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 Ata n.º 17/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

19 DE AGOSTO DE 2015 

 

No Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 

dezanove do mês de agosto 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 16/2015 

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 16, relativa à reunião realizada no dia 5 de agosto, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Despacho n.º 11/2015 – Alteração ao Orçamento nº 3/Alteração ao PPI n.º 2 – 

Ratificação 

4. Despacho n.º 12/2015 – Alteração ao Orçamento nº 4 - Ratificação 

5. Despacho n.º 13/2015 – Alteração ao Orçamento nº 5/Alteração ao PPI n.º 3 – 

Ratificação 

6. Despacho n.º 14/2015 – Alteração ao Orçamento nº 6 – Ratificação 

7. Atribuição de Lotes no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – 

Habitação Jovem 

8. Atribuição de Lotes no Loteamento Municipal Monte da Vinha, em Vila Nova de S. 

Bento – Habitação Jovem 

9. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua do Forte, n.º 

2, em Serpa – Requerente: Rogério Paulo Janeiro de Andrade 

10. Proposta de reversão do lote 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 
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11. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio misto denominado 

“Barranco da Figueira” - Ratificação 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua do Vale, n.º 6 em 

Brinches 

14. Aquisição de Serviços para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Serpa - Parecer Prévio Vinculativo 

15. Apoio ao Centro Social S. Jorge e Sra. Das Pazes: Edifício do Lar de Vila Verde de 

Ficalho 

16. Apoio para reconstrução de habitação  

17. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º 

11247/2015 datada de 4 de agosto, 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 Banda Filarmónica do pagamento da taxa de licença de ruído para 

a realização de convívio, no dia 4 de agosto. ------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. Clube Atlético Aldenovense 

De acordo com o solicitado pelo Clube Atlético Aldenovense, através de Pretensão n.º 

11569/2015 datada de 11 de agosto, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

unanimidade, isentar aquele Clube do pagamento da taxa de ruído para a realização da Festa 

de Aniversário, que decorre nos dias 23 e 24 de agosto, no estacionamento do Parque 

Desportivo de Vila Nova de S. Bento. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. 

Presidente, respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado: 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Comissão de Festas das 

Santas Cruzes 

Baile 11102 de 31 

de julho 

8 e 15 de agosto 2015.08.06 

Comissão de Festas de Festa Branca 10749 de 22 1 e 2 de agosto 2015.07.29 
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Pias de julho 

Comissão de Festas de 

Brinches 

Baile e 

Variedades 

10583 de 20 

de julho 

31 de julho a 2 de 

agosto 

2015.07.30 

 

2.1. Comissão de Festas de Pias 

Na sequência da Pretensão n.º 11437/2015, datada de 7 de agosto, apresentada pela Comissão 

de Festas de Pias para emissão de licença de recinto improvisado, para a realização de uma 

brincadeira com vacas, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu o seguinte 

parecer, em 11 do corrente mês de agosto: 
«A Comissão de Festas de Pias, pretende a emissão de Licença para Recinto Improvisado, para a 

realização de uma “brincadeira com vacas”, para os dias 28 e 30 de Agosto, do presente ano, a realizar na 

Rua Aniceto do Rosário em Pias, com início às 18h00 no dia 28 e 02h00 no dia 30. Será colocada uma 

estrutura metálica, com a área aproximada de 150 m2, para o efeito. 

De acordo com o Artigo 5º do Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 268/2009, de 29-09, verifica-se que o requerimento só se considera devidamente instruído para 

efeitos do n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Identificação do promotor; 

b) Tipo de evento; 

c) Período de funcionamento e duração do evento; 

d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, 

instalações sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua 

tipologia ou designação e demais atividades; 

e) Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de 

inspeção; 

f) Plano de evacuação em situações de emergência. 

 O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 

 

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.  

 

Pelo exposto, verifica-se que se encontram em falta alguns dos elementos referidos nas alíneas d), e) e f). 

No entanto, foi apresentado um Termo de Responsabilidade, assinado por Membros da Comissão de 

Festas de Pias, onde declaram assumir a responsabilidade sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, 

que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à “brincadeira com vacas”. 

Assim, coloco à consideração superior a emissão da licença pretendida. 

