa de pessoal do Município de Serpa 

para o ano de 2022, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 25 de fevereiro de 2022, nos 

termos do n.º 4 do artigo 29.º da LTFP. 

5- O n.º 1 do artigo 30.º da LTFP, que prevê que os serviços da administração pública podem promover o 

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

ocupados nos respetivos mapas de pessoal. 

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

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

homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local de 15 de julho de 2014, sendo as 

autarquias locais, nos termos do artigo 2.º da Lei 25/2017, de 30 de maio, na sua atual redação e do 

artigo 16.º-A do Decreto-lei n.º209/2009, de 3 de setembro, na sua atual redação, entidades gestoras 

subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento. 

7- O Município a 31 de dezembro de 2021, não se encontrava em situação de saneamento ou de rutura, 

conforme preceituado no artigo 47.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho (LOE 2022), não estando assim 

impedido de proceder à abertura de procedimentos concursais. 

8- Os encargos decorrentes do recrutamento proposto estão devidamente contemplados no Orçamento 

do Município de Serpa para o ano de 2022, conforme o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 31.º 

da LTFP e confirmado pela Unidade de Gestão Financeira pelo documento I. 11649/2022.  

9-  O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei 80/2013 de 28 de 

novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local da Lei 12-

A/2008 de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, nomeadamente no que se 

refere às competências administrativas dos respetivos órgãos,-parcialmente revogada pela Lei n.º35/ 

2014 de 20 de junho) estabelece nos artigos 4º a 9º que a abertura de procedimentos concursais, 

tendo em vista o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos de 
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trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições determinadas no 

artigo 30º da Lei 35/2014 de 20 de junho é precedido de autorização do respetivo órgão executivo; 

 

Proponho: 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, que a Câmara 

Municipal autorize a abertura dos procedimentos concursais infra, tendo em vista a constituição de relação 

jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, uma vez que as necessidades que sustentam estas 

contratações são de carácter transitório, para recrutamento de: 

– Um Técnico Superior, para a Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde, da área funcional de Serviço 

Social: 

Justificação: Para satisfação de necessidades transitórias, com vista a desenvolver serviço na Divisão de Ação 

Social, Habitação e Saúde, nomeadamente oficina solidária, gestão e apoio à loja social e dinamização da rede 

social, entre outras. 

 

- Um Assistente Técnico, para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, da área funcional de 

Desenhador: 

Justificação: Para satisfação de necessidades transitórias, na sequência da mobilidade dos dois trabalhadores 

da Divisão, nessa área. 

 

- Três Assistentes Operacionais, sendo 1 para a Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos e dois para a 

Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, da área funcional de Condutor de máquinas pesadas e veículos 

especiais: 

Justificação: Para satisfação de necessidades transitórias de reforço de pessoal na área de atividade em face 

do maior volume de trabalho verificado e diminuição dos tempos de resposta às diversas solicitações. 

 

- Dois Assistentes operacionais, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, da área funcional de 

Eletricista: 

Justificação: Para satisfação de necessidades transitórias de reforço de pessoal na área de atividade, em face 

do maior volume de trabalho verificado e diminuição dos tempos de resposta às diversas solicitações. 

 

- Um Assistente Operacional, para a Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, da área funcional de 

mecânico; 
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Justificação: Para satisfação de necessidades transitórias de reforço de pessoal na área de atividade, em face 

do maior volume de trabalho verificado e promover a diminuição dos tempos de manutenção e reparação dos 

equipamentos. 

2 – Que a Câmara Municipal autorize, com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência e economia 

de custos que devem presidir à atividade municipal, a realização de procedimento a que possam concorrer 

indivíduos com e sem vínculo de emprego público. 

 

 Deliberação 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9º do Decreto-Lei n.º 209/2009 de 3 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções dos 

eleitos do PS e CHEGA, autorizar a abertura dos procedimentos concursais, acima identificados e autorizar, 

com fundamento nos princípios de racionalização, eficiência e economia de custos que devem presidir à 

atividade municipal, a realização de procedimento a que possam concorrer indivíduos com e sem vínculo de 

emprego público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
22. PROJETO DE REGULAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DE SERPA 

(SAAS) 

Através de informação datada de 07 de outubro, do corrente ano, o Chefe da Divisão dos Recursos Humanos, 

Assessoria Jurídica e Fiscalização, informa que pelo Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, foi concretizada 

a transferência de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da 

ação social, ao abrigo dos artigos 12.º e 32.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto. 

Neste sentido, determinam os artigos 3º, n.º 1 e 10º, do citado Decreto-Lei n.º 55/2020, que “compete à 

câmara municipal assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social de pessoas e famílias em 

situação de vulnerabilidade e exclusão social”. 

