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Ata n.º 16/2015 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 5 de agosto 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: 14H30   

 

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

 

  

 

 



                                                                                                     Ata n.º 16 – 5/08 

 
 

2015 

 

 2 

 

 

 Ata n.º 16/2015 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 5 DE AGOSTO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia cinco do mês de agosto 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 15/2015 

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 22 de julho, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. O Sr. Vereador Noel Farinho solicita alteração à 

intervenção que efetuou no que diz respeito às propostas que foram apresentadas, tendo a 

mesma sido aceite. Após a devida alteração, foi a ata 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Atribuição de nome de rua em Pias 

4. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio misto denominado “Vale de 

Calças”, em Serpa 

5. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale 

de Lagarinhos”, em Pias 
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6. Comissão de Festas de Vales Mortos - Pedido de licença para realização de passeio de 

motorizadas 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua Circundante do Bairro Operário, n.º 4 r/c e 1.º andar em Serpa 

8. Casa do Alentejo – Proposta de adesão ao AMAlentejo 

9. Expropriação de duas parcelas de terreno  

10. Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo – Reprogramação da 

candidatura 

11. Proposta de protocolo de cooperação para o desenvolvimento cultural 2015 

12. Município de Serpa - Programa Integrado de Gestão de Imobiliário 

13. Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII Feira Histórica e Tradicional 

de Serpa 

14. Assuntos Gerais de Interesse Autárquico  

15. Resumo Diário da Tesouraria  

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, através de 

Pretensão n.º 10921/2015 datada de 27 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 Junta de Freguesia do pagamento da taxa de licença de recinto 

improvisado e de ruido para a realização do Festival de Artes e Oficios da Raia – FATOR, de 31 

de julho a 2 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1.2. União de Freguesias de Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo 

De acordo com o solicitado pela União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, 

através de Pretensão n.º 10799/2015 datada de 23 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 União de Freguesias do pagamento da taxa de 

licença de recinto improvisado e de ruido para a realização da Feira Anual de Vila Nova de S. 

Bento, que decorre de 24 a 26 de julho e para XIX Semana Cultural de Vale de Vargo, de 27 de 

julho a 2 de agosto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Santa Casa da Misericórdia de Cascais  
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A Santa Casa da Misericórdia de Cascais, através de email datado de 17 de maio, refere que o 

ATL da Abóbada pretende visitar novamente Serpa, à semelhança do que tem feito desde 2011, 

entre os dias 28 a 31 de julho e solicitam autorização para utilizarem o parque de campismo e a 

piscina municipal e por se tratar de crianças de meios bastante carenciados, esta é uma das 

poucas oportunidades de usufruírem de um ambiente de férias.  

Informam que o grupo este ano é constituído por cerca de 90 crianças, com idades entre os 5 e 

12 anos, 18 adultos e jovens monitores e uma coordenadora.  

Os respetivos serviços da autarquia propõem a isenção de pagamento, por considerar que se 

enquadra numa atividade de cariz social dinamizada no concelho de Serpa. --------------------------- 

 

 Deliberação  

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 entidade do 

pagamento da taxa de utilização do parque de campismo. ------------------------------------------------- 

 

1.4. Rota do Guadiana  

Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 24 de junho do corrente ano, foi deliberado 

por unanimidade, isentar a Rota do Guadiana do pagamento do alvará de autorização de 

utilização respeitante ao Posto de S. Marco, cujo custo indicado pelos serviços da autarquia era 

de 1.000,48€.  

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 28 de julho, informa que, na 

sequência do contacto do "Turismo de Portugal, I.P.", que informou da necessidade de serem 

introduzidos 9 alvarás na plataforma eletrónica RNET, correspondentes a cada "Casa de 

Campo", foram os mesmos emitidos e o anterior devolvido à Câmara Municipal.  

De referir, que a solução da emissão de apenas um alvará de autorização de utilização, com a 

descrição das 9 casas de campo, tinha sido anteriormente encontrada também em conjunto 

com o Turismo de Portugal, I.P., de modo a simplificar o procedimento e a resultar num 

documento único. 

Relativamente às taxas verifica-se que o valor total agora apurado de 981,24 € é um pouco 

inferior ao anteriormente apurado que era de 1000,48 €. 

