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Ata n.º 13/2015 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 24 de junho de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 13/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 24 DE JUNHO DE 2015 

 

No Salão Polivalente de Vila Nova de S. Bento, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 

vinte e quatro do mês de junho de dois mil e quinze, pelas dezassete 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 12/2015 

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 12, relativa à reunião realizada no dia 18 de junho, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado  

3. Associação Cultural Os Filhos de Lumière – Pedido de apoio para o Projeto “Cinema, 

Cem Anos de Juventude” 

4. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Pedido de apoio para visita a França 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março – Prédio urbano sito no Largo do Adro, n.º 9 

em Brinches  

6. Venda de parcela de terreno em Santa Iria  

7. Lote de terreno n.º 31 da Zona Industrial de Serpa 

8. Realização do capital social do Fundo de Apoio Municipal  

9. Casa do Benfica em Serpa – Pedido de apoio 

10. Segunda alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

11. Emissão de autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços  

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de segurança 
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13. Constituição de propriedade horizontal de prédio urbano sito na Rua do Barranco, em 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: Maria Caeiro Zagacho Lopes 

14. Alteração à constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Portas de 

Beja, n.º 18 em Serpa – Requerente: Antónia Amália Correia 

15. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 12 e 14 e Rua Nova de Santo 

António, n.º 5 em Brinches – Requerente: Maria da Conceição Rala Estevens Cavaco  

16. Proposta de atribuição de nome de rua em Serpa 

17. Programa Municipal de Habitação Jovem – Clausula de reversão 

18. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para o ano de 2015 

19. Empreitada de execução do Centro Escolar de Serpa – Libertação de cauções 

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

1.1. Comissão Coordenadora da CDU do Concelho de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Comissão Coordenadora da CDU do concelho de Serpa, através 

de email datado de 19 de maio, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento 

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

aquela Coligação, do pagamento da taxa de utilização do Salão Polivalente de Serpa, no dia 30 

de maio para realização de um Encontro. ----------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. Projeto Korpussão 

De acordo com o solicitado pelo Projeto Korpussão, através de carta datada de 19 de maio, nos 

termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquele Projeto do pagamento da taxa 

de utilização do pavilhão do complexo desportivo, no dia 22 de maio do corrente ano, para 

realização de um festival (demonstração de dança e ginástica) com todos os alunos do Projeto 

Korpussão, atendendo a que se trata de um festival de fim de época, que as entradas foram 

gratuitas e a colaboração prestada por este Projeto em atividades da Câmara, nomeadamente 

nos Jogos Municipais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Moto Clube de S.Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube de S.Bento, através de Pretensão n.º 7539/2015 

datada de 26 de maio, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela 

Associação do pagamento das taxas de ruido e de licença ao ar livre para realização de um 

mastro no dia 13 do corrente mês de junho. ------------------------------------------------------------------ 
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1.4. Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição 

De acordo com o solicitado pela Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, através de 

Pretensão n.º 8182/2015 datada de 5 de junho, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento das taxas de ruido e de licença de 

recinto improvisado para realização de um mastro popular. ---------------------------------------------- 

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedida, nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------- 

 

1.5. Comissão Concelhia de Serpa do PCP 

De acordo com o solicitado pela Comissão Concelhia de Serpa do PCP, através de email datado 

de 12 de maio, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquele Partido do 

pagamento da taxa de utilização do Cineteatro de Serpa, no dia 15 de maio. --------------------- 

 

1.6. Associação Cultural e Juvenil UAI 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Juvenil UAI, através de Pretensão n.º 

8124/2015 de 12 de maio, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

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

aquela Associação do pagamento da taxa de licença de recinto improvisado e licença de ruido 

para realização de um mastro popular em Vila Verde de Ficalho. ---------------------------------------- 

 

1.7. Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado 

Procedeu-se à análise da seguinte carta, remetida pela Rota do Guadiana, em 4 do corrente 

mês de junho e cujo teor é o seguinte: 
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A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que o alvará de utilização para 

Turismo em Espaço Rural – Casa de Campo, tem um custo de 1.000,48 € (mil euros e quarenta e 

oito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o solicitado pela Rota do Guadiana, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º 

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

unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento do alvará de autorização de utilização 

respeitante ao Posto de S. Marcos.- ------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.8. Moura Desportos Clube 

A Unidade Municipal de Desporto, Cultura e Juventude informa que o Moura Desportos Clube, 

em virtude do pavilhão do Município de Moura se encontrar em obras de manutenção, 

requereu a cedência do pavilhão do parque desportivo de Serpa para realização de quatro 

treinos, um dia por semana, entre as 21h30 e as 23h30, para preparar um torneio de hóquei em 

patins. 

Informam ainda que o pavilhão solicitado está disponível e que a taxa de utilização é de 120 

euros (8h x 15€). Na sequência do pedido de isenção apresentado, através de email datado de 

4 do corrente mês de junho, e com base no Regulamento de Taxas do Município, propõem a 

isenção, atendendo à natureza da entidade (associação desportiva sem fins lucrativos), e ao 

argumento apresentado. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Moura 

Desportos Clube do pagamento da taxa de utilização do pavilhão do parque desportivo de 

Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.9. Companhia de teatro BAAL 17 

De acordo com o solicitado pelo BAAL 17, através de Pretensão n.º 8382/2015 de 11 de junho, 

nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Companhia de 

Teatro do pagamento da taxa de licença de recinto improvisado e licença de ruido para 

realização de um espetáculo no Largo de Santa Maria, em Serpa, de 18 a 20 de junho.  

  

1.10. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, através de Pretensão 

n.º 8402/2015 de 11 de junho, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

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

aquele Agrupamento do pagamento das taxas respeitantes às licenças de recinto improvisado, 

ruido e ocupação de via pública, para o baile dos Santos Populares. ------------------------------------ 

 

2. Licenças de recinto improvisado  

2.1. Ratificações  

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 proferidos pelo Sr. 