Em face do exposto, procedeu a Divisão de Ação Social, Habitação e Saúde, à elaboração de um projeto de 

Regulamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Serpa (SAAS), após revisão. 

Nestes termos, e em conformidade com o disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, e n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, propõe-se a presente para apreciação em reunião da Câmara 

Municipal de Serpa, a quem compete aprovar o projeto de Regulamento e submetê-lo a consulta pública pelo 

prazo de 30 dias, para recolha de sugestões. 

 

 Intervenções 

Esclareceu a Sra. Vereadora Odete Borralho que esta é uma proposta que se insere no quadro das 

transferências de competências para o Município, na área social, e este regulamento irá regular o atendimento 

da Câmara à população, na área social, que terá de se iniciar em 1 de janeiro de 2023. O Município está a ser 

acompanhado pela Segurança Social, sendo que terá que existir um regulamento aprovado ate ao fim do ano 

que defina o tipo de atendimento a realizar pela Câmara.   
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Intercedeu a Sra. Vereadora Ana Moisão para perguntar como irá funcionar o atendimento no quadro da 

descentralização nas freguesias, se será diariamente ou semanalmente, e se há outras entidades parceiras. 

A Sra. Vereadora Odete Borralho respondeu que a situação ainda está a ser analisada uma vez que o Governo 

Central, no âmbito da descentralização de competências, preparou um pacote financeiro para a Câmara de 

Serpa apenas com o pagamento de um técnico da área social para fazer este atendimento e, se assim for será 

muito difícil fazê-lo. Por esse motivo, disse a Sra. Vereadora, a Câmara Municipal já reclamou, alvitrando que 

tendo em conta o nº de habitantes do concelho, deveria o Governo ter incluído o pagamento de pelo menos 

de dois técnicos da área social. Nesta fase aguardamos uma resposta e só depois calendarizaremos os 

atendimentos. 

Perguntou a Sra. Vereadora Ana Moisão se os técnicos que irão ficar afetos a este serviço são processos de 

mobilidade interna ou se são novas contratações. 

A Sra. Vereadora Odete Borralho respondeu que para o primeiro técnico irá ser aberto um novo lugar e 

posteriormente, caso sejam atribuídos dois técnicos a situação será reanalisada. 

 Deliberação 

Mediante o exposto, e em conformidade com o disposto na alínea k), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 

(quatro) votos a favor dos eleitos da CDU e 3 (três) abstenções dos eleitos do PS e do CHEGA, aprovar o 

projeto de Regulamento e submetê-lo a consulta pública pelo prazo de 30 dias, para recolha de sugestões, 

de acordo com documento que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.-----------------------------

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

 

 

23. PROJETO FUTURAMA – ADITAMENTO AO APOIO - RATIFICAÇÃO 

Através da informação datada de 4 de outubro, do corrente ano, a Divisão de Cultura e Património informa 
que o âmbito do pedido de apoio para o Futurama – Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo, com 
deliberação em reunião da C.M. 20022.08.21, importa complementar a informação prévia de forma a clarificar 
o seguinte: 
 

 O projeto Futurama – Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo, é uma parceria entre Boca 
Associação Cultural e o Município de Serpa e contempla a realização de várias atividades, entre elas o 
festival Futurama, a ocorrer em Serpa nos próximos dias 14 e 15 de outubro. 
 

 A parceria implica apoio financeiro e apoio logístico. Por lapso esta indicação não estava clara na 
informação anterior submetida a deliberação de reunião de câmara. 

 
 O apoio logístico solicitado, consubstancia-se através da cedência de equipamentos municipais, como 

a possibilidade de alojamento em casas de função do município e apoio de equipamento de luz, som e 
palcos. Estimam os serviços que este apoio logístico não ultrapasse os 3000€ + IVA. 
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 Que a entidade promotora do Futurama é a Boca Associação Cultural, sedeada na Rua Fresca, 7, 1º, 
1200-199 Lisboa com o número fiscal 513678956. 

Tendo em conta os esclarecimentos atrás indicados, propõe-se despacho do Sr. Presidente e posterior 
ratificação em reunião de câmara, ao abrigo do nº 3 do art.º 35º da lei 75/2013. 
 
A urgência do despacho do Sr. Presidente prende-se essencialmente com a proximidade entre 
a próxima reunião de câmara (12 de outubro) e a realização do evento (14 e 15 de outubro), não sendo 
possível aguardar a deliberação para contratação de serviços. 
 
