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Ata n.º 15/2015 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 22 DE JULHO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia vinte e dois do mês de julho 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 14/2015 

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 14, relativa à reunião realizada no dia 8 de julho, 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. Pedido de isenção de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Direito de preferência relativo à transmissão do Lote n.º 10 da Zona Industrial de 

Serpa 

4. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Brinches – Pedido de apoio para o 

Encontro de Grupos Corais “Tarde do Cante” 

5. Aquisição de serviços de manutenção do elevador do Musibéria – Repartição de 

encargos 

6. Empreitada de Requalificação da Estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e 

Serpa/Mina da Orada/Brinches) - Redução da Caução 

7. Parecer Prévio Vinculativo para Aquisição de Serviços de Produção de Espetáculos 

para Festival da Juventude - Enxoé 2015 

8. Associação de Atletismo de Beja – Proposta de acordo de colaboração 

9. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto – Salão Polivalente  

10. Resumo Diário da Tesouraria 
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1. PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

1.1. Associação Cultural e Juvenil UAI 

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

9593/2015 datado de 3 de julho, 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 de ruido para a 

realização de variedades nos dias 10 e 11 de julho. ---------------------------------------------------------- 

 

1.2. Futebol Clube de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 9935/2015 

datado de 9 de julho, 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 ocupação de via pública, para instalação de um 

ponto de venda de bebidas, junto ao pavilhão Carlos Pinhão, nos dias 11 e 12 do corrente mês 

de julho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1.3. Fundação Viscondes de Messangil 

A Fundação Viscondes de Messangil, através de email datado de 4 de junho, solicita autorização 

para que o grupo de crianças da valência de pré-escolar daquela Fundação, frequentem a 

piscina municipal de Pias durante o mês de julho, às terças e sextas feiras, sendo o grupo 

composto por 17 crianças, acompanhadas por dois adultos.  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa  que o Regulamento de Taxas 

do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou Reduções, ponto 2 alínea d), 

menciona que poderão ser concedidas isenções e reduções, totais ou parciais a Instituições 

particulares de solidariedade social. As crianças, até 9 anos, estão isentas de pagamento e no 

âmbito do apoio às instituições de cariz social, propõem a isenção de pagamento para os 

monitores acompanhantes. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o solicitado pela Fundação Viscondes de Messangil, 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 Fundação do pagamento das taxas de 

utilização da Piscina Municipal de Pias. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. LICENÇAS DE RECINTO IMPROVISADO 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Vice-

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------- 
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Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Associação Cultural e 

Juvenil UAI 

Variedades 9589 de 3 de 

julho 

10 e 11 de julho 2015.07.10 

 

 

3. DIREITO DE PREFERÊNCIA RELATIVO À TRANSMISSÃO DO LOTE N.º 10 DA ZONA INDUSTRIAL 

DE SERPA 

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

Recursos Humanos e Apoio Jurídico em 7 do corrente mês de julho: 

 

«Face ao pedido formulado por Esporão Azeites, Lda E/ 9500, de 02/07/2015, é feita a seguinte 

apreciação: 

1- Conceito 

Tendo em consideração o conceito de direito de preferência como a convenção pela qual 

alguém assume a obrigação de escolher outrem como contraente, nas mesmas condições 

negociadas com terceiro, no caso de decidir contratar, verifica-se que só se aplica aos negócios 

de alienação onerosos. 

 

2-Direitos legais de preferência 

O direito de preferência pode resultar de um negócio jurídico – contrato ou testamento (artº 

414º e seguintes e artº 2235º código civil), sendo mais frequentemente convencionado em 

relação à compra e venda. 

 

3-Comunicação ao preferente 

Havendo interesse na venda de prédio rústico ou urbano a que se reporta a preferência o 

obrigado, o vinculado à preferência, deve comunicar previamente ao respetivo titular do direito 

de preferência- veja-se artº 416 º do CC . 