 

A diferença verificada prende-se com a aplicação de diferentes percentagens previstas no 

"Regulamento de taxas e outras receitas municipais" ao todo (área total de construção) ou às 

partes (área de construção de cada casa de campo). -------------------------------------------------------- 
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Face ao exposto, e na sequência da deliberação proferida na reunião realizada no dia 24 de 

junho do corrente ano, o Órgão Executivo tomou conhecimento da alteração do valor do alvará 

de autorização de utilização respeitante ao Posto de S. Marco.-------------------------------------------- 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão das seguintes licenças de 

recinto improvisado: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  

Comissão de Festas de 

Vales Mortos 

Baile 10226 de 14 de 

julho 

13 a 15 de agosto 

Comissão de Festas de 

Ficalho 

Baile e 

variedades 

10224 de 14 de 

julho 

8 a 30 de agosto 

 

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  

União das Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 

XIX Semana 

Cultural de 

Vale de vargo 

9150 de 23 

de julho 

27 de julho a 2 de 

agosto 

2015.07.24 

União das Freguesias de 

Vila Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 

Feira anual de 

Vila Nova de 

S.Bento 

9002 de 23 

de junho 

24 a 26 de julho 2015.07.24 

Junta de Freguesia de 

Vila Verde deFicalho 

FATOR 10877 de 25 

de junho 

31 de julho a 2 de 

agosto 

2015.07.31 

 

 

3. Atribuição de nome de rua em Pias 

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

datado de 15 de julho e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea ss) da Lei n.º 175/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a denominação de Rua da 

República, em Pias, conforme planta de localização a seguir indicada: ----------------------------------- 
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4. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio misto denominado “Vale 

de Calças”, em Serpa 

Na sequência do requerimento apresentado pela Drª Joana Raquel Prior Neto, em 14 de julho 

do corrente ano, e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável à 
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constituição de compropriedade no prédio misto denominado “Vale de Calças”, inscrito na 

matriz predial rústica da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 

226, Secção 1F, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 547/19910611, 

decorrente da venda que JOSÉ FRANCISCO VENÂNCIO RAGAGELES e ANTÓNIO MANUEL 

VENÂNCIO RAGAGELES, vai efectuar a MANUEL FRANCISCO PALMA DE OLIVEIRA e a ANA 

MARIA GUERREIRO CAVACO DE OLIVEIRA, na proporção de 1/2 a cada um, por não se verificar 

que da referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime 

legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, 

n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, 

de 23 de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale 

de Lagarinhos”, em Pias 

Na sequência do requerimento apresentado pelo Sr. Jorge Fernando Correia Mestre, em email 

datado de 27 de julho, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu o seguinte 

parecer em 29 de julho do corrente ano: 

 

Pelo documento anexo, é solicitada a emissão de Parecer Favorável à constituição de 
compropriedade no prédio rústico denominado "Vale de Lagarinhos", sito ao artigo 
rústico 36, secção R, da freguesia de Pias, concelho de Serpa, conforme o disposto e 
para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, pretendendo os 
usufrutuários do prédio (Francisco Avoila Moita e Manuel António Godinho Guerreiro) 
registar a aquisição do prédio, que, de acordo com a descrição do pedido, se encontra 
na posse de ambos há mais de 20 anos e é usado diariamente, mas nunca foi registado. 
De referir, que o titular do prédio na caderneta predial rústica do Serviço de Finanças 
está em nome de Vicente Grou Salvadinho. 
 
A Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, 
vulgarmente designada "Lei das AUGI", veio criar um regime específico e excecional 
para a reconversão urbanística das áreas urbanas de génese ilegal. 
 
Simultaneamente criou uma série de medidas que visam, precisamente, evitar a 
expansão ou o surgimento de novas áreas de génese ilegal. 
 
Entre estas medidas, cumpre apontar o disposto no respetivo artigo 54º (justamente 
intitulado medidas preventivas), que submente a parecer prévio favorável da Câmara 
Municipal a "celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que 
resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do 
número de compartes de prédios rústicos". 
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De acordo com o n.º 2 do mesmo dispositivo o referido parecer "só pode ser 
desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 
parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 
nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 
económica não urbana".   
 
Na presente situação, verifica-se que o prédio possui a área total de 2652,00 m2 pelo 
que, visando o negócio a transmissão do direito correspondente a 1/2, a quota ideal a 
transmitir (1312,50 m2) "não possui qualquer rendabilidade económica não urbana". 
 
