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ATA N.º 10/2015 

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 13 DE MAIO DE 2015 

 

Na sala de reuniões do edifício da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia treze do mês de maio de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta minutos, 

convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 9/2015 

De acordo com o estipulado no n.º 4 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

colocou-se à consideração a ata n.º 9, relativa à reunião realizada no dia 29 de abril, a qual foi 

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

 

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

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6 do Regimento, 

constam os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2014 

2. Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Santa Iria 

3. Alteração ao Plano de Urbanização de Serpa por adaptação à revisão do PDM 

4. Pedido de isenção de pagamento de taxas  

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Certificação de nome de ruas  

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua de Serpa, n.º 43 em Vales Mortos – 

Requerente: Miraldina Esperança Gonçalves Guilherme 

8. Escola Profissional Fialho de Almeida - Pedido de parecer sobre candidatura a novos 

cursos 

9. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de parecer sobre candidatura a novos 

cursos 

10. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2015/2016 

11. Discussão Pública do Plano de Urbanização da UT 11 – Orada 

12. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2014/2015 
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13. Parecer prévio vinculativo – Aquisição de serviços de aluguer de som, iluminação e 

apoio técnico para o XII Encontro de Culturas 

14. Previsão da educação de infância itinerante para o ano letivo 2015/2016 

15. Parecer sobre aumento do número de compartes 

16. Proposta de candidatura a Bolsa de Investigação Pos-Doc (rede de Museus) 

17. Empreitada de Execução da Via verde – Ciclovia entre a piscina coberta e o Rio Guadiana 

(Azenha da Ordem) 

18. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. CONTA DE GERÊNCIA RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2014 

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

dia 30 de abril do corrente ano, deliberou, por maioria, com 8 (oito) abstenções dos eleitos do 

PS e PSD e 16 (dezasseis) votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 

25.º n.º 2 alínea l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a Conta de Gerência relativa 

ao ano financeiro de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

2. PROPOSTA DE DESAFETAÇÃO DE PARCELA DE TERRENO DO DOMÍNIO PÚBLICO, EM SANTA IRIA 

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

dia 30 de abril deliberou, por unanimidade, nos termos da alínea q) do nº 1 do artigo 25º da Lei 

nº 75/2013,de 12 de setembro, autorizar a desafetação da parcela de terreno com a área de 

121,80 m2, confrontando a Norte com o prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3544, a 

Sul com terreno sem artigo atribuído, a Nascente com prédio rustico inscrito sob o artigo 19 Q e 

a Poente com EN 265, para posterior venda ao requerente Sérgio Manuel Silvestre Guerreiro. 

 

 

3. ALTERAÇÃO AO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE SERPA POR ADAPTAÇÃO À REVISÃO DO PDM 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 
30 de abril, deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações ao Plano de Urbanização de 
Serpa, resultantes da adaptação deste instrumento ao n.º 2 do artigo n.º 72º do Plano Diretor 
Municipal de Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

4.1. Associação de Jovens de A-do-Pinto 

De acordo com o solicitado pela Associação de Jovens de A-do-Pinto, através de Pretensão 

n.º6014, datada de 27 de abril, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 
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Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar 

aquela Associação do pagamento da taxa de ocupação de espaço terrestre, relativa à instalação 

de quiosque no loteamento Cabeço de Azinho, entre os dias 15 a 17 do corrente mês de maio.  

 

 

5. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferido pelo Sr. 
Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: 

 

Requerente Tipo de licença Atividade Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Francisco Manuel 
Rosa Bicho 

Recinto 
improvisado 

Instalação de 
carrocel infantil 

6058 1 a 3 de maio 2015.04.30 

Junta de 
Freguesia de Pias 

Recinto 
improvisado 

Comemorações 
do 25 de Abril 

5815 24 e 25 de 
abril 

2015.04.24 

 

 

6. CERTIFICAÇÃO DE NOME DE RUAS  

Na sequência do pedido efetuado pela requerente Graça Joana Mendes Loureiro, através da 

Pretensão n.º2750, datada de 25 de fevereiro do corrente ano e de acordo com a informação 

dos serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e certidão emitida 

pela União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, a Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade, certificar que a rua atualmente designada por “Rua do Cano” sita 

em Vila Nova de São Bento, foi anteriormente denominada “Rua da Atafona”. ----------------------   

 

 

7. DESTAQUE DE PARCELA DO PRÉDIO SITO NA RUA DE SERPA, N.º 43 EM VALES MORTOS – 

REQUERENTE: MIRALDINA ESPERANÇA GONÇALVES GUILHERME 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 27 de abril do 

corrente ano, refere que a requerente pretende, na qualidade de comproprietária, proceder a 

um destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Vales Mortos, no prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º3849/20150202, inscrito na matriz predial urbana sob 

o artigo n.º3981. 