A comunicação deve conter os elementos essenciais do contrato que se pretende formalizar. 

 

4-Legitimidade para a comunicação 

A comunicação ao preferente cabe ao obrigado à preferência, ele é que tem legitimidade para a 

fazer, embora possa ser feita por que tem legitimidade indireta, no caso de mandatário. 

 

5-Prazo 

O titular do direito de preferência, recebida a comunicação deve exercer o direito no prazo e 8 

dias sob pena de caducidade- artº 416º do CC. 
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6- Apreciação do pedido  

6.1- A requerente, sociedade Esporão Azeites, Lda, pessoa coletiva 504021036, resultou da 

alteração do contrato de sociedade, anteriormente designada como Spaza -Sociedade 

Produtora de Azeites do Alentejo, lda, conforme conferi pela certidão permanente da matrícula 

da sociedade que me foi enviada por email em 07 do corrente mês de julho. 

A interessada Esporão Azeites, Lda, intitula-se proprietária do prédio urbano inscrito na matriz 

sob o artigo 3279, lote de terreno nº 10, sito na Zona Industrial, União das freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 

1401/19911004 e, do lote de terreno sito na mesma Zona Industrial, nº 11, inscrito na matriz 

sob o artigo 3232,descrito na CRP sob o nº 1402/19911004, ambos com aquisição a seu favor, 

conforme se confirma pelas cópias de certidões emitidas pela CRP de Serpa em 07/05/2015 e 

cadernetas prediais, emitidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira, emitidas em 06/07/2015, 

com os valores patrimoniais de 87.500,00€e 196.120,00€, respetivamente.  

 

6.2- A requerente informou que pretende vender à Sica-Sociedade Industrial e Comercial de 

Azeites, Lda, pelo preço de 210.000,00€, o lagar de azeite, prédio urbano inscrito na matriz com 

o artigo 3232, e pelo preço de 90.00,00€ o lote nº10, prédio urbano inscrito na matriz sob o 

artigo 3279, e solicita ao município de Serpa que se pronuncie sobre o direito de preferência 

que eventualmente lhe assiste nas aquisições mencionadas, indicando os elementos essenciais 

para que a câmara se possa pronunciar.  

 

6.3 – Apreciados os processos e transmissão dos prédios constata-se que os lotes de terreno, 

prédios urbanos que se pretendem transmitir foram vendidos pelo Município de Serpa, como a 

seguir se indica. 

 O lote nº 10, foi vendido à Spaza -Sociedade Produtora de Azeites do Alentejo, lda, por 

escritura celebrada em 27/02/2002, no dia 27 de fevereiro, livro do notariado privativo nº 98,fls 

39 a 41v, a qual contém a seguinte cláusula: ”Em caso de venda do lote de terreno a Câmara 

goza do direito de preferência na sua aquisição e não havendo acordo quanto ao preço será 

este fixado por uma Comissão Arbitral, devendo ter-se em consideração o custo da aquisição e 

o tempo decorrido entre a aquisição e a venda.” 

O lote nº 11, foi vendido a Júlio Raimundo Pereira Fragoso, por escritura realizada em 

09/07/1996, no livro de notariado privativo nº 95,fl 15v a fls. 18 e contém a mesma cláusula de 

direito de preferência em caso de venda. Por deliberação de câmara, realizada em 26/11/1997, 

foi autorizada a venda à sociedade Spaza -Sociedade Produtora de Azeites do Alentejo, lda. 

 

 6.4- Face ao exposto considero que pode concluir-se do seguinte modo: 

 -O município de Serpa goza do direito de preferência obrigacional relativamente à alienação do 

prédio, lote de terreno nº 10,em apreço; 
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- Relativamente ao lote de terreno nº 11 e respetiva construção já não lhe assiste o direito de 

preferência, por já se ter manifestado anteriormente e o atual adquirente não o ter adquirido 

ao município de Serpa. 