Acresce que o prédio situa-se numa zona próxima do perímetro urbano de Pias, onde 
têm surgido algumas edificações de génese ilegal.  

 
Proposta: 
Face ao exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à 
peticionada constituição de compropriedade no prédio supra identificado.  
 
De harmonia com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a 
emissão do Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe o envio para apreciação 
na próxima reunião de Câmara.» ------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

Face ao parecer técnico e nos termos do n.º 1 da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, emitir Parecer Desfavorável à constituição de compropriedade no prédio 

rústico denominado "Vale de Lagarinhos", sito ao artigo rústico 36, secção R, da freguesia de 

Pias, concelho de Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Comissão de Festas de Vales Mortos - Pedido de licença para realização de passeio 

de motorizadas 

A Comissão de Festas de Vales Mortos, através de Pretensão n.º 10856 datada de 24 de julho, 

solicita o licenciamento para “1º Passeio de Motorizadas dos Moto Serra” no concelho de 

Serpa. 

O passeio realiza-se no dia 15 de Agosto, com inicio as 9:00H e termino as 15:00H. 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais 

lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de 

Dezembro, e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março. 
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A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o requerente apresentou a 

totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 

de março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao parecer técnico e de acordo com o Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro e 

Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a emissão da licença para o “1º Passeio de Motorizadas dos Moto 

Serra” no concelho de Serpa, no dia 15 do corrente mês de agosto. ------------------------------------- 

 

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito 

na Rua Circundante do Bairro Operário, n.º 4 r/c e 1.º andar 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 Maria Adelaide Bule Torrão 

Soares 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. Casa do Alentejo – Proposta de adesão ao  AMAlentejo 

A Comissão Promotora de AMAlentejo remete à Câmara Municipal o documento fundador e as 

duas intervenções proferidas pela Comissão Promotora na sessão solene realizada no dia 7 de 

maio do corrente ano, na Casa do Alentejo, bem como a proposta de adesão do município, 

cujos documentos foram distribuidos por todos os eleitos, e constam de pasta anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. 

O AMAlentejo é um movimento democrático e plural pelo desenvolvimento do Alentejo e pelo 

bem-estar de todos os que o amam e nele querem viver. Afirma-se como um movimento 

defensor do poder local democrático e espera contar com todas as autarquias, organizações e 

instituições científicas, empresariais e sindicais, associações e clubes (sociais, desportivos e 

culturais) do Alentejo, como parte integrante do mesmo. ------------------------------------------------- 

 

São três os grandes objetivos de AMAlentejo: 

1. Intervir no sentido de contribuir para o desenvolvimento económico e social do 

Alentejo; 

2. Desenvolver ações conducentes à regionalização consagrada na Constituição da 

República, como importante pilar do Poder Local e da organização democrática do 

Estado; 

3. Apoiar, valorizar e defender o Poder Local Democrático resultante do 25 de Abril, a sua 

natureza plural e representativa e o funcionamento colegial dos seus órgãos executivos, 

bem como a abertura à participação crescente dos cidadãos. ------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Analisado este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aderir ao movimento 

AMAlentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. Expropriação de duas parcelas de terreno  

Procedeu-se à análise da informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 31 de julho do corrente ano:  

 

«Na sequência dos contatos efetuados com a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas do Alqueva, S.A, no âmbito do processo de expropriação parcial do prédio 

denominado “Courelas de Vale de Mouros”, inscrito na respetiva matriz rústica da freguesia 

de Pias, sob o artigo 82 - Secção P e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o número mil quinhentos e setenta e sete, cumpre informar: 

- A EDIA, S.A, está a proceder à implantação de caixas de derivação e maciços da rede de 

rega bem como à implantação da rede viária de serviço ao bloco de rega de Pias, no âmbito 

do projeto de execução do Bloco de Rega de Pias, sendo necessária a expropriação por 

utilidade pública das seguintes parcelas de terreno, a desanexar do prédio supra 

identificado: 

b) Parcela com a área de vinte e quatro metros quadrados, no valor de noventa e sete euros 

e vinte e cinco cêntimos, confrontando do norte, do sul, do nascente e do poente, com o 

prédio de que é desanexada; 

a) Parcela com a área de setenta e um metros quadrados, no valor de duzentos e oitenta e 

sete euros e setenta e um cêntimos, confrontando do norte, com o prédio de que é 

desanexada, do sul, e do nascente, com o caminho a construir e do poente, com o prédio de 

que é desanexada. 