O presente pedido deverá ser encaminhado para reunião de camara.» ----------------------------------------------- 
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 Deliberação 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 
licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Pias, para a realização de 
uma brincadeira com vacas nos dias 28 e 30 do corrente mês de agosto. ------------------------ 
 
 

3. Despacho n.º 11/2015 – Alteração n.º 3 ao Orçamento/Alteração n.º 2 ao PPI – 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do 

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

ratificar o despacho n.º 11/2015 proferido pelo Sr. Presidente em 4 do corrente mês de agosto, 

respeitante à terceira alteração ao Orçamento e segunda alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal de Serpa, documento distribuído por todos os eleitos, que 

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

 

4. Despacho n.º 12/2015 – Alteração n.º 4 ao Orçamento  – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do 

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

ratificar o despacho n.º 12/2015 proferido pelo Sr. Presidente em 4 do corrente mês de agosto, 

respeitante à quarta alteração ao orçamento da Câmara Municipal de Serpa, documento 

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

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Despacho n.º 13/2015 – Alteração n.º 5 ao Orçamento/Alteração n.º 3 ao PPI – 

Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do 

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

ratificar o despacho n.º 13/2015 proferido pelo Sr. Presidente em 4 do corrente mês de agosto, 

respeitante à quinta alteração ao Orçamento e terceira alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal de Serpa, documento distribuído por todos os eleitos, que 

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

 

6. Despacho n.º 14/2015 – Alteração n.º 6 ao Orçamento – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores Vereadores do 

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

ratificar o despacho n.º 14/2015 proferido pelo Sr. Presidente em 13 do corrente mês de 

agosto, respeitante à sexta alteração ao orçamento da Câmara Municipal de Serpa, documento 
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distribuído por todos os eleitos, que consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

O Sr. Presidente interveio para explicar os motivos destas alterações, e no que diz respeito aos 

pontos 3, 4 e 5 da ordem de trabalhos, foi essencialmente para reforço das rubricas para o 

pagamento às Águas do Alentejo. O ponto 6, tem a ver com uma possibilidade de 

financiamento para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Serpa e foi 

necessário efetuar esta alteração ao Orçamento porque a candidatura termina no início de 

setembro e o parecer prévio para aquisição destes serviços, só podia ser agendado para a 

presente reunião se fosse efetuada esta alteração ao Orçamento. ------------------------------------ 

 

Em relação ao Plano de Desenvolvimento Urbano e tratando-se de um ajuste direto à empresa, 

com uma contratação anual, o Sr. Vereador Daniel Veiga questiona se existirá depois renovação 

desse contrato. Sobre a alteração efetuada para pagamento às Águas do Alentejo, referiu que a 

Câmara vai agora pagar uma divida de cerca de dois milhões de euros, embora já tenha 

recebido dos munícipes o valor da cobrança do fornecimento de água. -------------------------------- 

 

O Sr. Presidente referiu que o pagamento às Águas do Alentejo está a ser feito de uma forma 

mais rápida em relação ao que tinha sido acordado com a empresa, o que significa que a 

Câmara está a tentar reduzir a sua divida o mais rapidamente possível. Aproveitou ainda para 

lembrar os motivos da autarquia ter esta divida, pois no início do processo não houve 

entendimento com a empresa sobre os valores que teriam de pagar à autarquia pela utilização 

dos nossos equipamentos e havia muitas coisas por esclarecer no Acordo celebrado. Após se 

efetuar a alteração ao Acordo e existindo entendimento, a Câmara começou a pagar essa 

divida. No que diz respeito aos valores da cobrança de água aos munícipes, refere que o valor 

mensal que a Câmara recebe são cerca de 50.000 euros, mas em média paga todos os meses às 

Águas do Alentejo cerca de 100.000 euros. --------------------------------------------------------------------- 

  

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para referir que a posição dos eleitos do Partido 

Socialista no que diz respeito a reajustamentos orçamentais, tem sido de abstenção, mas saúda 

a atitude do Sr. Presidente, ao dizer que está empenhado em reduzir o mais rápido possível 

essa divida, o que vem de encontro ao que o PS tem defendido. ----------------------------------------- 

 

7. Atribuição de Lotes no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – 

Habitação Jovem 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, em 23 de julho do 

corrente ano, informa o seguinte: 
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“Atribuição e venda de lotes no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa- Habitação 

Jovem 

 

1-Resposta aos ofícios  

Na sequência do envio dos ofícios, datados de 08/06/2015, aos concorrentes posicionados entre 

o 11º e 17º lugar, no concurso de atribuição de lotes supra identificado, informo que 

responderam cinco interessados. 