Presidente, respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------- 

 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Baal 17 Companhia de 

Teatro  

Espetáculo 

“Uma menina 

bem guardada” 

8378 18 a 20 de junho  

2015.06.17 

Agrupamento de 

Escolas n.º 1 de Serpa 

Baile dos 

Santos 

Populares 

8398 19 de junho  

2015.06.17 

Comissão de Festas de 

Ficalho 

Baile e 

variedades 

8446 13 de junho a 5 de 

julho 

2015.06.19 
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2.2. Comissão de Festas do Crespo 

Na sequência da Pretensão n.º 7725/2015, datada de 29 de maio, apresentada pela Comissão 

de Festas do Crespo para a emissão de licença de recinto improvisado, para um baile a realizar 

no dia 27 de junho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu o seguinte 

parecer, em 2 do corrente mês de junho: 

«A Comissão de Festas do Crespo, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para 
realizar Festa /Baile no dia 27 e 28 de Junho de 2015, no sitio do Crespo, na freguesia de  Vila 
Verde de Ficalho, com inicio às 10h00 e termino as 4h00. 
 
De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido 
foi instruído com os elementos necessários. 
 
De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, 
Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só 
depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e 
regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, 
comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de aprovação da instalação 
ou de indeferimento do pedido. 
 Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de 
funcionamento. 
Face ao exposto, coloco à consideração superior a emissão da mesma. 
Mais se informa que o pedido em causa deverá ser presente a reunião da Câmara.» 

 

 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas do Crespo, para a realização 

de um baile no dia 27 do corrente mês de junho. ------------------------------------------------------------ 

 
 

3. Associação Cultural Os Filhos de Lumière – Pedido de apoio para o Projeto “Cinema, 

Cem Anos de Juventude” 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, na sequência da proposta da 

Associação Cultural Filhos de Lumière de dar continuidade em Serpa, no ano letivo 2014/2015, 

às oficinas de cinema integradas no projeto “Cinema, Cem Anos de Juventude”, solicitando para 

esse efeito o apoio financeiro da autarquia, informa o seguinte: 

1. O projeto, criado e coordenado pela Cinemateca Francesa desde 1995, foi implementado em 

Portugal 11 anos mais tarde, em 2006, pela Associação Cultural Os Filhos de Lumière. 

Logo no ano letivo 2006/2007, o projeto começou a ser desenvolvido na Escola Secundária de 

Serpa, com o apoio do Município. Anos mais tarde, em 2010/2011, por proposta da autarquia, 

o projeto foi ainda alargado a um universo mais vasto da comunidade escolar com a criação do 

Clube de Cinema da Biblioteca Municipal de Serpa. 
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2. No ano letivo 2014/2015, as oficinas, que tiveram início no dia 19 de Novembro e se 

prolongam até ao início de Junho de 2015, têm lugar na Biblioteca Municipal de Serpa e contam 

com a colaboração do Agrupamento de Escolas n.º 1 e a Escola Secundária. 

O programa pressupõe uma sessão semanal de duas horas, às quartas-feiras das 14h30 às 

17h00, e pelo menos três encontros de formação em Lisboa. 

As oficinas são dirigidas a alunos dos estabelecimentos de ensino referidos e acompanhadas 

semanalmente por alguns professores dessas escolas, com a orientação da cineasta Rossana 

Torres, da Associação Filhos de Lumière. A cineasta e os formadores técnicos estarão presentes 

quinzenalmente. 

Salienta-se que o projeto deverá ser reconhecido como ação de formação contínua, o que 

permitirá aos professores participantes receber créditos de formação para efeitos de 

progressão na carreira docente. 

Este ano letivo pretende-se que os filmes e exercícios realizados nas oficinas integrem o olhar 

dos jovens sobre atividades tradicionais do concelho (como o cante alentejano, por exemplo). 

Está também prevista a criação de uma página na Internet para divulgação das ações realizadas 

em Serpa (filmes e exercícios realizados, depoimentos dos jovens acerca da sua participação 

nas oficinas, etc.). 

Após análise interna da proposta, sugere-se que o subsídio a atribuir pelo Município à 

Associação Cultural Filhos de Lumière, para desenvolvimento em Serpa do programa 

pedagógico “Cinema, Cem Anos de Juventude”, seja no valor de 3.250 euros (decréscimo de 

250 euros relativamente ao apoio concedido no ano passado). ------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural 

“Os Filhos de Lumière”, um subsídio no valor de 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta 

euros), para apoio no projeto “Cinema cem anos de juventude”, para o ano letivo de 

2014/2015. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

4. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Pedido de apoio para visita a França 

Integrado no Programa Pedagógico “Cinema Cem Anos de Juventude”, que está a ser 

dinamizado pela Associação Cultural Os Filhos de Lumière, nas escolas Abade Correia da Serra e 

Escola Secundária de Serpa, através de email datado de 22 de maio do corrente ano, o 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, informa sobre a realização nos dias 4, 5 e 6 de junho de 

um encontro de trabalho em França, com a participação de cinco alunos e dois professores de 

ambas as escolas e solicitam um apoio financeiro à autarquia para as despesas inerentes ao 
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transporte dos alunos nos trajetos Serpa/Lisboa e Lisboa/Serpa, com um valor estimado de 

160,00 euros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de 

Escolas n.º 1 de Serpa, um subsídio no valor de 160,00 € (cento e sessenta euros), para apoio na 

deslocação a França. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março – Prédio urbano sito no Largo do Adro, n.º 9 

em Brinches  

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ------------------ 
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Edificio Atlético Brinchense, Largo do Adro n.º 9, Brinches 
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Rua do Hospital n.º 4, Brinches 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

6. Venda de parcela de terreno em Santa Iria  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 5 do 

corrente mês de junho emitiu a seguinte informação, sobre o processo designado em epígrafe: 

 

«Na sequência de deliberação do órgão deliberativo, tomada em sessão realizada em 

30/04/2015, sob proposta do órgão executivo, foi autorizada a desafetação de parcela de 

terreno do domínio público e integração no domínio privado, para posterior venda ao 

proprietário do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3544, União das Freguesias de 

Serpa (Salvador e Santa Maria) com o qual confronta e ao qual será anexado. 