Contudo, face à atividade ativa em que se encontra a sociedade vendedora, produção e venda 

de azeite, bem como a compradora e, os fins que visa prosseguir a autarquia no 

desenvolvimento económico da região, e na atribuição de lotes de terreno, não se afigura como 

melhor solução o exercício do direito de preferência relativamente ao lote nº 10, que destina à 

implantação do “edifício” de estação de tratamento Etar, da unidade industrial desenvolvida no 

edifício construído no lote nº 11,com o qual confronta. 

 

 

7- Procedimento sugerido 

7.1-Considero que cabe ao órgão executivo pronunciar-se sobre o assunto exposto, de acordo 

com o disposto no artº 33º nº1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro. 

 

7.2-Todavia, atendendo a que, segundo informação prestada no oficio, a escritura está marcada 

para o dia 07 do corrente mês de julho, tendo o prazo fixado para a escritura até ao dia 15 do 

mesmo mês, e que se trata de uma circunstância excecional, que não pode ser apreciada em 

reunião ordinária do órgão executivo, sugere-se que o presidente da câmara profira despacho 

sobre o não exercício do direito de preferência relativamente à transmissão do lote nº 10, sito 

na Zona Industrial em Serpa, pela Esporão Azeites, Lda., a Sica-Sociedade Industrial e Comercial 

de Azeites, Lda., pelo preço de 210.000,00€ e, que não lhe assiste o direito de se pronunciar 

relativamente ao direito de preferência na transmissão do lote de terreno nº 11, ambos 

devidamente identificados no ponto 6.1 e que submeta a ratificação do órgão executivo, na 

próxima reunião a realizar, de acordo com o disposto no artº 35, nº 3 do anexo I da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.» -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência relativamente à transmissão do lote nº 10, sito na Zona Industrial em Serpa, pela 

Esporão Azeites, Lda., a Sica-Sociedade Industrial e Comercial de Azeites, Lda., pelo preço de 

210.000,00€ e, não lhe assiste o direito de se pronunciar relativamente ao direito de 

preferência na transmissão do lote de terreno nº 11 daquela zona industrial. ------------------------- 
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4. GRUPO CORAL E ETNOGRÁFICO DA CASA DO POVO DE BRINCHES – PEDIDO DE APOIO PARA 

O ENCONTRO DE GRUPOS CORAIS “Tarde do Cante”  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em 23 de junho do corrente ano, 

informa que a Casa do Povo de Brinches, da qual faz parte o Grupo Coral e Etnográfico da Casa 

do Povo de Brinches, irá organizar no dia 1 de agosto de 2015, o encontro de corais, “Tarde do 

Cante”, que integra o programa das Festas de Nossa Senhora das Neves, estando já 

confirmados cinco grupos. A entidade solicita apoio financeiro do Município, através de carta 

datada de 2 de junho. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo I, 

artigos 2º e 3º e Capitulo IV, artigos 15º e 16º, as Associações podem candidatar-se a apoios 

para execução de projetos e ações pontuais. 

Propõem o apoio de 600 euros, tendo em conta que o Grupo Coral integra a Casa do Povo de 

Brinches e que o apoio reverte a favor do mesmo. ------------------------------------------------------------ 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9975/2015. ---- 

 

 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 Casa do Povo de 

Brinches um subsídio de 600,00 € (seiscentos euros) para apoio no evento “Tarde do Cante” 

que será organizado pelo Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Brinches. ---------------- 

 

 

5. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO MUSIBÉRIA – REPARTIÇÃO DE 

ENCARGOS 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 7 do corrente mês de julho 

informa que, de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de 

fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015 de 17 de março, em complemento com o estipulado nos 

nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho, a abertura de procedimentos 

relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental em mais de um ano económico ou 

em ano que não seja o da sua realização, não se encontrando inscritos em planos plurianuais 

devidamente aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Assim, considerando o procedimento para Aquisição de Serviços de Manutenção do Elevador 

do Musibéria em Serpa, propõem o Órgão Executivo submeta ao Órgão Deliberativo, de acordo 

com as disposições interligadas na alínea c), nº 1 do artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 