Face ao Plano Diretor Municipal, localiza-se em “espaços urbanos de baixa densidade” - (nível 

3): índice de ocupação do solo líquido – 0,70 e índice de utilização do solo líquido – 1. 

No prédio urbano com 2156,00m2 de área total e 243,00m2 de área coberta e 1913,00m2 de 

área descoberta (confina com a rua de Serpa, n.º43 e a rua Dr.º Quirino Mealha), pretende-se 

destacar uma parcela com: 

Área total do terreno – 202,00m2; 
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Área coberta – 78,00m2; 

Área descoberta – 124,00m2; 

Confronta com a via pública, a este com a rua de Serpa, n.º43 e a sul com a rua Dr.º Quirino 

Mealha. 

A parcela restante, com 1954,00m2 de área total, com 165,00m2 de área coberta e 1789,00m2 

de área descoberta, confronta com a via pública, a este com a rua de Serpa, n.º43 e a sul com a 

rua Dr.º Quirino Mealha. 

As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos, cumprindo o 

disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento 

de licença. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o referido 

destaque de parcela.  

Mais se informa que, conforme disposto no n.º6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

 

 

8. ESCOLA PROFISSIONAL FIALHO DE ALMEIDA - PEDIDO DE PARECER SOBRE CANDIDATURA A 

NOVOS CURSOS 

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 29 de abril, foi analisado o pedido de parecer 

da Escola Profissional Fialho de Almeida para efeitos de candidatura aos seguintes novos 

cursos, para o ano letivo de 2015/2016: 

 Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária, variante vegetal e transformação; 

 Curso Profissional de Técnico de Audiovisuais; 

 Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 
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De acordo com a deliberação proferida, o assunto foi novamente analisado pelos respetivos 

serviços, tendo a Srª Vereadora Isabel Estevens informado que se verificou que não existe 

razoabilidade para o parecer positivo por parte da Câmara relativamente ao Curso Profissional 

de Técnico de Produção Agrária, tendo em conta que existe no nosso concelho uma Escola, e 

numa curta distância geográfica, com o mesmo curso profissional e com os mesmos conteúdos 

programáticos, considerando assim que autarquia apenas deverá emitir parecer favorável aos 

cursos profissionais de Técnico de Audiovisuais e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável 

aos Cursos Profissionais de Técnico de Audiovisuais e Técnico de Apoio à Gestão Desportiva e 

emitir parecer desfavorável ao Curso Profissional de Técnico de Produção Agrária, variante 

vegetal e transformação, atendendo a que existe no concelho de Serpa a Escola Profissional de 

Desenvolvimento Rural e numa curta distância geográfica, com o mesmo curso profissional e 

com os mesmos conteúdos programáticos. --------------------------------------------------------------------- 

 

9. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 2 DE SERPA – PEDIDO DE PARECER SOBRE CANDIDATURA A 

NOVOS CURSOS 

De acordo com o solicitado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à candidatura para funcionamento dos seguintes novos cursos, a funcionar na Escola 

Secundária de Serpa (sede do Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa), disponibilizando-se para 

colaborar com a escola, em termos a definir posteriormente, nomeadamente ao nível da 

implementação da formação em contexto de trabalho, ou de outras atividades que vierem a ser 

acordadas, no âmbito de parceiras e/ou protocolos de colaboração a estabelecer: 

 
 Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Luz, Som e Efeitos, para o triénio 2015/2018; 

 Curso Vocacional “Artes, Tecnologias e Natureza”, do 3.º ciclo do ensino básico, no 

biénio 2015/2017; 

 Curso Vocacional “Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes”, para o biénio 

2015/2017. 