Decorrido o prazo de 10 dias úteis para se pronunciarem, cujo prazo terminou no dia 26 do mês 

de junho, tendo em consideração o disposto no artigo 113º nº 1, do Código do Procedimento 

Administrativo, considero que todas as respostas devem ser aceites. 

 

2- Informações prestadas pelos concorrentes 

Verificaram-se diferentes informações prestadas pelos concorrentes que se passam a indicar: 

-Dois concorrentes referiram que mantém as condições em que concorreram e pretendem 

adquirir um lote de terreno; 

-Um concorrente respondeu, por escrito, que continua interessado na aquisição do lote e 

informou, verbalmente, que pretende ter residência permanente no concelho e que, por 

questões pessoais e profissionais, adquiriu um imóvel, em regime de propriedade horizontal, 

onde reside. Perante a situação descrita verifica-se que houve alteração das condições de 

habitabilidade e que aplicados os critérios de avaliação de candidatura, no presente momento 

passaria a ter a pontuação final diferente e não teria o mesmo posicionamento; 

-Duas concorrentes manifestaram interesse na aquisição do lote e disponibilidade do 

cumprimento do prazo de construção nos 3 anos seguintes à compra. 

 

3- Reavaliação das condições dos candidatos 

3.1- Perante as informações prestadas pelos candidatos e as alterações surgidas na composição 

do agregado familiar de alguns concorrentes, conhecidas de forma pública, situações verificadas 

após a aprovação da lista definitiva do posicionamento dos concorrente e, considerando o 

tempo decorrido entre o período de candidatura, cujo edital foi publicitado em 12/08/2013, 

aprovação da lista provisória, em reunião de câmara de 14/05/2014, aprovação da lista 

definitiva em reunião de câmara de 01/10/2014 e, a venda dos 2 lotes disponíveis, julho de 

2015, considera-se adequado reapreciar as condições atuais dos concorrentes à luz dos 

princípios e critérios de avaliação da candidatura previstos no Programa Municipal Habitação 

Jovem, composição do agregado familiar, aprovado em reunião de câmara, realizada em 

13/12/2012, cujos pontos 1 e 6 se transcrevem:  

“Objeto 

Venda de lotes de terreno, a custos reduzidos, para construção de habitação própria tendo 

em vista a fixação de jovens no concelho e melhoria de condições de habitação para 

agregados familiares. 
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6.Avaliação da candidatura 

6.1- A avaliação das candidaturas é feita através de uma equipa de técnicos da 

autarquia, devendo constar da mesma um elemento da área de ação social e um 

elemento da área de arquitetura ou engenharia. 

6.2- A falta de condições de habitabilidade da habitação própria ou sua 

inadequação às necessidades do agregado familiar serão confirmadas pelos 

técnicos, devendo proceder às vistorias que julgue convenientes. 

6.3- Serão tidos em consideração os critérios a seguir enunciados, com 

ponderação de 1 a 5 pontos: 

 Não possuir habitação própria (não é titular -5 pontos; é titular – 1 

ponto)- 20 %; 

 Estado de conservação do alojamento (Mau-5 ponto; Razoável-3 

pontos; Bom – 1 ponto) – 15%; 

 Características do alojamento (Tipologia face ao agregado familiar-

T0-5 pontos; T1 – 4 pontos; T2 - 3 pontos; T3 - 2 pontos; T4 ou 

superior-5 pontos) – 10%; 

 Idade (até 35 anos – 5 pontos; 36 a 40 anos – 4 pontos; 41 a 45 

anos– 3 pontos;  46 a 50 – 2 pontos; superior a 50 – 1 ponto)- 35%; 

 Composição do agregado familiar ( 1 elemento – 1 ponto; 2 

elementos 

 2 pontos; 3 elementos – 3 pontos; 4 elementos – 4 pontos; 5 ou 

mais elementos – 5 pontos) – 20%. 

6.4 - Aplicados os critérios de avaliação e verificando-se igual pontuação o critério 

de desempate será a idade do concorrente, dando-se preferência ao mais jovem.” 