75/2013 de 12 de setembro, para a devida autorização prévia da seguinte repartição de 

encargos: 
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 Aquisição de Serviços - Manutenção do Elevador do Musibéria 

 

Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2015 600€ 615€ 

 2016 2000€ 2460€ 
2017 2500,00€ 3075€ 

 

 

 Deliberação  

De harmonia com o disposto no art.º 22, nº 1 e nº 6 do DL nº 197/99 de 8 de Junho e artigo 

33.º n.º 1 alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a seguinte repartição de 

encargos de verbas, respeitante à aquisição de serviços de manutenção do elevador do 

Musibéria: 

 

Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2015 600€ 615€ 

 2016 2000€ 2460€ 
2017 2500,00€ 3075€ 

 

 

6. EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DE BRINCHES (ENTRONCAMENTO 

PIAS/MOURA E SERPA/MINA DA ORADA/BRINCHES) - REDUÇÃO DA CAUÇÃO 

Foi analisada a seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 8 do corrente mês de julho: 

«Veio a empresa Rvias – Obras Públicas, A. C. E., solicitar a devolução parcial das cauções prestadas no 

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

Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, (decreto 

que estabelece um regime excecional de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas), a 

libertação deverá ser de 15%, pelos motivos a seguir expostos:  

 O auto de receção provisório data de 12/06/2012; 

 O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do 

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

 Existe, no processo de concurso, um Seguro-Caução com a apólice nº 200541220/0, emitido 

pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A. em 11/08/2010, prestada pela empresa 

Barrabrita - Central de Britagem e Asfaltos, S. A., atual Rvias – Obras Públicas, A. C. E., cujo valor 

inicial é de 17.037,84€ (dezassete mil, trinta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), que 

corresponde a 5% do valor contratual; 
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 Nos termos da alínea a) e b), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 1º e 2º anos após a 

receção provisória da obra, foi libertada 30% da caução total da obra, em cada ano, no valor 

total de 10.222,70€ (dez mil, duzentos e vinte e dois euros e setenta cêntimos), ficando 

caucionado ainda o valor de 6.815,12€ (seis mil, oitocentos e quinze euros e doze cêntimos); 

 A subunidade de Gestão Financeira efetuou retenções para reforço de caução no âmbito do 

contrato inicial, num total de 17.037,82€ € (dezassete mil, trinta e sete euros e oitenta e dois 

cêntimos), dos quais já forma libertados o valor total de 10.222,70€ (dez mil, duzentos e vinte e 

dois euros e setenta cêntimos), ficando caucionado ainda o valor de 6.815,12€ (seis mil, 

oitocentos e quinze euros e doze cêntimos); 

 Foram ainda retidos pela subunidade de Gestão Financeira 1.238,78€ (mil duzentos e trinta e 

oito euros e setenta e oito cêntimos), referentes a trabalhos adicionais, os quais, por lapso, não 

sofreram qualquer tipo de redução; 

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

provisória da obra, deverá ser libertada 15% da caução total da obra; 

 Nestes termos, deverá ser libertada 2.555,68€ (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e 

sessenta e oito cêntimos) do seguro-caução, ficando ainda caucionado o valor de 4.259,44€ 

(quatro mil, duzentos e cinquenta e nove euros e quarenta e quatro cêntimos); e 3.484,76€ (três 

mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos), das retenções efetuadas 

pela subunidade de Gestão Financeira, ficando ainda caucionado um total de 4.569,14€ (quatro 

mil, quinhentos e sessenta e nove euros e catorze cêntimos). 