 

 

10. PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares 

para o ano letivo de 2015/2016, elaborado pelo Gabinete de Ação Social e Educação, de 

harmonia com o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, o qual consta de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, constituído por vinte páginas. -------------------------- 
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11. DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA UT 11 – ORADA 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 6 do corrente 

mês de maio, refere que a proposta de Plano de Urbanização para a UT11, foi aprovada pela 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.  

 

Ao abrigo do art.º 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a Câmara 

deverá deliberar que seja dado início ao período de discussão pública, o qual tem que ser 

anunciado com uma antecedência mínima de 5 dias e a sua duração não poderá ser inferior a 

22 dias.  

Foi distribuído por todos os eleitos, em CD, a referida proposta de Plano de Urbanização para a 

UT11.  
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 Deliberação 

De acordo com o art.º 77º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a discussão pública, o Plano de Urbanização 

para a UT11 – Orada, de acordo com os documentos que se arquivam em pasta anexa à 

presente ata, em formato digital, dela fazendo parte integrante. --------------------------------------- 

 

 

12. AUXÍLIOS ECONÓMICOS A ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – ANO LETIVO 2014/2015 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, em reunião de Câmara de 2014.09.03 foi 

atribuído à aluna Lara Sofia Vieira Morais Camões subsídio para apoio às refeições e material 

escolar, pelo escalão B.  

Neste momento, a Segurança Social procedeu ao reposicionamento do referido escalão para o 

A, pelo que a aluna pede reavaliação do subsídio. 

Assim, a Autarquia deverá atribuir à aluna, auxilio económico para apoio às refeições e material 

escolar pelo escalão A, ou seja, suportar na totalidade o pagamento das refeições diárias da 

mesma, no valor de 1,46€, e material escolar no valor de 6,50€ para perfazer a diferença entre 

escalões (uma vez que a aluna já beneficiou de material no valor de 6,50€) conforme legislação 

que regula as atribuições dos municípios em matéria de ação social escolar - Decreto-Lei nº 

55/2009, de 2 de Março e Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto do Secretário de Estado 

do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 11306-

D/2014, de 8 de setembro.  

Estes apoios estão conforme os compromissos estabelecidos pela Gestão Financeira nº 10480 

(refeições) e nº 11405 (material escolar). 
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 Deliberação 

Face ao exposto e em conformidade com o previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de Março 

e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto do 

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações 

introduzidas pelo Despacho nº 11306-D/2014, de 8 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, proceder à alteração para o escalão A, dos auxílios económicos 

para a aluna Lara Sofia Vieira Morais Camões, que frequenta o centro escolar de Serpa. ----------- 

 

 

13. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE SOM, ILUMINAÇÃO 

E APOIO TÉCNICO PARA O XII ENCONTRO DE CULTURAS 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública 

e Aprovisionamento, em 7 do corrente mês de maio, cujo teor se transcreve: 

«De acordo com as informação da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude 

- Serviço de Cultura, a solicitar a aquisição de serviços para aluguer de som, iluminação e 

apoio técnico para o XII Encontro de Culturas, para o palco situado na Praça da 

República, torna-se imprescindível proceder à contratualização dos serviços. 

 

Considerando que: 

 a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio 

vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da 

contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 

31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria 20/2015, de 4 de fevereiro, que 

veio regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo na 

administração central, com as devidas adaptações à administração local, são os 

seguintes os elementos necessários para a instrução do pedido de parecer 

prévio vinculativo: 

 

a) Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho 

subordinado, bem como a inconveniência do recurso a modalidade de 

relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir e a 

inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

 

O presente procedimento – Aquisição de Serviços para aluguer de som, 

iluminação e apoio técnico para o XII Encontro de Culturas – reveste a 

forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o 
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qual é prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à 

direção do Município, nem impõe o cumprimento de horários de trabalho, 

sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir.  

Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de 

mobilidade geral, especial ou de requalificação apto para o desempenho das 

funções subjacentes à contratação em causa.  

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da 

BEP (Bolsa Publica de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade 

Especial e/ou Voluntária e à plataforma do INA (Direção-geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas) para verificação do 

regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, 

inclusivamente, os Municípios dispensados do procedimento de consulta à 

plataforma do INA. 