A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento nº26911 em 2022.10.10 
 
 

 Deliberação 

Nos termos do nº 3 do art.º 35º da lei 75/2013, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho proferido pelo Sr. Presidente sobre o aditamento ao apoio acima descrito ao Projeto Futurama.----

---------------------------------------------------------------------------  
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24. ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE AUTÁRQUICO, PARA CONHECIMENTO  
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25. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 190, referente ao dia 11 de 

outubro de 2022, o qual apresenta os seguintes saldos: 3 236 547,85€ (três milhões, duzentos e trinta e seis 

mil quinhentos e quarenta e sete euros e oitenta e cinco cêntimos) e 99 074,10€ (noventa e nove mil, setenta 

e quatro euros e dez cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

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

 

Informações enviadas por email aos eleitos, para conhecimento 

 

10 de outubro 

Na sequência da questão colocada pela Sra. Vereadora Paula Pais, sobre os custos totais envolvidos nos 

espetáculos do Encontro de Culturas de 2022, em reunião de Câmara Municipal de 2022.06.22, transcreve-se 

resposta dos serviços técnicos da Divisão de Cultura e Património desta Câmara, para conhecimento. 

“Contratação de artistas - 104 260,00€ (a que acresce o IVA quando aplicável) 

Logística (som, luz, palco móvel, cadeiras) - 65 950,00€ (a que acresce o IVA quando aplicável) 

Segurança - 1 900,00€ (+ IVA) 

Licenciamento - 2 176,20€ (isento de IVA) 

 

11 de outubro 

Na sequência da questão colocada pela Sra. Vereadora Ana Moisão, a solicitar elementos das Zonas de 

Atividades Económicas de Serpa, VNSBento e Pias, em reunião de Câmara Municipal de 2022.08.03, 

transcreve-se resposta da Divisão de Inovação Territorial e Economia, para conhecimento: 

“Em resposta às questões colocadas, informamos que na Zona Industrial de Serpa estão instaladas 26 

empresas, as quais representam entre 200 e 220 postos de trabalho; na Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de S. Bento estão atualmente 22 empresas instaladas, com 140 a 150 postos de trabalho; e na Zona de 

Atividades Económicas de Pias, estão 9 empresas instaladas, num total de 40 a 45 postos de trabalho. O 

acompanhamento destas áreas de acolhimento empresarial é efetuado por vários serviços do município 

(assessoria jurídica e fiscalização, urbanismo e ordenamento do território, obras municipais, ambiente e 

serviços urbanos, fiscalização, entre outros), sendo que a sua gestão é realizada pelo CADES- Centro de Apoio 

ao Desenvolvimento Económico de Serpa. Neste âmbito, são efetuados regularmente contactos presenciais e 

por via eletrónica com as empresas instaladas, referindo-se o envio permanente de informação de interesse 

consoante a área de atividade e, também, a realização de questionários para atualização de dados e é 

prestada informação aos potenciais interessados em lotes de terreno. Acrescenta-se que está atualmente a ser 

preparado novo processo para aplicação de questionários (recolha de indicadores relacionados com a 

caracterização de postos de trabalho, volume de vendas, principais clientes, etc) que será complementado 

com visitas às empresas para compreender melhor as condições empresariais existentes.” 

 

11 de outubro 

Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Tomé Panazeite, a solicitar informação sobre a atual 

situação da ZAE de Vila Nova de S. Bento, com indicação dos lotes atribuídos, dos que se encontram com 
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construção e dos que já reverteram para a Câmara Municipal, em reunião de Câmara Municipal de 2022.08.31 

transcreve-se resposta da Divisão de Inovação Territorial e Economia para conhecimento: 

“Em resposta ao pedido de informação sobre a atual situação da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova 

de S. Bento, informamos que, neste momento, estão 29 lotes atribuídos na primeira fase, com 22 empresas 

instaladas e a laborar, assim identificadas: Lotes 3 e 4 (nterguadiana, lda); Lote 5 (Maria Inês Flores Martins); 

Lote 6 (Joaquim Mouralinho Pires); Lote 7 (Traço Chave- serralharia, lda); Lote 8 ( Reinaldo Rosário); Lote 9 

(Drogaria Eduardo ); Lote 10 (João Perdigão Castelo); Lote 12 (Mouralinho & Mouralinho- padaria e pastelaria, 

lda); Lote 15 (Guadimotor); Lotes 16, 18, 19 e 20 (Damicarnes) ; Lote 17-(José Luís e José Pica- reparações 

auto); Lote 21.( Doces Candeias- industria agroalimentar, lda); lote 23 (Paladares Alentejanos);Lote 24 

(Sociedade Móra Barradas & Sobrinhos); Lote 25 (Casa de Pneus de VNSB); Lotes 26, 27, 28 –(Carlos Romeiro); 

Lote 29 (Carpintaria Rosa & Nunes); Lote 30 (Serralharia Guerreiro); Lote 32( Leandro Sidoncha); Lote 33 (Nuno 

Crujo); Lotes 34, 35, 36( Miguel & Miguel). 