 

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

alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, submete-se a deliberação da Câmara Municipal, 

entidade que autorizou a despesa inicial, a autorização para que se proceda à libertação de 

2.555,68€ (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos) do seguro-

caução com a apólice nº 200541220/0, emitido pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A. 

em 11/08/2010, e de 3.484,76€ (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e setenta e seis 

cêntimos), das retenções efetuadas pela subunidade de Gestão Financeira, conforme o supra 

descrito.» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

agosto, alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de 2.555,68€ (dois mil, quinhentos 

e cinquenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos) do seguro-caução com a apólice nº 

200541220/0, emitido pela Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A. em 11/08/2010, e 

de 3.484,76€ (três mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos), 

das retenções efetuadas pela Subunidade de Gestão Financeira. ------------------------------------ 
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7. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE 

ESPETÁCULOS PARA FESTIVAL DA JUVENTUDE - ENXOÉ 2015 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 17 de 

julho informa o seguinte:  

 

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

(UMCDJ), I/4749/2015, torna-se necessário proceder à aquisição de Serviços de Produção de 2 

espetáculos, com colocação de palco, som e luz, para todas as atuações e espetáculos. 

 

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 Produção de Espetáculos para 

Festival da Juventude – Enxoé 2015– 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 9770/2015, da seguinte 

forma, conforme atestam os anexos A1 a A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020225 – Outros Serviços; 

- GOP – -. 
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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 

20.000,00€ (vinte 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: 

Tó Varela Produções de Espectáculos Unipessoal, Lda 

Bairro do Furadouro 

8375-039 S. Bartolomeu de Messines 

NIPC nº 505 810 727 

e-mail: eprodisco@hotmail.com 

 

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 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 
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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 Produção de Espetáculos para Festival da Juventude – Enxoé 2015, nos termos dos nºs 9 e 

12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» ------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a informação e nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 

31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores 

vereadores do PS, emitir parecer favorável para que se proceda à abertura do procedimento de 

Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Produção de Espetáculos para Festival da 

Juventude – Enxoé 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA – PROPOSTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

De acordo com a informação prestada pela Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor da minuta do 
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Acordo de Colaboração, a celebrar com a Associação de Atletismo de Beja, cujo teor a seguir se 

transcreve: 

 

«Com o objetivo de promover o desenvolvimento e dinamização sociocultural do concelho, a 

Câmara Municipal de Serpa tem dado particular atenção ao movimento associativo, nas suas 

diferentes áreas de intervenção. 

A dotação dos agentes socioculturais de meios e estruturas adequados ao seu funcionamento e 

que possibilitem a prática de iniciativas e projetos de reconhecida utilidade cultural e social 

para a comunidade é, sem dúvida, uma responsabilidade conjunta das autarquias e dos 

próprios agentes. 

Neste sentido, o presente protocolo assume particular importância, ao contribuir para o 

estímulo da capacidade organizativa e de intervenção da entidade, numa lógica de reforço e 

proximidade da oferta desportiva junto da nossa comunidade. Assim, é celebrado, livremente e 

de boa-fé, o presente protocolo entre a Câmara Municipal de Serpa (CMS), como 1º 

Outorgante, representada pelo seu Presidente e a Associação de Atletismo de Beja (AABJ), 

como 2º Outorgante, representada pelo seu Presidente da Direção, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: 

 

Clausula nº 1 

Objetivo 

O presente Acordo de Colaboração tem por objetivo a realização de um conjunto 

determinado de eventos de âmbito local, distrital e regional e visa a promoção e 

desenvolvimento da prática da modalidade de atletismo e o fomento do turismo no 

concelho de Serpa. 

 

Clausula nº 2 

Duração do Acordo 

O presente acordo tem a validade de 3 anos, com início no ano de 2015 e término no ano 

de 2017. 