Considerando que ainda não foi aprovado o preço de venda, sugere-se que seja tido em 

consideração o preço aprovado em reunião de câmara, realizada em 07/08/2013, para os lotes 

de terrenos sitos em Santa Iria, destinados a habitação colocados à venda, por edital de 

30/08/2013, pelo preço de 5.287,50€, com a área de 170m2 ou, seja 31,10€,o m2. 

Tendo em conta que a parcela de terreno tem a área de 121,80m2, o valor apurado será de 

3.788,00 a acrescer o valor das despesas havidas com o registo, no valor de 250,00€, o que se 

traduz em 4,038,00€. (…)» 

 Deliberação 

De acordo com a proposta dos respetivos serviços e em conformidade com o disposto no artigo 

nº 33º nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, vender o lote de terreno, com a área de 121,80m2, sito na Estrada da Mina de S. 

Domingos, Santa Iria, inscrito na matriz sob o artigo, 4049-P, descrito na Conservatória do 

Registo predial de Serpa sob o número 3863/20150529, União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), propriedade do Município de Serpa, pelo preço 4.038,00 € (quatro mil 

e trinta e oito euros), preço aprovado para os lotes de Santa Iria, acrescido das despesas de 

registo a Sérgio Manuel Silvestre Guerreiro, destinado a anexar ao prédio urbano de que é 

proprietário e com o qual confronta, para ampliação da habitação. -------------------------------------- 
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7. Lote de terreno n.º 31 da Zona Industrial de Serpa 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 1 do 

corrente mês de junho emitiu a seguinte informação, sobre o processo designado em epígrafe: 

 

«Após apreciação do processo de atribuição de lote de terreno nº 31 da Zona Industrial de 

Serpa, a Pejofil-Materiais de Construção, Lda, e processo de licenciamento em curso, informo: 

 

1- Em 28/01/2009 foi deliberado atribuir o lote de terreno nº 31 sito na Zona Industrial de 

Serpa, 2ª Fase, a Pejofil -Materiais de Construção, Lda, destinado a armazém de construção 

civil, tendo sido assinado acordo protocolar em 20 de outubro do ano de 2010; 

Está em curso um processo de licenciamento, não se verificando ainda a propriedade do lote 

pelo requerente;  

A área indicada na mencionada deliberação de câmara de atribuição do lote sofreu alterações 

aquando da aprovação do loteamento.(…)»  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta dos respetivos serviços e em conformidade com o disposto no artigo 

nº 33º nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, vender o lote de terreno nº 31, sito na Zona Industrial de Serpa, inscrito na matriz sob o 

artigo 4010, descrito na Conservatória do Registo predial de Serpa sob o número 3831/20141029, com a 

área de 2.302,800m2, propriedade do Município de Serpa, a Pejofil -Materiais de Construção, Lda, 

destinado, a armazém de construção civil, pelo preço de 0,30€, o metro quadrado, preço que tem vindo 

a ser praticado na zona industrial, o que se traduz em 690,84 €, (seiscentos e noventa euros e oitenta e 

quatro cêntimos), devendo a escritura conter as cláusulas respeitantes aos prazos de construção, direito 

de preferência e de reversão, previstas no Código de Regulamentos e Posturas em vigor. --------------- 

 

 

8. Realização do capital social do Fundo de Apoio Municipal  

O Órgão Executivo tomou conhecimento do ofício enviado pelo Fundo de Apoio Municipal, em 

18 de m aio do corrente ano e cujo teor é o seguinte:  
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9. Casa do Benfica em Serpa – Pedido de apoio 

A Secção de Pesca da Casa do Benfica em Serpa, organizou no dia 31 de  aio uma prova de 

pesca, para a qual solicita o apoio pontual do Município, através da atribuição de um subsídio 

para minimizar os custos com a iniciativa. 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o pedido tem 

enquadramento no “Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo”, o qual 

prevê que se possam candidatar à concessão de apoios para a “realização de projetos e ações 

pontuais” as associações com sede no Concelho de Serpa, (Capítulo I, artigos 2.º e 3.º e 

Capítulo 14.º, artigos 15.º e 16.º). 

Informam ainda que, no corrente ano, ao Clube de Pesca de Serpa, atividade similar ao pedido 

da Casa do Benfica, foi atribuído um subsídio de 200,00 € para o plano de atividades, pelo que 

propõem que seja prestado um apoio financeiro nesse valor. -------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

de  setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Casa do Benfica em Serpa, um subsídio no 

valor de 200,00 (duzentos euros) para apoio na prova de pesca desportiva, realizada no dia 31 

de  maio do corrente ano.  

O Sr. Vereador Noel Farinho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 

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

 

10. Segunda alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista, nos termos do artigo 33.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 

ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente em 17 do corrente mês de junho, 

respeitante à segunda alteração ao Orçamento da Câmara Municipal de Serpa:  
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11. Emissão de autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida em 19 do corrente mês de junho, pelo 

Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor 

é o seguinte:  

 

«Nos termos do disposto no número 5, do artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Lei do 

Orçamento de Estado para o ano 2015 – LOE2015), carece de parecer prévio vinculativo a celebração ou 

a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 27 de agosto, 

independentemente da natureza da contraparte, designadamente no que respeita a: 

a) Contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença; 

b) Contratos de aquisição de serviços cujo objeto seja a consultadoria técnica. 