 

b) Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, 

serviço ou entidade requerente; 

 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, 

classificada e cabimentada com o número sequencial 9291/2015, da 

seguinte forma, conforme atestam os anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020225 Outros serviços; 

- GOP – 

 

Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do 

contrato; 

 

De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à 

contratação do serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento 

está estimado em 14.000,00€ (catorze mil euros), por um período de 6 dias 

(de 5 a 10 de junho) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, propondo-se a 

adoção do procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do disposto na al. a) do 

nº 1 do artigo 16º e na al. a) do nº 1 do artigo 20º, todos do Código dos 

Contratos Públicos (adiante designado por CCP). 

 

Identificação da contraparte; 
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De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a 

empresa a convidar a apresentar proposta é: 

Musimagem – Produção de Audiovisuais 

Rua dos Loureiros, 108 / 112 Fala – S. Martinho do Bispo 

3045-400 Coimbra 

E-mail: musimagem@musimagem.pt 

NIPC nº 503 962 813 

 

Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do 

CCP. O procedimento decorrerá através do e-mail: aprovisionamento@cm-

serpa.pt. 

 

c) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória 

prevista no artigo 2.º e 4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável 

por força do disposto no artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face 

ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte; 

 

Não há lugar a redução remuneratória, considerando, desde logo, que se trata 

de um serviço novo, não se verificando a identidade de objeto ou de 

contraparte. 

 

Propõe-se que a presente informação seja remetida à próxima Reunião da Câmara 

Municipal para apreciação e, em conformidade, seja deliberado emitir parecer prévio 

vinculativo à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços 

para aluguer de som, iluminação e apoio técnico para o XII Encontro de Culturas, nos 

termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.» 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador João Santos para questionar sobre o motivo de não se proceder à 

abertura de um concurso para este tipo de serviço, tendo em conta que é um evento anual, 

tendo o Sr. Presidente respondido que, para se obter um valor de referência e para efeitos de 

comparação, foram solicitados orçamentos a três empresas e além do preço, teve-se também 

em atenção o facto de esta empresa já ter prestado este serviço em anos anteriores, o que nos 

dá uma garantia de segurança e qualidade do serviço. ------------------------------------------------------ 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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Considerando que houve a preocupação de se solicitarem orçamentos para comparação dos 

valores, os Senhores Vereadores do Partido Socialista informam que, sustentados no parecer 

técnico e na informação prestada pelo Sr. Presidente de que esta empresa assegura melhor 

serviço, a um preço mais ajustado, irão votar favoravelmente este assunto. ------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável a 

Aquisição de Serviços para aluguer de som, iluminação e apoio técnico para o XII Encontro de 

Culturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. PREVISÃO DA EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA ITINERANTE PARA O ANO LETIVO 2015/2016 

Solicita a DGESTE – DSRAlentejo, com o objetivo de efetuar a previsão de continuidade da 

Educação Pré-Escolar Itinerante de A-do-Pinto para o ano letivo de 2015/2016, o respetivo 

parecer da Câmara Municipal. 

A EBI de Vila Nova de S.Bento informa que será oito o número previsível de crianças, tendo em 

conta a faixa etária das mesmas.  

 Deliberação  

Em conformidade com o parecer técnico dos respetivos serviços da autarquia, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à continuidade da Educação 

Pré-Escolar Itinerante em A-do-Pinto. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. PARECER SOBRE AUMENTO DO NÚMERO DE COMPARTES 

Através de informação datada de 7 de maio, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa que é solicitada a emissão de Parecer Favorável ao aumento de compartes 

no prédio rústico denominado "Ferragiais da Estação", inscrito na matriz predial de Pias, 

concelho de Serpa, sob o artigo rústico 1283, Secção R, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o número 2634/20050527, conforme o disposto e para os efeitos previstos no 

artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 64/2003, de 23 de Agosto, em resultado da venda de 1/3 (3375,00m2) do prédio rústico de 

Bento Coelho Martins e Antónia Maria Zita Banha (em compropriedade), a José Maria Cerejo 

Gonçalves e Helena Isabel Tadeu Pires, na proporção de 1/2 para cada um (1687,50m2). 

 

De harmonia com o n.º 2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir 

parecer desfavorável, com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 
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parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 

pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana. 

Apreciada a documentação, verifica-se que o prédio rústico possui a área total de 1,0125hect, 

pelo que a quota ideal a transmitir a cada um dos dois novos proprietários corresponde a 

1687,50 metros quadrados, logo, sem qualquer rendabilidade económica não urbana. 