Com processos a decorrer, registam-se 6 lotes na primeira fase : Lote 11  (Embalvargo, unipessoal, lda;  Lotes 

13 e 14  ( Sociedade Agropecuária de S. Bento) , Lote 22 (Chaparrauto, em processo de permuta com outra 

empresa),Lote 33A ( Nuno Crujo) e Lote 34A (Miguel e Miguel) . Na segunda fase, 6 lotes: Lotes 1 e 2 ( 

Somontado), Lotes 3 e 4 ( em processo de permuta para Chaparrauto); Lote  5 (Fábio Pica) e Lote 7 (Maria 

Leonor Valadas).  

Acrescenta-se que, neste momento, não existem lotes em situação de reversão para o município.” 

 
 Intervenção dos eleitos 

Interveio a Sra. Vereadora Paula Pais para perguntar o porquê da demora da abertura do bar do Jardim 

Municipal de Serpa uma vez que já tinha sido assinado o contrato. 

 

O Sr. Presidente respondeu que, efetivamente, havia algum atraso por parte da promotora devido a situações 

logísticas, mais especificamente em equipamento, mas que a abertura estaria para breve. 

 

Perguntou, de seguida, a Sra. Vereadora Paula Pais porque é que faturas que são pagas pelos os pais, relativas 

aos prolongamentos da escola, não aparecem no portal do e-fatura. Perguntou ainda se a Câmara apoiou na 

deslocação solidária da equipa de Serpa “Berberjanis Team” a Marrocos no âmbito da 11ª edição da Uniraid, 

uma vez que viu publicitada nas redes sociais da Câmara. 

  

Sobre as faturas o Sr. Presidente respondeu que as mesmas já deveriam estar registadas no portal do e-fatura 

mas que iria verificar a situação. Sobre a deslocação solidária da equipa de Serpa a Marrocos referiu que não 

foi solicitado à Câmara qualquer tipo de apoio tendo apenas apoiado na sua divulgação nas redes sociais do 

Município. 

 

Intercedeu novamente a Sra. Vereadora Paula Pais para perguntar se a Câmara vai avançar com a atribuição 

de bolsas de estudo aos estudantes que entram na universidade. 

 

O Sr. Presidente respondeu que a posição do Executivo sobre esta matéria já é conhecida mas tendo em conta 

a situação que se está a viver estão a ponderar alguns apoios para a deslocação, mas que é ainda uma questão 

que está em análise. 
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Referiu ainda a Sra. Vereadora Paula Pais que na reunião de Câmara Municipal anterior, alvitrou que na Zona 

de Atividades Económicas (zona de Expansão) havia uma placa num lote a dizer VENDE_SE . Neste sentido, 

perguntou novamente ao Sr. Presidente se já sabe do que se trata. 

 

O Sr. Presidente informou que pediu aos serviços para verificar, mas acha que esse lote diz respeito a uma 

empresa que estava em insolvência, e que foi falada na ultima reunião de 29 de setembro, estando o 

procedimento de reversão de lote ao Município em andamento. 

 

Perguntou ainda a Sra. Vereadora Paula Pais porque é que os passeios das empresas na Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova ainda continuam por requalificar, assim como perguntou para quando a 

requalificação do Cineteatro de Vila Nova e a requalificação do parque infantil em Vila Verde de Ficalho. 

 

Respondeu o Sr. Vereador Francisco Godinho para dizer que, a pintura do Cineteatro de Vila Nova está para 

breve e sobre a requalificação do parque infantil disse que a obra já está adjudicada e que, posteriormente, 

iria enviar a informação. 

 

Recordou ainda a Sra. Vereadora Paula Pais que, no anterior Executivo, era facultada a calendarização dos 

arranjos dos caminhos e por isso, solicitou o envio da calendarização atual dos arranjos dos caminhos.  

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho referiu que de facto a calendarização dos arranjos dos caminhos é um 

documento de apoio importante mas que, muitas vezes, existem derrapagens que levam ao incumprimento 

das datas calendarizadas. Referiu ainda que, basta uma avaria de uma máquina, um pedido extra de um 

particular ou até mesmo dias de mau tempo para atrasar o trabalho previsto. Informou ainda que, 

posteriormente, iria enviar a informação. 

 

Para finalizar, a Sra. Vereadora Paula Pais relembrou que, no ano anterior, havia um funcionário na Junta de 

Freguesia de Vila Verde Ficalho que terminou o contrato e que continua a necessidade de se repor esse lugar. 