Nas autarquias locais, este parecer é da competência do órgão executivo, nos termos do n.º 11, do artigo 

75.º, da citada LOE2015, e depende da verificação dos seguintes requisitos: 

a) Verificação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada 

em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e no Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei 

n.º 66/2013, de 27 de agosto, e da inexistência de pessoal em situação de requalificação apto para o 

desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, cujo procedimento é definido por portaria 

prevista nos termos do diploma que institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores em 

funções públicas; 

b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade requerente; 

c) Verificação do cumprimento do n.º 1 do artigo 2.º, e no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, 

nomeadamente a aplicação da redução remuneratória aplicável aos valores pagos por contratos de 

aquisição de serviços que, em 2015, venham a renovar-se ou a celebrar-se com idêntico objeto e ou 

contraparte de contrato vigente em 2014. 

Nos termos do n.º 21 do citado artigo 75.º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), são nulos 

os contratos de aquisição de serviços celebrados ou renovados sem o parecer previsto ou que, de alguma 

forma, violem as disposições anteriormente referidas. 

De referir que não estão sujeitos a Parecer Prévio vinculativo nem a redução remuneratória as situações 

previstas nas alíneas a), b), c), d) e e), do número 8, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015), a saber: 

 a) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços essenciais previstos no n.º 

2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada pelas Leis n.ºs 12/2008, de 26 de fevereiro, 

24/2008, de 2 de junho, 6/2011, de 10 de março, 44/2011, de 22 de junho, e 10/2013, de 28 de janeiro, ou 

de outros contratos mistos cujo tipo contratual preponderante não seja o da aquisição de serviços ou em 

que o serviço assuma um caráter acessório da disponibilização de um bem; 
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b) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços por órgãos ou serviços 

adjudicantes ao abrigo de acordo-quadro; 

c) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços entre si por órgãos ou 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do n.º 1; 

d) As renovações de contratos de aquisição de serviços, nos casos em que tal seja permitido, 

quando os contratos tenham sido celebrados ao abrigo de concurso público em que o critério de 

adjudicação tenha sido o do mais baixo preço; 

e) A celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços no âmbito da Estrutura de 

Missão para a Presidência Portuguesa do G19, criada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

36/2014, de 5 de junho. 

 

Isto posto: 

Contrariamente ao verificado nos anos anteriores, a LOE2015, previu uma exceção ao regime de emissão 

de parecer prévio vinculativo, que consta do n.º 14º, do já citado artigo 75º, que se transcreve: 

“14 — Com exceção dos contratos de prestação de serviços nas modalidades de tarefa e de avença, 

estão excecionados do parecer prévio previsto no n.º 5, a celebração e ou as renovações de contratos de 

aquisição de serviços até ao montante de € 5 000.” 

A exclusão da generalidade dos contratos de aquisição de serviços até ao montante de 5 000,00€ veio 

tornar desnecessário o pedido de emissão de parecer prévio genérico que nos anos anteriores se 

apresentou ao órgão executivo do Município. 

Sucede que, pela Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, foram regulamentados “os termos e a tramitação 

do parecer prévio favorável e da autorização previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 

setembro”. 

De acordo com o disposto no respetivo artigo 2º (Âmbito de aplicação), “os termos e tramitação previstos 

na presente portaria aplicam-se a todos os contratos de aquisição de serviços, nomeadamente nas 

modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, 

arquitetónica, informática ou de engenharia, celebrados por autarquias locais.” 

Como se verifica da leitura da citada Portaria, é aparentemente “afastada” a referida exceção aplicável aos 

contratos de aquisição de serviços até ao montante de € 5 000, quando celebrados por autarquias locais. 

Ora, as Portarias são atos de natureza essencialmente regulamentar que visam completar e/ou esclarecer 

diplomas legais (leis e decretos-lei) que lhe antecedem. Uma Portaria nunca pode, desta forma, revogar 

ou contrariar os mesmos diplomas legais que regulamenta. 

É assim, meu entendimento, que a referida Portaria padece de manifesta inconstitucionalidade, na parte 

que submete a parecer prévio vinculativo do órgão executivo, a celebração de contratos de aquisição de 

serviços até ao montante de 5 000,00€, que não consubstanciem contratos de tarefa ou avença. 

Não obstante, de forma a garantir a criação de mecanismos que assegurem a eficiência e eficácia da 

gestão municipal em matéria de contratação pública, bem como salvaguardar a atividade da Subunidade 

de Contratação Pública e Aprovisionamento, em particular, e do Município de Serpa, em geral, apresenta-
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se proposta de emissão de Autorização Genérica, a ser apreciada e votada na próxima reunião da 

Câmara Municipal de Serpa, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, com efeitos retroativos a data de 

entrada em vigor da mesma Portaria (dia 27 de maio de 2015), desde que se verifiquem, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

a) Numero máximo de contratos a celebrar:  

- Até 250 contratos de aquisição de serviços, celebrados ou a celebrar, desde a data de 

entrada em vigor da referida Portaria n.º 149/2015, até 31 de dezembro de 2015; 

b)  Especificação do objeto dos contratos abrangidos: 

De harmonia com a Classificação Económica das Despesas Publicas - Anexo II, do Decreto-

Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, Agrupamento 02; Subagrupamento 02; Rubricas 01 a 25, 

a saber: 

- Encargos das instalações.  

- Limpeza e higiene.  

- Conservação de bens.  

- Locação de edifícios.  

- Locação de material de informática.  

- Locação de material de transporte.  

- Locação de bens de defesa.  

- Locação de outros bens.  

- Comunicações.  

- Transportes.  

- Representação dos serviços.  

- Seguros.  

- Deslocações e estadas.  

- Estudos, pareceres, projetos e consultadoria.  

- Formação.  

- Seminários, exposições e similares.  

- Publicidade.  

- Vigilância e segurança.  

- Assistência técnica.  

- Outros trabalhos especializados.  

- Utilização de infraestruturas de transportes.  

- Serviços de saúde.  

- Outros serviços de saúde.  

- Encargos de cobrança de receitas.  

