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Ata n.º 14/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 8 DE JULHO DE 2015 

 

Na Sala de Reuniões do edifício da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia oito do mês de julho 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 13/2015 

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 13, relativa à reunião realizada no dia 24 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.º do Regimento, 

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

1. Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina 

da Orada 

2. Renovação das Licenças da Microsoft – Repartição de encargos 

3. Transportes escolares dos circuitos especiais – Repartição de encargos  

4. Proposta de revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

5. Aditamento aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências  

6. Consolidação de Contas – Município de Serpa 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua António Carlos Calixto, n.º 6 e n.º 12 em Serpa 

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

9. Licenças de recinto improvisado 

10. Casa do Povo de Brinches - Proposta de venda de dois prédios urbanos em Brinches  

11. Autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços – Listagem 

de maio/junho 

12. Programa Municipal de Habitação Jovem – Cláusula de reversão  

13. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assistência técnica aos 

equipamentos informáticos  

14. Resumo Diário da Tesouraria  
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ORDEM DO DIA 

1. Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina 

da Orada 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

26 de junho do corrente ano, de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 79º do D.L. n.º 

380/99 de 22 de setembro, conforme redação da republicação anexa ao D.L. n.º 316/2007, de 

19 de setembro, e artigo 25.º n.º 1 alínea h) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, 

por unanimidade, aprovar os Planos de Urbanização para Pias, Vila Nova de S. Bento e Plano de 

Pormenor da Mina da Orada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Renovação das Licenças da Microsoft – Repartição de encargos 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

26 de junho do corrente ano, de acordo com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99 

de 8 de Junho, deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte repartição de encargos de 

verbas para 2016 e 2017, respeitante à renovação das Licenças da Microsoft: 

Valor 

Global S/ 

IVA 

Valor 

Global C/ 

IVA 

2015 2016 2017 
Nº Seq. 

Cab. 
Valor S/ IVA 

Valor C/ 

IVA 
Valor S/ IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ IVA Valor C/ IVA 

60.796,78 € 74.780,04 € 12.666,00 € 15.579,18 € 30.398,39 € 37.390,02 € 17.732,39€ 21.810,84€ 9588 

 

 

3. Transportes escolares dos circuitos especiais – Repartição de encargos  

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

dia 26 de junho do corrente ano, nos termos do art.º 22, nº1 e nº6 do DL nº 197/99 de 8 de 

Junho, deliberou, por unanimidade, aprovar a repartição de encargos de verbas respeitante aos 

circuitos especiais de transportes escolares (de I a XXVII), para o ano de 2016. ----------------------- 

 

4. Proposta de revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

26 de junho do corrente ano, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 1 alínea a) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com nove abstenções dos eleitos do PS e 

quinze votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a primeira revisão ao Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------- 
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5. Aditamento aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências  

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

dia 26 de junho do corrente ano, de acordo com o estipulado no art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da 

Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar os aditamentos aos 

Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências nas Uniões e Juntas de 

Freguesia do Concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Consolidação de Contas – Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

26 de junho do corrente ano, em conformidade com o artigo 76.º n.º 2 da Lei n.º 73/2013, de 3 

de setembro, apreciou o documento de prestação de contas consolidadas, respeitante ao ano 

de 2014, bem como o documento de Certificação Legal das Contas Consolidadas. ------------------- 

 

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua António Carlos Calixto, n.º 6 e n.º 12 em Serpa 

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.  