Nesse sentido, perguntou se a Câmara poderá apoiar nessa reposição. 

 

Disse o Sr. Vereador Francisco Godinho que a situação está a ser analisada, no sentido de ser reposto o 

funcionário. 

 

Intercedeu o Sr. Vereador Tome Panazeite para dizer que há uma munícipe em Santa Iria, já falada em muitas 

reuniões de Câmara Municipal, que espera há quase 10 anos pelo apoio da Câmara. Posto isto, perguntou em 

que ponto de situação está o processo. 

Sobre a questão da esplanada, também colocada na ultima reunião de Câmara, perguntou se a autorização 

cedida ao anterior proprietário é afinal válida ou se carece de um novo processo. 

Questionou, também, como é que a Câmara procede aos pedidos de arranjos de caminhos de particulares. 

Referiu ainda que, já foram vários os acidentes com pessoas nos passeios de Serpa e que o último que teve 

conhecimento originou uma queixa para tribunal contra a Câmara, questionou se está nos horizontes do 

executivo a reparação dos referidos passeios, assim como os das freguesias que se encontram em igual estado 

ou totalmente ocupados por árvores, como acontece em Vale de Vargo. 
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Relativamente aos passeios do concelho o Sr. Presidente respondeu que há, efetivamente, necessidade de 

intervenção, especialmente em Serpa, mas que as intervenções necessárias deverão ser de fundo implicando 

não só a requalificação das calçadas mas também o arranque e substituição das árvores existentes. Realçou o 

facto de que as intervenções deverão ser gerais e profundas e irão acarretar custos elevados.  Referiu ainda 

que, estas intervenções não são possíveis de realizar com os funcionários da Câmara tendo que ser 

adjudicadas a empresa (s) externa(s). 

 

Questionou o Sr. Vereador Tomé Panazeite se existe algum estudo elaborado que não ponha em causa o abate 

das árvores e se essa possibilidade já foi posta em causa, uma vez que considera que há situações em que não 

será necessário abater essas árvores. 

 

O Sr. Presidente respondeu que não existe nenhum estudo. 

 

Sobre a intervenção nos caminhos rurais, respondeu o Sr. Vereador Francisco Godinho que quando há um 

pedido de um particular a Câmara tenta dar resposta, desde que, não haja inconvenientes para o serviço e que 

o troço a requalificar seja um pequeno troço. 

 

Relativamente a Vale de Vargo, e sobre a situação das laranjeiras nos passeios, o Sr. Vereador Francisco 

Godinho frisou que os passeios são de grande dimensão e que, na altura, foi a Junta de Freguesia que colocou 

as laranjeiras, contudo, considera que há efetivamente alguns constrangimentos nos passeios. 

 

Sobre a licença da esplanada pelo novo proprietário do estabelecimento comercial o Sr. Presidente informou 

que nos termos do regulamento, e sempre que alterar o explorador, é necessário realizar novo procedimento 

para pedir novo licenciamento. 

 

Disse o Sr. Vereador Tomé Panazeite que não concorda com esse procedimento uma vez que vai atrasar a vida 

dos proprietários. 

 

O Sr. Vereador Carlos Alves disse que iria verificar a situação.  

 

Sobre o processo da munícipe de Santa Iria a Sra. Vereadora Odete Borralho informou que este tem vindo a  

registar alguns avanços . Explicou que a senhora residente em Santa Iria, procurou a Câmara, em 2016, para 

solicitar apoio na reabilitação da sua casa e na altura, no âmbito do programa PMARCHS, os serviços orçaram a 

respetiva reabilitação em vinte mil euros. Estando atribuído o escalão B, e de acordo com o regulamento, os 

beneficiários teriam que  pagar 25% , ou seja cinco mil euros.  A senhora respondeu que não tinha condições 

para avançar com os 25% e a obra foi adiada. 

Recentemente, e já com a atribuição do escalão A, a senhora solicitou  novamente  apoio à Câmara.  

Atualmente os serviços técnicos da Câmara estão a solicitar novos orçamentos. 

 

Perguntou ainda o Sr. Vereador Tomé Panazeite se durante o próximo inverno já haveria resposta ao pedido 

de requalificação da respetiva senhora. 

 

A Sra. Vereadora Odete Borralho respondeu que acreditava que sim. 
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Interveio de seguida a Sra. Vereadora Ana Moisão para comentar que, na semana anterior, um munícipe 

residente em Vila Verde de Ficalho, dirigiu-se aos serviços da Autarquia para lhe solicitar uma reunião 

presencial, contudo, estava mencionado no assunto o que quer tratar em detalhe. Neste sentido, perguntou 

quem solicitou esta informação, se foram os serviços ou se foi o munícipe voluntariamente que cedeu. 