 

Clausula nº 3 

Catividades a Desenvolver 

No período de vigência do presente acordo, as atividades a desenvolver são as seguintes: 

 

Designação 2015 2016 2017 

A Organização e Ajuizamento do “Dia do 

Atletismo”, destinado aos alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico (Serpa, V.N.S.Bento e Pias) 

X X X 
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B Organização e Ajuizamento de atividade de 

atletismo”, destinado aos alunos do 1º ciclo do 

Ensino Básico (Serpa, V.N.S.Bento e Pias), 

integrado nos Jogos Municipais 

X X X 

 

C 

Organização, Ajuizamento, enquadramento 

técnico e logístico da Escalada de S. Gens / 

Campeonato Distrital de Montanha por 

Escalões 

X X X 

 

Clausula nº 4 

Responsabilidade dos Outorgantes 

1 – São Responsabilidades do 1º Outorgante: 

a) A prestação de todo o apoio logístico necessário à realização das provas/campeonatos 

b) O pagamento de eventuais despesas com policiamento e bombeiros, conforme formato 

de anos anteriores. 

c) Divulgação das provas, junto da população do concelho 

d) Atribuição de um subsídio, ao 2º Outorgante, no valor de 600,00€ em 2015, 600,00 € em 

2016 e 600,00 € em 2017. 

e) A atribuição do subsídio, ao 2º outorgante, deverá acontecer antes do início da primeira 

catividade calendarizada; 

 

2 – São responsabilidades do 2º Outorgante: 

a) A organização e a divulgação a nível regional e/ou nacional das provas/campeonatos; e 

juntos das escolas do concelho. 

b) A prestação de todo o apoio técnico e ajuizamento necessário na realização das 

provas/campeonatos; 

c) O pagamento de prémios materiais (taças, troféus e medalhas); 

d) A apresentação de programas e propostas parciais de cada uma das atividades; 

 

Clausula nº 5 

Denúncia do Acordo de Colaboração 

O presente acordo termina sempre que for denunciado por um dos Outorgantes, no 

mínimo, até seis meses antes da realização da prova campeonato. 

 

Clausula nº 6 

Indeminizações 
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Sempre que a denúncia do Acordo de Colaboração for efetuada para além do limite mínimo 

definido na cláusula anterior, o denunciante terá que indemnizar a outra parte no valor 

equivalente ao subsídio, para esse ano, definido no nº 1, alínea d), da cláusula nº 4. 

 

Serpa, ____de __________ de 2015 

Pela Associação de Atletismo de Beja                        Pela Câmara Municipal de Serpa» 

 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9840/2015.  

 

9. DESTAQUE DE PARCELA DENTRO DO PERÍMETRO URBANO DE A-DO-PINTO – SALÃO 

POLIVALENTE  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 17 do corrente mês de julho, informa 
que pretende a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de proprietária, proceder a um 
destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto, Serpa - prédio rústico descrito 
na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 587/19880701, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo n.º P3075 da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, 
proveniente do artigo 531-C.  
 
Face ao Plano Diretor Municipal, localiza-se em “espaços urbanos de baixa densidade” espaços 
residenciais - (nível 3): índice de ocupação do solo líquido – 80% e índice de utilização do solo 
líquido – 1,20. 
 
No prédio urbano com a área atual de 45.148,80m2 pretende-se destacar uma parcela (onde se 
implanta o Salão Polivalente), com: 
Área total do terreno – 934,95m2; 
Área implantação – 629,00m2 - índice de ocupação do solo líquido - 67%; 
Área descoberta – 305,95m2; 
Confina de todos os lados com arruamento público (sem nome atribuído). 
A parcela restante, com a área de 44213,85m2, confronta com a via pública, a norte e a este. A 
sul e poente, confronta com o prédio rústico 531-C. 
 
Face ao exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 
arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 
16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, pelo que, a 
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o referido destaque de parcela.  
 
Mais se informa que, conforme disposto no n.º6 do referido Dec. Lei: 
“6 — Nos casos referidos no n.º 4 (os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 
parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano), 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. 
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7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 
n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 
o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 
8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 
previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 
restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 
cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 
destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 
Constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, as plantas respeitantes 

ao referido destaque de parcela. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 136, referente 

ao dia 21 de julho de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 845.626,52 (oitocentos e 

quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis euros e cinquenta e dois cêntimos) e 111.134,56 

(cento e onze mil, cento e trinta e quatro euros e cinquenta e seis cêntimos), respeitante a 

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

 

Após terminar a ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho perguntou em que situação 

se encontram os assuntos relacionados com a saúde e as finanças. 