- Outros serviços. 

c) Definição do valor máximo de cada um dos contratos a celebrar:  

- 5 000,00€ (Cinco mil euros); 
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No início do mês seguinte àquele a que respeitem, deverá ser elaborada lista dos contratos celebrados ao 

abrigo do número anterior, com expressa referência ao objeto do contrato, adjudicatário e valor da 

adjudicação, tendo em vista a sua presença, para conhecimento, na primeira reunião do órgão executivo 

que se seguir. 

A celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços que não se enquadrem nas alíneas 

supra, estarão sujeitas a parecer prévio casuístico do Órgão Executivo.» 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir autorização genérica à celebração de 

contratos de aquisição de serviços, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, 

de 31 de dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, com efeitos 

retroativos a data de entrada em vigor da mesma Portaria (dia 27 de maio de 2015), desde que 

se verifiquem, cumulativamente, os requisitos acima enunciados. --------------------------------------- 

 

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de segurança 

Em 19 do corrente mês de junho, a Subunidade de Contratação Publica e Aprovisionamento 

emitiu a seguinte informação: 

 

«De acordo com a informação do Dr.º Rui Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, torna-se necessário proceder à aquisição de Serviços de Segurança no 

Edifício dos Paços do Concelho. 

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 n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos 

no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos 

necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 

 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 

 

O presente procedimento – Aquisição de Serviços de Segurança no Edifício dos Paços do 

Concelho – revestem a forma de prestação de serviço considerando, designadamente, que 

tais serviços só podem ser prestados por entidades devidamente licenciadas para o efeito 

pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, sendo 
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inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego público constituída 

ou a constituir.  

 

 

b) Existência de cabimento orçamental: 

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

2015, classificada e cabimentada com o número sequencial 9597/2015, da seguinte forma, 

conforme atestam os anexos A1 a A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020218 – Vigilância e Segurança; 

- GOP – -. 

 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável: 

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

serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento está estimado em 9.000,00€ 

(nove mil euros), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, propondo-se a adoção do 

procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 16.º e na al. 

A) do n.º 1 do art.º 20.º, todos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por 

CCP),  aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação.  

 

d) Identificação da contraparte; 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a empresa a 

convidar para apresentar proposta é: 

L. B. – Segurança Privada, Unipessoal, Lda 

Edifício Jomavip – Rua Cesaltino Fialho Gouveia, Sala 8 – 1.º 

2645-038 Alcabideche 

E-mail: lb_segurancaprivada@hotmail.com 

NIPC nº 507 237 757 

 

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. 

 

e) 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; 
 

Entende-se que o presente procedimento não está sujeito a redução remuneratória 

conforme determinado no artº 75º, nº 1 da LOE 2015, porque não se verifica a identidade 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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de objeto ou contraparte com qualquer outro contrato de aquisição de serviços vigente em 

2014. 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido pelo 

âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar procedimento 

para a contratação de prestação de serviços antes de executado procedimento prévio de recrutamento 

de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou 

serviço solicitar ao INA a verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos 

a suprir as necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

- O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

- Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

- As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica realizada 

entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014; 

 

Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação 

nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não 

têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 

situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não 

estiverem em funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que 

se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Segurança no 

Edifício dos Paços do Concelho, nos termos dos nºs 8 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

dezembro.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos dos nºs 8 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de 

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

se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Segurança no 

Edifício dos Paços do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Constituição de propriedade horizontal de prédio urbano sito na Rua do Barranco, em 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: Maria Caeiro Zagacho Lopes 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 18 do corrente mês de junho, 

informa que pretende a requerente, na qualidade de comproprietária e representante, 

proceder à constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio urbano descrito na 



                                                                                                  Ata n.º 13 – 24/06 

 
 

2015 

 

 26 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º1273/19981029, inscrito na matriz predial sob o 

art.º371.  

A edificação destina-se a habitação, com um piso e com 330,40 m2 de área de terreno 

(168,52m2 de área coberta/construção e 161,88m2 de área descoberta). 

A edificação é de construção anterior ao regulamento geral das edificações urbanas (RGEU) – 

(até ao artigo 588 as edificações são anteriores a 1951). 

Face ao Plano Diretor Municipal, o prédio urbano insere-se em espaços centrais e residenciais: 

Índice de ocupação do solo líquido (lol) [%] – 100 e Índice de utilização do solo líquido (lul) – 

1,6.  

O pedido encontra-se instruído com autorização dos comproprietários. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição em 

regime de propriedade horizontal, de acordo com as frações que se discriminam: 

Fração A – piso térreo, destinado a habitação, com entrada pela rua do Barranco, n.º43. É 

constituído por dois quartos, sala, cozinha, instalação sanitária e arrumos, com 53,01m2 de 

área coberta e 30,68m2 de área descoberta. Valor relativo da fração – 25,33%. 

Fração B – piso térreo, destinado a habitação, com entrada pela rua do Barranco, n.º45. É 

constituído por dois quartos, sala, cozinha, instalação sanitária e arrumos, com 54,64m2 de 

área coberta e 25,13m2 de área descoberta. Valor relativo da fração – 24,14%. 

Fração C – piso térreo, destinado a habitação, com entrada pela rua do Barranco, n.º47. É 

constituído por dois quartos, sala, cozinha, instalação sanitária e arrumos, com 60,87m2 de 

área coberta e 106,07m2 de área descoberta. Valor relativo da fração – 50,53%. 

É comum a todas as frações: a cobertura, lajes de teto/pavimento, paredes autoportantes e 

redes de infraestruturas, conforme definido no Artigo 1421º do Código Civil. 

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

comunicando diretamente para a via pública, pela rua do Barranco e a tardoz, com a travessa 

do Campo, preenchendo os requisitos dos Artigos 1414º 1 415º do Código Civil. ------------------- 

 

 

14. Alteração à constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Portas de 

Beja, n.º 18 em Serpa – Requerente: Antónia Amália Correia 

Os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informam que, 

relativamente à propriedade horizontal solicitada pela Srª. Antónia Amália Correia e Outros sita 

na Rua das Portas de Beja n.º 18 em Serpa, por lapso foi referida a descrição na conservatória 

do registo predial de Serpa sob o n.º 1873/19950816 mas o correto é n.º 2552 e 2556. 