O Sr. Presidente respondeu que normalmente as pretensões das reuniões, que são realizadas no atendimento, 

incluem o assunto, de uma forma geral, mas foi o munícipe voluntariamente que detalhou a informação. 

De seguida, perguntou a Sra. Vereadora Ana Moisão se o Executivo, para além da “Campanha Feliz Natal” 

pretende desenvolver outras atividades para celebrar o Natal. 

O Sr. Presidente respondeu que o Executivo estava a ponderar mais iniciativas e que atualmente estavam a 

realizar contactos com instituições e a solicitar orçamentos, todavia, entendeu não adiantar mais informação 

porque ainda não estava nada concretizado. Relativamente às iluminações de natal informou que já assinou o 

despacho para se realizar o procedimento. 

 

Perguntou novamente a Sra. Vereadora Ana Moisão se o município dispõe de um Plano de Segurança 

Rodoviário e qual o horizonte do plano ativo. Apelou para que não se esqueça da importância do poder 

autárquico como agente fundamental para a implementação de políticas locais de combate à sinistralidade 

rodoviária. Referiu ainda que a própria Autoridade Nacional de segurança Rodoviária, propôs-se a contribuir 

elaborando um documento denominado “Guia para a elaboração de Planos Municipais Rodoviários” publicado 

em 2009. Perguntou também se existe algum núcleo técnico na autarquia que faz o acompanhamento da 

evolução deste documento desde a sua génese e que acompanhe a sua implementação.  

O Sr. Presidente referiu que sobre o Plano de Segurança Rodoviário iria verificar com os serviços a informação 

existente e informou que, será proposta a constituição de uma Comissão Municipal de Trânsito, já na próxima 

reunião de Câmara. 

 

Questionou, ainda, a Sra. Vereadora Ana Moisão se o Executivo da CDU tenciona adotar algumas medidas para 

proteger as famílias da crise.  

O Sr. Presidente informou que a capacidade financeira que a autarquia tem é muito reduzida, e não existem 

meios e verbas para fazê-lo. Em termos de política fiscal, a autarquia faz aquilo que é possível baixando a taxa 

do IMI para o mínimo possível.  

Perguntou, também, a Sra. Vereadora Ana Moisão qual é a data prevista para a sessão de apresentação do 

PDM da Câmara Municipal de Serpa. 

O Sr. Presidente informou que a conclusão do PDM está prevista para o final do ano mas que não depende só 

da autarquia, uma vez que existem outras entidades externas envolvidas no processo. 

Sobre a EN265 que faz a ligação Mértola-Serpa, questionou a Sra. Vereadora Ana Moisão se o Executivo da 

CDU sabe da existência da possibilidade de as Infraestruturas de Portugal transferirem para a autarquia a 

reabilitação da mesma. 

O Sr. Presidente respondeu que não tem conhecimento da existência dessa possibilidade mas mesmo que 

existisse, a autarquia não teria condições financeiras para fazê-lo. 
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Perguntou também a Sra. Vereadora Ana Moisão se a autarquia já fez algum levantamento fotográfico das 

Estradas Nacionais no nosso município e questionou se autarquia foi notificada pela IP na colocação de bandas 

sonoras na EN260. 

O Sr. Presidente disse que já foi feito levantamento fotográfico das Estradas Nacionais no nosso concelho e 

que a Câmara não foi notificada, pela empresa Infraestruturas de Portugal, aquando a colocação das bandas 

sonoras na EN260. 

Para terminar, informou a Sra. Vereadora Ana Moisão que esteve numa reunião presencial na Infraestruturas 

de Portugal, em Beja, onde aproveitou para ver esclarecidas algumas dúvidas existentes, sobretudo na 

tentativa de perceber quais as soluções possíveis para acelerar o processo de reabilitação da nossa rede viária 

no município de Serpa. Referiu ainda que as obras de beneficiação estão previstas para 2026 e o troço da 

EN260 que liga Serpa a Vila Nova de São Bento, a empreitada vai a concurso no próximo ano. Realçou também 

que estava na espectativa de existirem projetos de Estradas Nacionais no nosso Município, já concluídos mas 

que necessitavam apenas de financiamento, para que as autarquias pudessem tomar as devidas providencias 

na CCDRA mas, infelizmente, não existem projetos elaborados para a nossa rede viária no município.  

Sublinhou ainda que o caminho passa por reivindicar mais, e mais, para que as obras aconteçam!  