 

Acresce que: 

 - O prédio situa-se numa zona muito próxima do perímetro urbano de Pias, junto à 

Estrada Nacional 392, onde se verifica pressão para a edificação urbana.  

 - O negócio apresentado consiste numa venda, situação de natureza voluntária que 

resulta da mera vontade e opção dos contraentes, por oposição a situações decorrentes de 

partilhas por óbito ou divórcio. 

                - Verifica-se ainda a possibilidade da venda em compropriedade, em que, não 

existindo aumento de compartes, não há lugar à pronúncia da Câmara Municipal. 

Face ao exposto, propõem a emissão de Parecer Desfavorável à peticionada constituição de 

aumento de compartes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três 

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, emitir parecer desfavorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado "Ferragiais da Estação", inscrito na 

matriz predial de Pias, concelho de Serpa, sob o artigo rústico 1283, Secção R. ----------------------- 

 

16. PROPOSTA DE CANDIDATURA A BOLSA DE INVESTIGAÇÃO POS-DOC (REDE DE MUSEUS) 

A Coordenadora do Gabinete de Turismo e Património, em informação datada de 28 de abril do 

corrente ano, refere que a nova coordenação da Rede de Museus de Beja (Aljustrel e 

Vidigueira) solicita a aprovação da Carta de Recomendação da Rede ao plano de pós 

doutoramento da Doutora Filipa Medeiros (a trabalhar no arquivo de Mértola). Refere que a 

Doutora tem sido uma das técnicas a dar formação aos técnicos da Rede (sendo esta, a 

formação, uma das competências da Rede). Propõe para aprovação a referida Carta de 

Recomendação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

Recomendação, a seguir transcrita, respeitante ao plano de pós doutoramento da Doutora 

Filipa Medeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. EMPREITADA DE EXECUÇÃO DA VIA VERDE – CICLOVIA ENTRE A PISCINA COBERTA E O RIO 

GUADIANA (AZENHA DA ORDEM) 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida em 8 do corrente mês de maio, pela 
Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento: -------------------------------------------------- 
 

«Veio o consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e 

Obras Públicas, Ldª, solicitar a libertação de 60% da garantia bancária prestada no âmbito 

do concurso acima identificado. De acordo com o estipulado na alínea b) do nº 2 do artº 3º 

da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime excecional 

de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas), a libertação deverá ser de 

30%, pelos motivos a seguir expostos:  

 O auto de receção provisório data de 27/12/2012; 

 O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas 

no nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto; 

 Existe, no processo de concurso, a Garantia Autónoma nº 2012.02964, emitida pela 

Gaval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14/08/2012, prestada pelo consórcio 

acima identificado, cujo valor inicial é de 17.246,03€ (dezassete mil, duzentos e 

quarenta e seis euros e três cêntimos), que corresponde a 10% do valor dos 

trabalhos efetivamente executados por aquele consórcio na obra supra identificada; 

 Nos termos da alínea a), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 1º ano após 

a receção provisória da obra, foi libertada 30% da caução total da obra, no valor de 

5.173,81€ (cinco mil, cento e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos), ficando 

caucionado ainda o valor de 12.072,22€ (doze mil, e setenta e dois euros e vinte e 

dois cêntimos); 

 Esta libertação foi aprovada, por unanimidade, em deliberação de câmara de 16-04-

2014; 

 Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 2º ano após 

a receção provisória da obra, deverá ser libertada 30% da caução total da obra; 

 Nestes termos, deverá ser libertada 5.173,81€ (cinco mil, cento e setenta e três 

euros e oitenta e um cêntimos) da caução total da obra, ficando ainda caucionado o 

valor de 6.898,41€ (seis mil, oitocentos e noventa e oito euros e quarenta e um 

cêntimos). 