O prédio urbano também se situa na Rua da Barbacã n.º 1 e 3. 

Face ao exposto e de acordo com o parecer da respetiva Divisão, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, retificar a deliberação proferida na reunião do Órgão Executivo realizada no 

dia 18 de fevereiro de 2015: 



                                                                                                  Ata n.º 13 – 24/06 

 
 

2015 

 

 27 

 

«Constituição de Propriedade Horizontal do prédio urbano, com dois pisos, sito na Rua das 

Portas de Beja, n.º 18, e Rua da Barbacã, n.ºs 1 e 3, em Serpa, inscrito na matriz urbana com o 

n.º 1132, da (extinta) freguesia de Santa Maria, concelho de Serpa, e descrito na conservatória 

do registo predial de Serpa sob os n.ºs 2552/20150210 e 2556/20150415, com a área total de 

155,0 m2 e seguinte composição: área coberta 155,0 m2; área de construção 303,0 m2. 

O prédio é composto por serviços, que se desenvolvem ao nível do rés-do-chão, e por uma 

habitação, no 1º piso, perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas 

entre si, ambas com saída para a via pública, reunindo as condições para ser submetido ao 

regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se descrevem: 

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a serviços, com entrada pelo número de 

polícia n.º 18, da Rua das Portas de Beja, composta por cinco salas, quatro arrumos e 

instalações sanitárias. 

Esta fração tem uma superfície coberta/área de implantação de 148,0 m2 e área de construção 

de 148,0 m2. 

Fração B – Constituída por rés-do-chão e 1º piso, destinada a habitação de tipologia T3, com 

entrada pelo rés-do-chão, com o número de polícia n.º 3, da Rua da Barbacã, composta por três 

quartos, cozinha/sala, duas instalações sanitárias e circulação. A fração é ainda constituída por 

um terraço. 

Esta fração tem uma área bruta de construção de 155,0 m2, composta pela área de construção 

do rés-do-chão de 7,0 m2 e pela área de construção do 1º piso de 148,0 m2. O terraço tem uma 

área de 15,0 m2. 

São comuns às frações A e B: 

- O solo, a cobertura, lajes de teto/pavimento, paredes autoportantes e as redes de 

infraestruturas. 

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

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo por conseguinte os requisitos dos 

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

 

 

15. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 12 e 14 e Rua Nova de 

Santo António, n.º 5 em Brinches – Requerente: Maria da Conceição Rala Estevens 

Cavaco  

1. Prédio original – sito na Rua 1º de Maio, n.ºs 12 e 14, e Rua Nova de Santo António, n.º 5, 

em Brinches, inscrito na matriz urbana com o n.º 99, da freguesia de Brinches, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 956/19941110, com área total de 166,0 m2 

e seguinte composição: área coberta de 153,5 m2; área descoberta de 12,5 m2. 
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2. Parcela a destacar – sita na Rua 1º de Maio, n.º 14, em Brinches, com a área total de 33,0 m2 

e seguinte composição: área coberta de 33,0 m2. 

 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 17 

de junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o 

destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no ponto 1, não 

constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque de parcela, 

dentro do aglomerado urbano de Brinches, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do artigo 

6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de parcela 

dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque confrontem 

com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

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

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

e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

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

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

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

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…) ------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

16. Proposta de atribuição de nome de rua em Serpa 
Na sequência de requerimento apresentado pelo Banco BPI e de acordo com a proposta da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea ss) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir a seguinte denominação ao arruamento sito na União de Freguesias de Serpa (Salvador 

e Santa Maria): 
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Rua de São Brás 
 
 

17. Programa Municipal de Habitação Jovem – Clausula de reversão 

Na sequência de pedido de empréstimo bancário, formulado por Vanessa de Jesus Marques 

Guerreiro e Heitor Carlos da Silva Sério, adquirentes do lote de terreno nº 8, destinado a 

habitação, na Zona do Moinho, em Serpa, os Serviços Técnicos da Divisão de Administração, 

Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica referem que foram informados pela 

requerente e pelo funcionário do Banco Santander que, apreciada a escritura de compra e 

venda e certidão permanente do registo do prédio, documentos apresentados para instrução 

do referido pedido de empréstimo, foram confrontados com a cláusula de reversão que se 

transcreve: 
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Considera a entidade bancária que a mencionada cláusula não confere segurança jurídica e 

financeira para a celebração de contrato de empréstimo e solicita que o município reaprecie o 

assunto e se pronuncie num dos seguintes sentidos: renúncia da cláusula de reversão, 

cancelamento da cláusula ou, autorização da subsistência da hipoteca em caso de reversão. 

Perante o exposto e, atendendo a que a contratação do empréstimo é necessário para a 

construção do edifício, e que já se encontra aprovada, sugerem que o órgão executivo se 

pronuncie sobre o cancelamento da cláusula de reversão. 