 

 

 Intervenção do público 

Tomou a palavra o Sr. Luis Pereira para registar o seu agrado pelo regresso das reuniões de Câmara Públicas às 

sedes de Freguesia, e no seguimento da abordagem do assunto da recuperação do Cineteatro de Vila Nova de 

São Bento, já nesta sessão, perguntou para quando a requalificação do imóvel que está junto ao Cineteatro, 

que é a Cooperativa bem como para quando a requalificação do mercado. 

Constatou ainda o Sr. Luis Pereira que existem roturas constantes nas condutas das águas de abastecimento a 

Vila Nova de São Bento e, tendo em conta que atravessamos um período de seca e a água não é um bem 

inesgotável, perguntou se a Câmara tem alguma intervenção programada para resolver a situação e sen no 

âmbito do novo quadro comunitário de apoio 2023-2030, já existe alguma candidatura programada para 

substituição das condutas. 

Perguntou ainda qual o ponto de situação da obra dos Passadiços do Lobo e, tendo em conta a perigosidade 

da estrada, para quando a realização do passadiço que liga Vila Nova de São Bento ao Cemitério. 

Questionou ainda se existe alguma intervenção pensada para resolver os problemas da Igreja de São Bento em 

Vila Nova uma vez que há registo de inúmeras infiltrações nos telhados e pedaços de reboco a cair. Referiu 

também que já advertiu o Sr. Padre mas que nada foi feito. 

 

Respondeu o Sr. Presidente que, relativamente ao Cineteatro de Vila Nova, a Câmara já tem planeada a 

intervenção na pintura e na cobertura. Relativamente à reabilitação da Cooperativa, informou que este imóvel 

será convertido em Casão do Cante e a Câmara já está a diligenciar os respetivos procedimentos e, também 

por esse motivo, veio hoje a reunião de Câmara a 4ª revisão ao Orçamento e a 3ª revisão das GOP da Câmara 

Municipal de Serpa. Relativamente ao Lagar, informa que a Câmara já trabalhar nas suas alterações do projeto 

contudo, e porque as verbas são finitas e não chegam para tudo, o processo não será tão rápido quando 

comparado com o projeto do Casão do Cante. 

Relativamente às roturas nas condutas de água, o Sr. Presidente frisou que é um problema que realmente 

preocupa o Executivo mas as intervenções que devem ser feitas são profundas e implicam um investimento 
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muito grande. Referiu ainda que, se não se recorrer a financiamento não será possível fazer este tipo de obra e 

para isso deverá existir avisos abertos que permitam candidatar esses projetos. 

 

Intercedeu ainda o Sr. Vereador Francisco Godinho para dizer que existe um Regulamento de Perdas de Água 

para o Município que permite identificar estratégias para controlar as perdas.  Referiu ainda que, já foram 

requalificadas cerca de 100 ramais de água no município e que foram adjudicados a uma empresa externa. 

Informou também que, em Vila Nova, foi identificada uma rotura na Rua da Rochinha e que a mesma foi alvo 

de intervenção. 

 

Retomou a palavra o Sr. Presidente para informar que o projeto do Passadiço, que liga Vila Nova ao Cemitério, 

já está realizado e discutido com as entidades envolvidas e que existe um orçamento para a sua execução. 

  

Relativamente à Igreja de São Bento, o Sr. Presidente relembrou que a posição da Câmara para os edifícios 

religiosos são que estes não são da competência da autarquia e o proprietário dos imóveis é que deve 

preparar a sua candidatura. É óbvio que a Câmara está disponível para apoiar mas quem deve tomar a 

iniciativa são os proprietários dos edifícios. Relembrou também que para estas recuperações de edifícios deve 

haver aberturas de avisos para que os mesmos possam ser candidatados. 

 

Intercedeu novamente o Sr. Luis Pereira para perguntar se a box de resíduos, que se encontra na periferia de 

Vila Nova de são Bento, é destinada apenas à empresa Circuito do Sol ou se é destinada a todos os munícipes. 

 

Sobre as boxes de resíduos, explicou o Sr. Vereador Francisco Godinho que estas são destinadas a todos os 

munícipes tendo já sido feitas reuniões de esclarecimento e respectiva divulgação. O objectivo é colocar 

contentores para recolher lixo espalhado no concelho. O pedido deverá ser feito na Câmara para que 

possamos proceder à sua recolha. 

 

Sobre o processo dos Passadiços do Pulo do Lobo o Sr. Presidente informou que já foi lançado um 

procedimento para contratar a empresa que elaborará o projeto de correção de anomalias e para concluir as 

respectivas obras. 