- A importância total da indemnização proposta é de trezentos e oitenta e quatro euros e 

noventa e seis cêntimos, que corresponde ao valor unitário aproximado de 4,05€ (quatro 

euros e cinco cêntimos) por metro quadrado, a título de justa indemnização. 

Considerando que nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 73/2015, de 12 de 

setembro, compete à Câmara Municipal “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de 

valor até 1000 vezes a RMMG” propõe-se que o presente assunto seja presente à próxima 

reunião do órgão executivo, para apreciação e deliberação.» --------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33º, n.º 1, alínea g), da Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro e face à 

informação exposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a proposta de 

indemnização apresentada pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do 

Alqueva, S.A., concordando com o pagamento da justa indemnização no valor total de € 384,96 

(trezentos e oitenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), que corresponde o valor 
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unitário aproximado de € 4,05 (quatro euros e cinco cêntimos) por metro quadrado, no âmbito 

da expropriação parcial do prédio denominado “Courelas de Vale de Mouros” ----------------------- 

 

 

10. Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo – Reprogramação da 

candidatura 

Através de ofício datado de 27 de julho do corrente ano, a CIMBAL – Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Alentejo, envia à Câmara Municipal a reprogramação temporal da 

candidatura dos Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo e solicita a sua 

aprovação.  
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 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com 
reprogramação da candidatura relativa aos Planos Municipais de Emergência para o Baixo 
Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

11. Proposta de protocolo de cooperação para o desenvolvimento cultural 2015 

Procedeu-se à análise da minuta referente à 2.ª Proposta de Protocolo de Cooperação para o 

Desenvolvimento Cultural a celebrar com a Associação CULTBÉRIA, documento previamente 

distribuído por todos os eleitos, que conta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. 

O serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o n.º sequencial 9875.  

 

Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente para referir que encontra-se em 

anexo à presente proposta de protocolo o relatório de atividades e informação financeira 

referentes aos meses de abril, maio e junho e programação até final do ano. Mais refere que se 

pretende que este processo seja claro e transparente, sendo o objetivo principal do mesmo 

facilitar e garantir o prosseguimento dos projetos em curso e, desenvolver novos projetos.  

 

O Sr. Vereador Noel começou por dizer que considera haver, em sua opinião, questões de 

fundo que gostaria de deixar claras, designadamente o facto da Câmara protocolar com uma 

associação criada por si, com o propósito de servir este modelo, não colocando à disposição de 

associações existentes no concelho, através de concurso ou outra forma, a gestão destes 

equipamentos. 
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Mais refere que considera grave a associação ser constituída por pessoas com vínculo ao 

município, facto que levanta dúvidas na transparência do processo. Salienta que nada tem 

contra as pessoas que estão envolvidas neste processo e não põe em causa as boas intenções 

do município e do Presidente, no entanto, por questões de princípios, não concorda com a 

forma como foi conduzido. Termina referindo que não pode subscrever este assunto uma vez 

que a Câmara está a criar uma entidade para gerir património público. 

 

O Sr. Presidente começou por responder que esta associação tem como objetivo trabalhar em 

parceria com a Câmara no desenvolvimento de projetos, facilitar a gestão, nomeadamente no 

que diz respeito a questões de agilização de procedimentos e, permitir a possibilidade de 

obtenção de financiamentos através de candidaturas a que a autarquia não pode aceder. 

Considera que ainda se encontra no plano da experiência, sendo prova disso o facto de o 

protocolo ser limitado temporalmente, por 6 meses. 

 

Mais refere que não se colocam questões de transparência uma vez que toda a informação é 

disponibilizada. Estes equipamentos poderiam, eventualmente, funcionar com trabalhadores 

da autarquia, no entanto essa situação não é de fácil gestão, nomeadamente devido a questões 

de horários de funcionamento dos projetos. Refere ainda que até final do ano é tempo 

suficiente para avaliar se esta é a melhor opção, salientado que tem sido objeto de muito 

trabalho com a clara intenção de que funcione. 