Na sequência do requerimento de Teresa de Jesus Varela Bettencourt e 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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 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. -------- 

 

 

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

8.1.Moto Clube São Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube São Bento, através de Pretensão n.º 8997/2015 

datado de 23 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 da taxa de licença de recinto improvisado para o baile a realizar no 

dia 11 do corrente mês de julho. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Licenças de recinto improvisado 

9.1. 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: ------------------------------------- 
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Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Corpo Nacional de 

Escutas 

Agrupamento 377 

Festa de 

S.Pedro 

8801 27 a 29 de junho 2015.06.25 

Comissão de Festas de 

Pias 

Bailes dos 

Santos 

Populares 

8904 23 a 28 de junho 2015.06.23 

 

9.2. Moto Clube São Bento 

Na sequência da Pretensão n.º 8993/2015, datada de 23 de junho, apresentada pelo Moto 

Clube São Bento para a emissão de licença de recinto improvisado, para um baile a realizar no 

dia 11 de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu o seguinte 

parecer, em 26 de junho: 

 
«O Moto Clube de São Bento, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para 
realizar Festa /Baile Convívio Motard no dia 11 e 12 de julho de 2015, no sitio do Cruzeiro, na 
União de Freguesias de  Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com inicio às 12h00 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 de camara.» -------------- 
 

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

licença de recinto improvisado, solicitada pelo Moto Clube de São Bento, para a realização de 

um baile no dia 11 de julho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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9.3. Comissão de Festas de Ficalho 

Na sequência da Pretensão n.º 9328/2015, datada de 30 de junho, apresentada pela Comissão 

de Festas de Ficalho para a emissão de licença de recinto improvisado, para bailes e variedades 

a realizar de 11 de julho a 2 de agosto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

emitiu o seguinte parecer, em 3 de julho: 

 
«A Comissão de Festas de Ficalho, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para 
realizar Festa /Baile e variedades nos dias 11 de Julho de 2015 a 2 de agosto de 2015, no recinto 
junto ao antigo mercado municipal, na freguesia de Vila Verde de Ficalho, com inicio às 12h00 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 de camara.» 
 

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

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

de bailes e variedade de 11 de julho a 2 de agosto de 2015.------------------------------------------------ 

 

 

10. Casa do Povo de Brinches - Proposta de venda de dois prédios urbanos em Brinches  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria jurídica, informa que, na 

sequência de acordos assinados e troca de correspondência havida entre o Município de Serpa 

e a Casa do Povo de Brinches, e tendo em conta o ofício E/8860, de 19/05/2015, a Casa do Povo 

de Brinches - Associação Cultural, propõe vender ao Município de Serpa os seguintes prédios:  

 

 Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 836, sito na Rua dos Sapateiros, s/n, 

em Brinches, com o valor patrimonial de 23.280,00€, não registado na 

Conservatória do Registo Predial a seu favor, sujeito a escritura de justificação; 

 Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 1286, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 2626/20130226, com aquisição a favor da 
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Casa do Povo de Brinches, parcela de terreno, com a área de 2.000m2, sito na 

Tapada, freguesia de Brinches, resultante do prédio rústico anteriormente 

inscrito na matriz sob o artigo 332 seção F. A este prédio é atribuído o valor de 

14.620,00 euros.  

As condições de venda propostas e previamente acordadas são as seguintes: O preço atribuído 

aos dois prédios urbanos é de 37.900,00€ (trinta e sete mil e novecentos euros), devendo ser 

pago em numerário, o valor de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), na data da celebração 

da escritura, e em espécie, mediante a entrega formal da viatura, com a Matrícula 75-IL-79, 

marca Volkswagen, Modelo 7HC, no valor de 35.400,00€ (trinta e cinco mil e quatrocentos 

euros) encontrando-se as partes reciprocamente pagas. 

A Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos sequenciais n.º 9682 e 9683/2015.  

 

 Deliberação  

Apreciado o assunto sobre a aquisição dos bens imóveis acima identificados, condições da sua 

aquisição e forma de pagamento, foi deliberado, por unanimidade, de acordo com o disposto 

no artigo 33º, nº 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, adquirir os mencionados 

prédios pelo preço definido e condições acordadas. ---------------------------------------------------------- 

 

 

11. Autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços – Listagem de 

maio/junho 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 24 

de junho do corrente ano, a Subunidade de Aprovisionamento remete ao Órgão Executivo, a 

listagem de aquisição de serviços efetuados entre 27 de maio e 30 de junho.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida listagem de aquisição de serviços, 

respeitante ao período de 27 de maio a 30 de junho do corrente ano, relativamente aos quais 

tinha emitido parecer genérico favorável, 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, a 

qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------- 

 