 

Tomou a palavra o Sr. Domingos Godinho para constatar que a Câmara de Serpa realiza cerca de 25 ou 26  

reuniões anuais, umas públicas outras não, e embora a oposição fale de muita coisa sugeria que os Vereadores 

aproveitassem estas reuniões descentralizadas para abordar assuntos relacionados com a freguesia onde estas 

acontecem. Realçou a falta de segurança na localidade de Vila Nova de São Bento e perguntou para quando a 

reabertura do posto de Vila Nova, sendo que atualmente abre às 9h00 da manhã e encerra às 12h00.  

 

O Sr. Presidente explicou que a Câmara está a trabalhar em conjunto com GNR com o objetivo de melhorar as 

condições de segurança. Referiu ainda que, de acordo com a informação transmitida está previsto o reforço do 

contingente no concelho mas não tem um dia previsto. A Câmara está a trabalhar no sentido de reparar os 

edifícios de Brinches, Pias e Vila Verde de Ficalho contudo, por não fazer parte da estrutura da GNR, não pode 

avançar com as datas.  

 

Interveio o Sr. Presidente da União de Freguesias de Vila Nova e Vale de Vargo, Manuel Luis Machado, para 

congratular a presença dos Vereadores eleitos na freguesia, mas lamenta a ausência de participação de 
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munícipes. Referiu que há questões que foram abordadas na reunião que são muito importantes para a 

freguesia.  

 

Seguiu-se a intervenção do Sr. Mário Cavaco para questionar se as verbas dos projectos candidatados do Lagar 

e da Cooperativa já tinham chegado. 

 

O Sr. Presidente informou que as verbas das candidaturas vêm à medida da execução das obras. 

 

Perguntou novamente o Sr. Mário Cavaco, como serão realizadas as obras na nova Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de São Bento. Se serão feitas à medida das necessidades dos empresários ou não. 

 

O Sr. Presidente respondeu que poderá haver um lote ou outro que poderá ser ligado à ZAE antiga mas, 

actualmente, o problema mais complexo é o fornecimento de água. O problema está detectado e a resolução 

também, mas esta questão é da competência das Águas Públicas sendo que não nos é garantido o 

fornecimento da água em alta, enquanto não estiverem concluídas as obras da ETA do Enxoé. 

 

Referiu o Sr. Mário Cavaco que tem conhecimento de interessados em avançar já com as obras na nova ZAE e, 

neste contexto, perguntou se há possibilidade dos empresários avançarem já. 

 

O Sr. Presidente disse que o fornecimento da água era o impedimento maior mas cada caso teria que ser 

analisado individualmente. 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 do 

artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, os 

seguintes assuntos: 

 

1. Revisão nº 4 ao Orçamento e revisão nº3 às GOP da Câmara Municipal de Serpa 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3. Licenças de recinto improvisado - Ratificação 

4. Anúncio n.º 149641/2022 - Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua de Nossa Senhora 

nº33, em Serpa  

5. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quartéis, nº17, em Serpa 

6. Auxílios económicos aos alunos do 1ºciclo do ensino básico 2022/2023 – 4ªfase 

7. Processo disciplinar n.º 2/2022 

8. Processo disciplinar n.º 2-A/2022 

9. Licenciamento da Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de subsídio 

10. Proposta de abertura de procedimento CPI 95/2022 – Fornecimento de energia elétrica em mercado 

livre 

11. Empreitada de requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) – Pedido de 

prolongamento de prazo – Ratificação 
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12. Empreitada de Requalificação da Rua dos Fidalgos, em Serpa (conclusão dos trabalhos) - Adjudicação e 

Minuta do contrato 

13. Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 2022  

14. 22ª Feira do Queijo do Alentejo -  2023   

15. Proposta de abertura de procedimentos concursais a termo certo 
16. Projeto de Regulamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Serpa (SAAS) 
17. Projeto Futurama – Aditamento ao apoio - Ratificação 

 
O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20h20 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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Anexos da Ata n.º 22/2022 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 12 de outubro de 2022 

 
 
ANEXO 1 –Revisão nº4 ao Orçamento e 3ª Revisão das GOP da Câmara Municipal de Serpa 

 

ANEXO 2 – Auxílios Económicos aos alunos do 1 º Ciclo do ensino básico para o ano letivo 2022/2023– 4ªfase 

 

ANEXO 3 – Boletins de voto relativos ao Processo Disciplinar nº 2/2022 

 

ANEXO 4 -  Boletins de voto relativos ao Processo Disciplinar nº 2-A/2022 
 

ANEXO 5 – Fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Livre MT e BTE – para os Equipamentos do Município 

de Serpa (Programa de procedimento e caderno de encargos) 
 

ANEXO 6 – Projeto de Regulamento do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social de Serpa (SAAS) 