 

Em relação à relação jurídica de emprego com a autarquia, no caso do Sr. César Silveira já 

terminou, passando este a ter vínculo com a associação. No que diz respeito à Sra. Odete 

Borralho, é o ponto de ligação entre o município e a associação. 

 

O Sr. Vereador Noel acrescenta que este assunto já tinha sido discutido em Reunião de Câmara 

e, nessa altura, foram deixadas reservas e feitas observações. Estão perante uma situação 

idêntica e não se identificam com este formato fechado. Optam pelo voto contra, mas não voto 

contra as pessoas e sim contra a forma como foi constituída a associação.  

 

Interveio também o Sr. Vereador João Santos para dizer que na altura o Sr. Presidente já 

considerava esta situação como experimental, tendo já nessa data manifestado o seu 

desagrado. Considera que sob o ponto de vista da ética das situações, não faz sentido querer 

ter capacidade de decisão sobre equipamentos e entregá-los à gestão de uma entidade 

externa, que acaba por não ser tão externa. A palavra promiscuidade, se for posto de parte o 

facto da bondade e aquilo que se conhece das pessoas em causa, a situação pode configurar o 

seu significado e, por isso, não estão à vontade para subscrever a proposta apresentada. 
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O Sr. Presidente volta a intervir para salientar que aquilo que se pretende é dar seguimento ao 

que já foi feito, o objetivo é que os projetos funcionem e, faz um convite aos Vereadores do PS 

para que estes apresentem uma proposta concreta sobre um modelo que considerem mais 

adequado a aplicar nesta situação.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor dos 
eleitos da CDU e o voto de qualidade a favor do Presidente da Câmara e, três votos contra dos 
Senhores Vereadores do PS, concordar com o teor do protocolo a celebrar com a Associação 
CULTBÉRIA. 
A Sra. Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto por 
se encontrar impedida nos termos da Lei. -----------------------------------------------------------------------  
 

 

12. Município de Serpa - Programa Integrado de Gestão de Imobiliário 

Na política de desenvolvimento que o município de Serpa está a seguir, é fundamental a 

valorização do património municipal associada à revitalização das funções económicas, 

culturais e sociais. Neste contexto, temos a qualificação do património edificado em associação 

com um bom ambiente urbano e a dinamização cultural, onde se inclui a componente de 

atração turística e em simultâneo, um conjunto de intervenções que contribuem para a 

atratividade e coesão do território. Estas intervenções constituem vantagens no processo de 

regeneração urbana e de promoção das atividades económicas e empresariais, numa ótica de 

gestão mais sustentável dos recursos patrimoniais e de criação de um ambiente mais favorável 

ao investimento e acolhimento de iniciativas empresariais nas diferentes áreas. 

 

Para dar seguimento aos projetos em curso e previstos, precisa o município de adquirir bens 

patrimoniais imprescindíveis, quer pela localização quer pelas funcionalidades. Por outro lado, 

existe um conjunto de imóveis, propriedade do município, para os quais estão a surgir 

interesses privados para a sua aquisição com vista à sua requalificação para fins comerciais e de 

dinamização de projetos considerados importantes. Trata-se essencialmente de criar as 

condições para o desenvolvimento de sinergias para o desenvolvimento sustentável e o 

favorecimento da regeneração urbana.  

 

No seguimento do exposto, apresentamos a seguinte proposta: 

 

A comprar: 

- Edifício/casa de habitação junto à Casa do Cante - Serpa 

- Edifício no Largo Conde de Ficalho – Serpa  
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- Edifício na Rua dos Cavalos - Serpa 

- Casa do Abade Correia da Serra - Serpa 

- Imóvel para estacionamento – Serpa 

- Edifício junto da Igreja do Santuário (para reservas arqueológicas) - Serpa 

- Terreno para ampliação do Parque de Feiras e Exposições – Serpa 

- Terrenos para ampliação das Zonas de Atividades Económicas - Pias e Vila Nova de S. 