 

12. Programa Municipal de Habitação Jovem – Cláusula de reversão  

Na sequência de pedido de empréstimo bancário, formulado por Ana Lúcia Chorão Santana 

Mestre, adquirente do lote de terreno nº 9, destinado a habitação, sito no Loteamento 

Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, refere que foram informados pela requerente, que o Banco 

Santander, após apreciação da escritura de compra e venda e certidão permanente do registo 
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do lote, documentos apresentados para instrução do referido pedido de empréstimo, foram 

suscitadas dúvidas relativamente à cláusula de reversão que se transcreve: 

 
“SUJEITOS) PASSIVOS): 

** MUNICÍPIO DE SERPA 

NIPC 501112049 

** CLÁUSULA DE REVERSÃO - O prédio reverte para o Município com perda de todas e quaisquer benfeitorias 

nele realizadas e de perda de trinta por cento da quantia entregue a título de pagamento, nos seguintes casos: 

Deverá cumprir os prazos de construção, devendo iniciar as obras no prazo de um ano e concluir no prazo de 

três anos, bem como o destino a dar ao lote, salvo por motivos justificativos aceites pela Câmara. 

O(A) Conservador(a)” 

 

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 sobre a 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 em fase de aprovação, a requerente solicita que a 

câmara municipal aprecie a cláusula de reversão constante no contrato e registada e que 

autorize a subsistência da hipoteca em caso de reversão. -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

da hipoteca em caso de reversão, relativamente ao lote n.º 9 do loteamento da Zona do 

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

 

 

13. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assistência técnica aos 

equipamentos informáticos  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 3 do corrente mês de julho, 
emitiu a seguinte informação, que se transcreve:  

«De acordo com as informações do Serviço de Qualidade, Organização e Informática, 

I/755 e 1134/2015, torna-se necessário proceder à aquisição de Serviços de Assistência 

Técnica aos Equipamentos Informáticos. 

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 
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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 Assistência Técnica 

aos Equipamentos Informáticos – reveste a forma de prestação de serviço. 

Trata-se de um trabalho não subordinado, o 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.  

 

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 

8670/2015, da seguinte forma, conforme atestam os anexos A1 a A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020219 – Assistência Técnica; 

- 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 12.600,00€ (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 a apresentar proposta é: 

Visualforma – Tecnologias de Informação, SA 
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Visualforma Business Center – EN 125 – Sitio das Figueiras 

8005-145 Faro 

NIPC nº 503 536 717 

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

CCP. O procedimento decorrerá através da plataforma eletrónica SaphetyGov, 

utilizada por esta autarquia. 

 

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 de objeto 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 
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(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 Assistência Técnica aos Equipamentos Informáticos, nos 

termos dos nºs 8 e 11 do artigo 73º da Lei nº 83-C/2013 de 31 de dezembro.» ------------- 

 

 Deliberação  

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 Assistência Técnica aos 

Equipamentos Informáticos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 126, referente 

ao dia 7 de julho de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 412.112,38 € (quatrocentos e 

doze mil, cento e doze euros e trinta e oito cêntimos) e 96.878,79 € (noventa e seis mil, 

oitocentos e setenta e oito euros e setenta e nove cêntimos), respeitante a operações 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente interveio para 

informar sobre a reunião que decorreu com as Estradas de Portugal e em relação ao assunto da 

EN 265 (Serpa/Brinches), a entidade assumiu o facto de ter enviado um email com a 

calendarização para intervenção nas estradas, mas não confirmam a realização das obras na 

data indicada.  

Em relação ao protocolo que a Câmara celebrou com esta entidade para a reparação e 

manutenção dos semáforos no concelho, estava previsto no final do primeiro semestre estar 

tudo concluído. Da parte da Câmara, grande parte do trabalho está feito e o resto está a ser 

concluído, existindo no entanto, alguns atrasos por parte das Estradas de Portugal.  