 

E, em nome dos vereadores do PS propõe um olhar mais atento em relação ao jardim público, 

tendo em conta o elevado estado de deterioração de algumas plantas e a necessidade de 

dignificação do espaço envolvente e dos balneários, para que se devolva dignidade àquele 

espaço. Refere ainda que também estão preocupados com a degradação do mercado público 

de Serpa e que entendem devia ser intervencionado e melhorado. O espaço do mercado pode 

ser atrativo para mostrar e comercializar os bons produtos do concelho se o município o 

entender. 

 

Em seguida efetuou uma proposta em nome dos vereadores do Partido Socialista 

recomendando à Camara intervenções de requalificação urgentes no espaço do Jardim Publico 

"Engº. Pulido Garcia" e no Mercado Municipal de Serpa." 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que o espaço do mercado municipal carece de uma 

intervenção maior, mas têm sido efetuadas as obras mínimas que permitem um normal 

funcionamento. Quanto ao jardim, começou por dizer que foi encerrado para se efetuar o 
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tratamento das palmeiras e quanto às obras de requalificação, pretendem-se enquadrar no 

próximo quadro comunitário, tal como as obras do mercado de Serpa, de acordo com os planos 

estratégicos de desenvolvimento urbano e aproveitando o projeto que já existe do jardim e no 

que diz respeito ao mercado, centrando a dinâmica económica nos produtos regionais e 

reformular o espaço para que permita a colocação de mesas de esplanada no interior do 

mercado. 

Em relação às questões da saúde, refere que se mantém o pedido de reunião com o Conselho 

de Administração da ULSBA. Sobre a GNR, informa que falou com o Comandante Distrital e 

aguarda-se a definição da data para que iniciem a obra.  

Em relação à estrada de Brinches, diz que se irá aguardar até final do mês e caso não haja 

prosseguimento do processo, a autarquia irá insistir no assunto junto do Diretor. ----------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga reforça as propostas de requalificação do jardim e do mercado, 

porque considera que os espaços precisam de ser dignificados e é urgente também a nível 

económico que as obras sejam executadas, porque existem problemas graves, como o amianto 

na cobertura e a questão da higiene dos balneários e das bancadas e talvez o município não 

deva esperar pelo quadro comunitário para fazer uma obra grandiosa e talvez com pouco se 

possa fazer muito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador João Santos questionou se, no caso de não se poder fazer a candidatura 

prevista, existe outro plano e se há alguma previsão, com ou sem candidatura, para se fazerem 

essas requalificações, tendo o Sr. Presidente respondido que, se não houver possibilidade de 

candidatura, a intervenção será mais reduzida, mas ainda durante este mandato. ------------------- 

 

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

 

 Pedido de isenção de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 Direito de preferência relativo à transmissão do Lote n.º 10 da Zona Industrial de 

Serpa 

 Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Brinches – Pedido de apoio para o 

Encontro de Grupos Corais “Tarde do Cante” 

 Aquisição de serviços de manutenção do elevador do Musibéria – Repartição de 

encargos 
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 Empreitada de Requalificação da Estrada de Brinches (Entroncamento 

Pias/Moura e Serpa/Mina da Orada/Brinches) - Redução da Caução 

 Parecer Prévio Vinculativo para Aquisição de Serviços de Produção de Espetáculos 

para Festival da Juventude - Enxoé 2015 

 Associação de Atletismo de Beja – Proposta de acordo de colaboração 

 Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-Pinto – Salão 

Polivalente  

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H10 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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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2015 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – Plantas respeitantes ao destaque de parcela dentro do perímetro urbano de A-do-

Pinto – Salão polivalente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