Bento 

- Edifício contíguo ao Salão Polivalente – Vila Verde de Ficalho 

 

A vender:  

- Edifício no Largo de Salvador – Serpa 

- Edifício na Rua dos Lagares – Serpa 

- Dois edifícios (Casas dos Magistrados) – Serpa 

- Posto da Guarda Fiscal – Vila Verde de Ficalho 

- Escolas Primárias desativadas (fora do perímetro urbano) ---------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por informar que já havia abordado este assunto numa reunião 

anterior. A questão da alienação de edifícios e propriedades verifica-se por não haver 

necessidade de manter os mesmos. O objetivo do presente programa é dar uma ideia geral 

daquilo que se pretende comprar e vender, dentro dos projetos que se encontram delineados 

pela autarquia, não se tratando de uma simples redução de património. É pretendido que este 

processo seja equilibrado e que cada ação de aquisição ou alienação, de acordo com os 

procedimentos legais, a ser concretizada, seja presente a Reunião do Executivo para 

deliberação. 

 

O Sr. Vereador Noel começou por dizer que considera, em termos gerais, o programa 

apresentado uma boa iniciativa e, questiona se as Juntas de Freguesia foram consultadas no 

âmbito deste assunto, uma vez que pode haver outros entendimentos e estas podem ter outras 

situações em vista. 

 

O Sr. Presidente começa por responder que no caso concreto de Vila Verde de Ficalho esta 

questão foi abordada, uma vez que existe um objetivo comum, que se prende com a melhoria 

das condições do Salão Polivalente. Continua a sua intervenção fazendo referência a algumas 

situações às quais se pretende dar resposta. Termina sugerindo que a esta relação sejam 

acrescentadas situações que se prendem com a existência de pequenas áreas de domínio 

público que confinam com propriedades privadas e que não apresentam qualquer utilidade 

para autarquia, em contrapartida, resolvem situações a munícipes. 
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O Sr. Vereador Noel refere que os Vereadores do PS aceitam a proposta e subscrevem-na, no 

entanto, deixa a advertência de que estas questões sejam discutidas com as Juntas de 

Freguesia para que estas se possam pronunciar sobre o interesse na aquisição e para que não 

haja colisão de interesses. 

 

O Sr. Vereador João Santos pergunta se existe algum plano de estudo para a elaboração deste 

programa ou se os alvos apresentados surgem para ir de encontro às necessidades da 

autarquia. 

 

O Sr. Presidente informa que este programa é dinâmico e representa uma base de trabalho que 

pode sofrer alterações a qualquer altura, mesmo que genericamente aprovado. Sustenta-se no 

plano de atividades definido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, acrescentar à lista de 

vendas apresentada pequenas áreas de domínio público que confinam com propriedades 

privadas e, aprovar, genericamente, o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário 

apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

13. Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII Feira Histórica e Tradicional 

de Serpa 

De acordo com a informação da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude verifica-

se a necessidade de contratualizar a Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII 

Feira Histórica e Tradicional de Serpa pelo que se justifica a abertura do respetivo 

procedimento publico. 

Considerando: 

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

favorável 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: 
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O procedimento para Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII Feira 

Histórica e Tradicional de Serpa reveste tipicamente a forma de prestação de 

serviço. Trata-se de um trabalho de curta duração, não subordinado, o qual é 

prestado com elevado grau de autonomia, sendo absolutamente inviável o recurso 

à modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

 

Existência de cabimento orçamental: 

 

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

de 2015, classificada e cabimentada da seguinte forma, conforme atestam os 

anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020225 – Outros Serviços; 

- GOP – -. 

 

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 29.900,00€ (vinte e nove mil e novecentos euros), a acrescer a taxa de 

IVA legal em vigor, propondo-se a adoção do procedimento de Ajuste Direto ao 

abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do artigo 16º e na al. a) do nº 1 do artigo 20º, 

todos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP). 

 

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

n.º 2 do CCP no ano económico em curso e nos dois anos económicos anteriores, 

pelo que não se verifica qualquer impedimento à celebração do contrato. 

 

Identificação da contraparte; 

 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º, do CCP, 

a empresa a convidar a apresentar proposta é: 

Companhia de Teatro ViV’Arte – Laboratório de Recriação Histórica 

Rua principal, n.º 54-A 

3770 – 062 Oiã 

NIPC 503 170 143 
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Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 

do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 

do artigo 75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os 

elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente 

celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte: 

 

Não se considerou haver lugar à redução remuneratória prevista na citada Lei nº 

75/2014, de 12 de setembro, porquanto, apesar de se verificar a identidade da 

contraparte, não se verifica a absoluta identidade do objeto contratual, 

inviabilizando a comparação entre os serviços prestado. Efetivamente, o serviço a 

contratar este ano contempla uma maior diversidade e extensão da componente 

artística bem como dos equipamentos de diversão disponíveis ao público. 