Sobre o assunto, o Chefe da respetiva Divisão refere, em informação datada de 17 de junho, 

que considera que seria preferível emitir autorização para subsistência da hipoteca em caso de 

reversão, do que autorizar o cancelamento da cláusula de reversão. ------------------------------------ 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Presidente tendo começado por referir que concorda com a 

proposta do Chefe de Divisão para autorizar a subsistência da hipoteca em caso de reversão e 

colocou também a hipótese de se emitir uma autorização genérica para casos similares, para 

evitar a apreciação caso a caso e permitir assim que os processos dos requerentes sejam 

despachados com maior celeridade. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Interveio também o Sr. Vereador Daniel Veiga, questionando quais seriam as consequências 

para a autarquia se o processo não decorrer normalmente, caso haja incumprimento perante a 

entidade bancária e se não haveria hipótese de se retirar dos contratos esta cláusula de 

reversão, mantendo apenas o limite temporal. ---------------------------------------------------------------- 

 
O Sr. Presidente lembrou que a autarquia está a vender terrenos a um preço muito reduzido e 

precisa de garantir que serão utilizados para o fim a que se destinam pelo requerente que o 

adquiriu e ao retirar-se a cláusula de reversão, a autarquia deixaria de poder intervir em caso 

de incumprimento ou alienação do terreno antes de estar construída a habitação. Estão 

assinados protocolos com esta cláusula e agora temos que tentar resolver a situação dos 

requerentes perante a exigência da entidade bancária, para efeitos de empréstimo, mas 

salvaguardando também a situação da autarquia para problemas que possam surgir no futuro, 

pelo que a proposta do Chefe de Divisão seria uma solução intermédia para resolver a situação 

dos requerentes e da autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que se deve manter a cláusula de reversão, e concorda com a 

proposta apresentada pelo Chefe de Divisão, mas não concorda que seja emitida autorização 

genérica, achando preferível que sejam analisados os casos individualmente. ---------------------- 
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Face ao exposto, o Sr. Presidente sugeriu que seja proferida deliberação sobre o caso dos 

requerentes em apreciação, podendo numa próxima reunião do Órgão Executivo solicitar-se a 

presença do Chefe de Divisão para que os eleitos lhe possam colocar as duvidas que tenham 

sobre o assunto e obter esclarecimentos mais precisos, podendo analisar-se depois essa 

possibilidade de deliberação genérica em relação a casos similares. ------------------------------------- 

 
 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a subsistência 

da hipoteca em caso de reversão, relativamente ao lote n.º 8 do loteamento da Zona do 

Moinho, em Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

18. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para o ano de 2015 
Através de ofício datado de 5 de junho, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo remete 

à autarquia informação sobre a comparticipação dos Municípios associados para o ano de 

2015: 

 
 

 Deliberação  
Nos termos do artigo 4.º alínea c) dos Estatutos da CIMBAL, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, proceder à transferência mensal para aquela Comunidade Intermunicipal, 
do valor de 2.917,97 (dois mil, novecentos e dezassete euros e noventa e sete cêntimos), 
respeitante à comparticipação desta autarquia para o ano de 2015. ------------------------------ 
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19. Empreitada de execução do Centro Escolar de Serpa – Libertação de cauções 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento emitiu a seguinte informação, em 16 
do corrente mês de junho:  
 
«Veio a empresa Mota-Engil – Engenharia e Construções, S. A. solicitar a libertação de 60% de 

cada uma das garantias bancárias prestadas no âmbito do concurso acima identificado, de 

acordo com o estipulado na alínea a) e 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).  

Sobre o assunto cumpre-me informar o seguinte: 

 Existem, no processo de concurso, duas Garantias Bancárias emitidas pela Caixa Geral 

de Depósitos, prestadas pela empresa acima identificada:  

1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 

185.887,49€ (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e 

quarenta e nove cêntimos), que corresponde a 10% do valor contratual, referente 

ao contrato inicial;  

2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ 

(onze mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que 

corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2; 

 O auto de receção provisório data de 19/12/2012; 

 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; 

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

receção provisória da obra, é libertada 30% da caução total da obra; 

 Nos termos da alínea b), da mesma disposição legal, no 2º ano após a receção provisória 

da obra, é libertada mais 30% da caução total da obra; 

 Nestes termos, e de acordo com o que é solicitado pela empresa, deverá ser libertada, 

em cada uma das garantias: 

1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 

185.887,49€ (cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e 

quarenta e nove cêntimos), que corresponde a 10% do valor contratual, referente 

ao contrato inicial, deverá ser libertada 111.532,49€ (cento e onze mil, quinhentos e 

trinta e dois euros e quarenta e nove cêntimos), ficando ainda caucionado o valor de 

74.355,00€ (setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco euros); 

2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ 

(onze mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que 

corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2, deverá 

ser libertada 7.199,39€ (sete mil, cento e noventa e nove euros e trinta e nove 
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cêntimos), ficando ainda caucionado o valor de 4.799,59€ (quatro mil, setecentos e 

noventa e nove euros e cinquenta e nove cêntimos); 

 Assim, a libertação é de 118.731,88€ (cento e dezoito mil, setecentos e trinta e um 

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

valor de 79.154,59€ (setenta e nove mil, cento e cinquenta e quatro euros e cinquenta e 

nove cêntimos); 

 Foi efetuada a vistoria, conforme estipulado no artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 

22 de agosto, a 10-04-2015, assinada pelo representante do dono de obra e pelo 

representante do empreiteiro. 

 

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 da Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa 

inicial, a autorização para que se proceda à libertação de 60% das Garantias Bancárias acima 

identificadas, no valor total de 118.731,88€ (cento e dezoito mil, setecentos e trinta e um euros 

e oitenta e oito cêntimos), nos termos acima descritos.» -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 

22 de agosto, o Órgão Executivo deliberou por unanimidade, autorizar a libertação de 60% das 

Garantias Bancárias acima identificadas, no valor total de 118.731,88€ (cento e dezoito mil, 

setecentos e trinta e um euros e oitenta e oito cêntimos). ------------------------------------------------- 

 

 
20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 116, referente 

ao dia 23 de junho de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 628.144,31 (seiscentos e 

vinte e oito mil, cento e quarenta e quatro euros e trinta e um cêntimos) e 171.756,40 (cento e 

setenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis euros e quarenta cêntimos), respeitante a 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Noel 

Farinho para abordar novamente o assunto da Estrada Nacional 265 (Serpa/Brinches), face ao 

avançado estado de degradação da mesma e à inoperância do Governo e propor que o 

município tome uma posição pública sobre esta matéria, aprovando um voto de protesto, na 

defesa dos interesses de todos os utentes daquela estrada. ------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente informou que se encontra agendada uma reunião para o dia 2 de julho com as 

Estradas de Portugal, na sequência de anteriores contatos com aquela entidade sobre este 
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assunto. Por isso, sugere que a proposta de aprovação de um voto de protesto seja analisado 

na próxima reunião do Executivo, depois de efetuada aquela reunião. ---------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que a sua proposta terá que ser analisada nesta reunião, uma 

vez que existe um compromisso público dos Vereadores do Partido Socialista, na sequência do 

comunicado divulgado hoje na comunicação social, de que iriam insistir para que a Câmara 

tome posição pública sobre a matéria. 