 

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, submete-se a deliberação desta Câmara Municipal, entidade que autorizou a 

despesa inicial, a autorização para que se proceda à libertação de 30% da Garantia 

Autónoma nº 2012.02964 prestada pelo consórcio acima identificado, emitida pela Garval – 
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Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14-08-2012, no valor de 5.173,81€ (cinco mil, cento 

e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos). » ---------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar que se proceda à 

libertação de 30% da Garantia Autónoma nº 2012.02964 prestada pelo consórcio Submerci – 

Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela 

Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14-08-2012, no valor de 5.173,81€ (cinco mil, 

cento e setenta e três euros e oitenta e um cêntimos). ---------------------------------------------------- 

 

 

18. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 87, referente ao 

dia 12 de maio de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 581.028,67 (quinhentos e oitenta 

e um mil, vinte e oito euros e sessenta e sete cêntimos) e 40.250,45 (quarenta mil, duzentos e 

cinquenta euros e quarenta e cinco cêntimos), respeitante a operações orçamentais e 

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

 

 

Após terminar a ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Noel Farinho, começando por 

dizer que os vereadores do PS, encontram no problema da divida do município um dos maiores 

constrangimentos da ação do Executivo. Fazem uma recomendação ao Presidente da Câmara, 

para que inicie um novo projeto de saneamento financeiro, que seja exequível, já que o outro 

não foi, e reiteram que pretendem fazer parte da solução deste problema e estão ao dispor do 

que o Presidente entenda, para que através de propostas, possam colaborar construtivamente 

para libertar a autarquia deste problema. ----------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que não é novidade que os vereadores do PS se 

manifestem preocupados, e esta é uma preocupação comum a todos os eleitos e quando se 

deu conta que a situação se iria agravar, começou-se logo a trabalhar, na medida do que era 

possível, para se controlar a divida. Quando se pretendeu prosseguir com as obras em curso 

que tinham sido candidatadas, sabia-se que isso iria aumentar a divida. Contudo, a divida 

começou a descer a partir de junho do ano passado e neste momento não vê razão para a 

existência de um novo plano de saneamento. Em dez meses, a redução foi de um milhão e 

setecentos mil euros e pretende-se que a situação se venha mantendo assim com os valores a 

descer, usando algumas das medidas daquele Plano de Saneamento e em Junho deste ano a 

redução estará perto dos dois milhões. Isto demonstra que a preocupação é comum a todos e 

têm vindo a ser tomadas medidas, que só agora começam a ter efeitos práticos. Termina 
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dizendo que se pretende que estejamos em condições de aproveitar ao máximo este quadro 

comunitário de apoio e que a atual situação económico-financeira não está a colocar em risco o 

máximo de financiamento que poderemos obter através do quadro comunitário.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho diz que mantém as propostas e reitera que é necessário um novo 

plano de saneamento financeiro, porque o atual é insipiente e não exequível. Refere que no 

nosso município, desde 2008 que o passivo tem vindo a aumentar, à exceção de 2013, e que 

deve ser elencado um conjunto de ações para se conseguir esse objetivo de redução da divida. 

Termina dizendo que os eleitos do PS não querem ficar pela mera crítica, querem sim fazer 

parte da solução com propostas concretas, sendo participantes ativos. ------------------------------- 

 

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: ------------------------------------------------------- 

 

 Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2014 

 Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, em Santa Iria 

 Alteração ao Plano de Urbanização de Serpa por adaptação à revisão do PDM 

 Pedido de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Certificação de nome de ruas  

 Destaque de parcela do prédio sito na Rua de Serpa, n.º 43 em Vales Mortos – 

Requerente: Miraldina Esperança Gonçalves Guilherme 

 Escola Profissional Fialho de Almeida - Pedido de parecer sobre candidatura a novos 

cursos 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de parecer sobre candidatura a 

novos cursos 

 Plano de Transportes Escolares para o ano letivo de 2015/2016 

 Discussão Pública do Plano de Urbanização da UT 11 – Orada 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2014/2015 

 Parecer prévio vinculativo – Aquisição de serviços de aluguer de som, iluminação e 

apoio técnico para o XII Encontro de Culturas 

 Previsão da educação de infância itinerante para o ano letivo 2015/2016 

 Parecer sobre aumento do número de compartes 

 Proposta de candidatura a Bolsa de Investigação Pos-Doc (rede de Museus) 
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 Empreitada de Execução da Via verde – Ciclovia entre a piscina coberta e o Rio 

Guadiana (Azenha da Ordem) 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H45 da qual, para 

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

setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, 

nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. -------------------------------------------- 

 

 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)   
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ANEXO 1 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2015/2016 

 

ANEXO 2 - DISCUSSÃO PÚBLICA DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DA UT 11 – ORADA (em suporte 

digital) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