Sobre o cruzamento em Vila Nova de S.Bento/Estrada do Cruzeiro, informaram que, de 

momento, não há outra solução para resolver o problema da falta de segurança e voltámos a 

colocar a hipótese de uma rotunda, assunto que ficou de ser analisado pela entidade.  

No que diz respeito ao cruzamento de Pias/Vila Nova de S.Bento/Vale de Vargo existe um 

estudo prévio, mas consideramos que seria uma solução que não resolveria o problema, 

continuaria a ser uma situação confusa e a Câmara avançou também com a hipótese de 

construção duma rotunda que pudesse disciplinar o trânsito. -------------------------------------------- 
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Quanto à questão colocada pelo Sr. Vereador Daniel Veiga na reunião de 18 de junho, sobre o 

procedimento de ajuste direto para aquisição de sacos de cimento, o Sr. Presidente apresentou 

a informação prestada pela Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, cujo teor 

é o seguinte:   

 

«Relativamente ao assunto exposto, cumpre informar: 

1- A 9/03/2015 foi autorizado pelo Sr. Presidente de Câmara, o recurso ao ajuste direto, ao 

abrigo dos arts. 20º e 114º, ambos do Decreto-Lei 18/2008, para aquisição de Sacos de Cimento, 

sendo conduzido pelo Júri designado no mesmo  despacho, ao abrigo do art. 67º, nº 1 do citado 

diploma legal; 

2- O procedimento decorreu na plataforma eletrónica de contratação pública, usada por este 

Município; 

3- Foram convidadas a apresentar propostas as seguintes empresas da especialidade: 

 - AJD- Materiais de Construção, lda; 

 - Irmãos Carrasco- Materiais de Construção, lda; 

 - Pejofer- Materiais de Construção, Lda  

                - Francisco Póvoa e Helena, Lda, 

4- Decorrido o prazo para a entrega das propostas, constatou-se a apresentação de uma única 

proposta: Francisco Póvoa e Helena, Lda, ao preço unitário de € 2,45/saco de 25 kgs, perfazendo 

um total de € 7.350,00.  

(informação constante no portal http://www.base.gov.pt/Base/pt/Homepage) 

Refere-se ainda, que a empresa Irmãos Lucas, Lda, exercendo atividade no âmbito da serralharia 

e ferro, não foi convidada a apresentar proposta, por o objeto do procedimento ser em absoluto 

distinto.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para solicitar informação sobre a data que estava 

prevista para intervenção na EN265, por parte das Estradas de Portugal, tendo o Sr. Presidente 

respondido que se previa maio/junho/julho e ficaram de confirmar se iniciariam ainda no final 

de julho.  

O Sr. Vereador Noel Farinho refere que não compreende que, num País em que os cofres estão 

cheios, conforme declarações do Primeiro-ministro e da Ministra das Finanças, não sejam 

efetuadas as obras que salvaguardem a segurança das pessoas.  

Propõe ainda que na estrada de Serpa/Vale de Vargo, para uma maior segurança, sejam 

colocados uns avisadores sonoros que permitam alertar para a aproximação do STOP junto ao 

cruzamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do 

disposto no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados 

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

 Planos de Urbanização de Pias e Vila Nova de S. Bento e Plano de Pormenor da Mina 

da Orada 

 Renovação das Licenças da Microsoft – Repartição de encargos 

 Transportes escolares dos circuitos especiais – Repartição de encargos  

 Proposta de revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Aditamento aos Acordos de Execução e Contratos de Delegação de Competências  

 Consolidação de Contas – Município de Serpa 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no 

prédio sito na Rua António Carlos Calixto, n.º 6 e n.º 12 em Serpa 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Casa do Povo de Brinches - Proposta de venda de dois prédios urbanos em Brinches  

 Autorização genérica à celebração de contratos de aquisição de serviços – Listagem 

de maio/junho 

 Programa Municipal de Habitação Jovem – Cláusula de reversão  

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assistência técnica aos 

equipamentos informáticos  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H10 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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