O teor do referido comunicado é o seguinte: 

 

 
«COMUNICADO 

ESTRADA NACIONAL N265 ABANDONADA 

 

Os vereadores do PS deslocaram-se à Freguesia de Brinches para observarem presencialmente o 

estado da estrada nacional N265 que liga aquela freguesia à Cidade de Serpa, sede de Concelho. 

Face ao cenário aterrador que encontraram, uma estrada nacional praticamente abandonada e 

intransitável, decidiram que vão solicitar uma reunião ao responsável das estradas de Portugal no 

Alentejo, com a finalidade de informar diretamente a entidade responsável sobre o estado da via 

rodoviária e perigos inerentes à circulação de veículos dado a colossal degradação visível. Vão 

ainda insistir para que o executivo Municipal tome posição pública sobre a matéria. 

As fotos em anexo documentam o triste esquecimento e abandono da N265 e ilustra alguma 

incúria dos responsáveis… Está em causa a circulação segura de automóveis, tratores agrícolas, 

camiões e outros e por isso teme-se pela vida dos condutores e passageiros audazes que por ali 

circulam. 

Após esta tomada de posição pública o PARTIDO SOCIALISTA de SERPA defende uma 

imprescindível e urgente obra de beneficiação e requalificação daquele troço. 

 

Brinches, 24 de Junho de 2015» 

 

 
 

Nesse sentido, de acordo com a proposta apresentada, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, aprovar um Voto de Protesto contra o estado de degradação em que se encontra 
a Estrada Nacional 265 (Serpa/Brinches), tendo já o Município de Serpa agendada para o 
próximo dia 2 de julho, uma reunião com as Estradas de Portugal, para analisar este assunto.  
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Na sequência do pedido apresentado pelo Sr. Vereador Daniel Veiga na reunião do Executivo 

realizada no dia 18 de junho do corrente ano, foi enviado a todos os eleitos, no dia 22 do 

corrente mês por email, o documento respeitante à certificação legal das contas do município 

respeitante ao ano de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Também na sequência da intervenção do Sr. Vereador João Santos sobre o Plano de Pormenor 

de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa e conforme indicação do Sr. Presidente, 

foi entregue na reunião de hoje a todos os eleitos, o referido Plano em CD. --------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público  

Interveio o Sr. Domingos Godinho para questionar sobre os lotes da ZAE - Zona de Atividades 
Económicas de Vila Nova de S. Bento, propriedade da Sociedade Agrícola S. Bento e que se 
encontram há muitos anos sem qualquer construção, tendo o Sr. Presidente respondido que 
alguns lotes dessa ZAE fazem parte das permutas aquando da aquisição dos terrenos, mas irá 
verificar-se com os respetivos serviços, a situação desses lotes.  
 

Foi ainda abordado pelo Sr. Domingos, a situação de degradação em que também se encontra a 
estrada do Cruzeiro, tendo o Sr. Presidente informado que essa estrada é da responsabilidade 
da Câmara Municipal e que essa degradação decorre do uso dessa estrada enquanto 
decorreram as obras do troço entre Serpa e Mértola. Contudo, a autarquia não tem 
possibilidade de reparar todas as estradas municipais num curto espaço de tempo. ---------------- 
 
Usou também da palavra o Sr. Francisco Godinho para recordar uma situação parecida com a 

que atualmente se vive na estrada de Brinches. Quando se efetuaram as obras na barragem, a 

estrada de Serpa/Vale de Vargo degradou-se bastante e após muitas reclamações sem 

quaisquer resultados, a Junta de Freguesia de Vale de Vargo, com a colaboração da Câmara 

Municipal organizou uma marcha lenta, que contou com a participação de mais de 100 

viaturas, seguida de divulgação de comunicados e depois disso, em pouco tempo, conseguiu-se 

a reparação dessa estrada. Sugere que se organizem protestos desta natureza no que diz 

respeito à estrada de Brinches, com o envolvimento da Junta de Freguesia e da Comissão de 

Utentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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: ------------------------------------------------------- 
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1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado  

3. Associação Cultural Os Filhos de Lumière – Pedido de apoio para o Projeto “Cinema, 

Cem Anos de Juventude” 

4. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa – Pedido de apoio para visita a França 

5. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março – Prédio urbano sito no Largo do Adro, n.º 9 

em Brinches  

6. Venda de parcela de terreno em Santa Iria  

7. Lote de terreno n.º 31 da Zona Industrial de Serpa 

8. Realização do capital social do Fundo de Apoio Municipal  

9. Casa do Benfica em Serpa – Pedido de apoio 

10. Segunda alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

11. Emissão de autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços  

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de segurança 

13. Constituição de propriedade horizontal de prédio urbano sito na Rua do Barranco, em 

Vila Verde de Ficalho – Requerente: Maria Caeiro Zagacho Lopes 

14. Alteração à constituição de propriedade horizontal do prédio sito na Rua das Portas de 

Beja, n.º 18 em Serpa – Requerente: Antónia Amália Correia 

15. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 1.º de Maio, n.º 12 e 14 e Rua Nova de Santo 

António, n.º 5 em Brinches – Requerente: Maria da Conceição Rala Estevens Cavaco  

16. Proposta de atribuição de nome de rua em Serpa 

17. Programa Municipal de Habitação Jovem – Clausula de reversão 

18. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para o ano de 2015 

19. Empreitada de execução do Centro Escolar de Serpa – Libertação de cauções 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 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)   