 

Por último: 

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

pelo âmbito da aplicação fixado no artigo 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. 

 

Mais se informa que a prestação de serviço objeto do contrato está integrada no projeto ADLA- 

Ações para o Desenvolvimento das Terras do Grande Lago de Alqueva, aprovado pelo POCTEP - 
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Programa de Cooperação Transfronteiriço Espanha/Portugal, cofinanciado pelo FEDER-Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, da União Europeia/Investimos no seu Futuro". 

 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio favorável à 

abertura do procedimento para Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII Feira 

Histórica e Tradicional de Serpa, nos termos dos n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos dos nºs 5 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 Vereadores do 

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

para a Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII Feira Histórica e Tradicional de 

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

 

 

14. Assuntos Gerais de Interesse Autárquico  

O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:  

8.1. Grupo Parlamentar do PCP – Questões colocadas ao Ministério da Economia sobre o 

Distrito de Beja  
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8.2. Grupo Parlamentar do PCP – Recomenda ao Governo a implementação das recomendações 

e conclusões relativas ao aeroporto de Beja  
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8.3. Grupo Parlamentar do PCP – Rejeição dos projetos de resolução do PCP sobre a rede viária 

do distrito de Beja e aeroporto de Beja 
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8.4. Grupo Parlamentar do PCP – Rejeição das propostas do PCP inseridas no Plano Imediato de 

Intervenção Económica e Social para o Alentejo 
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8.5. CIMBAL – Tomada de Posição sobre acessibilidades da região: IP8, IP2 e Estradas Regionais 
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15. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 146, referente 

ao dia 4 de agosto de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 497.887,97 (quatrocentos e 

noventa e sete mil, oitocentos e oitenta e sete euros e noventa e sete cêntimos) e 111.989,47 

(cento e onze mil, novecentos e oitenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos), respeitantes 

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

 

Após terminar a ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Daniel Veiga interveio para colocar duas 

questões, sendo a primeira relacionada com a nova gestão do hospital de S. Paulo, no que diz 

respeito ao Serviço de Atendimento Permanente, questiona se foi remetido à Câmara algum 

relatório, eventualmente pela ARS, sobre a atividade e execução daquela unidade hospitalar. A 

outra questão que coloca é sobre a reparação da Estrada de Brinches. 
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Às questões que foram colocadas, o Sr. Presidente informa que recentemente recebeu 

informação da ARS relativamente ao Hospital de S. Paulo e que a mesma irá ser remetida por e-

mail aos Srs. Vereadores do PS. No que diz respeito à reparação da estrada de Brinches, 

inicialmente esta estava prevista para maio, junho ou julho, ultrapassado o prazo foi 

novamente as Infraestruturas de Portugal questionadas, tendo as mesmas informado que a 

referida reparação estaria agora programada para e 2.ª quinzena de agosto. ------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Atribuição de nome de rua em Pias 

4. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio misto denominado “Vale de 

Calças”, em Serpa 

5. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale 

de Lagarinhos”, em Pias 

6. Comissão de Festas de Vales Mortos - Pedido de licença para realização de passeio de 

motorizadas 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na 

Rua Circundante do Bairro Operário, n.º 4 r/c e 1.º andar em Serpa 

8. Casa do Alentejo – Proposta de adesão ao AMAlentejo 

9. Expropriação de duas parcelas de terreno  

10. Planos Municipais de Emergência para o Baixo Alentejo – Reprogramação da 

candidatura 

11. Proposta de protocolo de cooperação para o desenvolvimento cultural 2015 

12. Município de Serpa - Programa Integrado de Gestão de Imobiliário 

13. Aquisição de Serviços de Promoção e Animação da VIII Feira Histórica e Tradicional 

de Serpa 

 

O Senhor presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16:20 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 Carla Maria Silvestre de Ornelas, Assistente 

Técnica, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de janeiro de 2014, 
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para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, em regime de substituição, redigi e 

subscrevo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

        O Presidente            A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                         (Carla Maria Silvestre de Ornelas)   
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