 

3.2-O relatório respeitante à avaliação das candidaturas, em que foram ordenados os 

concorrentes e proposta a lista provisória, aprovada na já mencionada reunião de câmara, de 

14/05/2014,referia no último parágrafo que: 

“Os concorrentes devem assegurar que cumprem todos os outros requisitos de atribuição dos 

lotes ao abrigo deste concurso, Programa de Habitação Jovem designadamente os prazos de 

construção, considerando-se adequado que prestem essa informação após conhecimento do 

seu posicionamento e antes da marcação da escritura.” 

 

4- Atribuição de lotes 

Perante as informações descritas nos pontos anteriores considero adequado que sejam 

tomados os seguintes procedimentos: 

-Que, o órgão executivo se pronuncie sobre a possibilidade de reavaliar a composição do 

agregado familiar e situação patrimonial dos concorrentes atualmente e, que estes sejam 

notificados para confirmar a sua situação atual, relativamente à informação sobre a qual incide 

a aplicação dos critérios de apreciação da candidatura, enunciados no ponto 6 do Programa 
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Municipal Habitação Jovem, acima transcrito, justificado pelo tempo decorrido entre a abertura 

do procedimento, candidaturas apresentadas e a venda dos lotes e as alterações dos 

concorrentes que são conhecidas;…” ------------------------------------------------------------------------------ 

 

Intervenções  

O Sr. Vereador João Santos interveio para questionar sobre o porquê da dualidade de critérios, 

uma vez que no processo agendado no ponto 8 da ordem de trabalhos, de idêntica natureza, 

não são solicitadas as reavaliações. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que teria a ver com a diferença de tempo, uma vez que o processo 

de Serpa é mais antigo e também tem havido mais desistências. ---------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que o regulamento do concurso requeria uma atitude 

idêntica. Sugere que o assunto seja discutido na próxima reunião, para se perceber o porquê 

desta dualidade de critérios, ou caso contrário, com o devido respeito pelos concorrentes, irão 

abster-se na votação, pois consideram que não têm um suporte suficiente para uma decisão 

favorável. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que não se trata de uma situação taxativa, é uma proposta da 

respetiva Divisão, no sentido de se cumprir a lei, mas poderemos adiar a votação. ----------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos questiona como é que uma diferença temporal, faz com que o 

critério jurídico seja diferente e talvez uma conversa com o técnico responsável contribua para 

esclarecer o assunto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, remeter o processo para os 

respetivos serviços para uma reapreciação e agendar o assunto para uma próxima reunião da 

Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Atribuição de Lotes no Loteamento Municipal Monte da Vinha, em Vila Nova de S. 

Bento – Habitação Jovem 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Apoio Jurídico, em 24 de julho do 

corrente ano, informa o seguinte: 

 

“Na sequência do envio dos ofícios, pela Câmara Municipal de Serpa, datados de 08/06/2015, 

aos concorrentes posicionados entre o 3º e 8º lugar, no concurso de atribuição de lotes do 

loteamento supra identificado, cuja lista definitiva do posicionamento dos concorrentes foi 
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aprovada em reunião de câmara, realizada em 01/10/2014,após a desistência dos concorrentes 

posicionados em 1º e 2º lugar, confirma-se que responderam os seguintes interessados: 

 

-Paulo Ricardo Jesus Caeiro Godinho, 5º,posicionado-doc. E/8615,de 16/06/2015; 

-Hélder Candeias,4º posicionado, doc. E/8761,de 18/06/2015 e e/8917,de 22/06/2015; 

-Ângela Valadas, 6ª posicionada, doc. E/8768,de 18/06/2015; 

-Manuel Maria Colaço Charraz, 7º doc. E/8944,de23/06/2015; 

 

Decorrido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciarem, cujo prazo terminou no dia 26 do mês 

de junho, tendo em consideração o disposto no artigo 113ºnº 1, do Código do Procedimento 

Administrativo, considera-se que todas as respostas devem ser aceites. 

 

Considerando o interesse manifestado pelos concorrentes e, não havendo conhecimento da 

alteração da composição do agregado familiar ou de outras condições patrimoniais sobre as 

quais incidiram a aplicação dos critérios de apreciação das candidaturas, previstos no ponto 6 do 

Programa Municipal de Habitação Jovem, aprovado em reunião de câmara realizada em 

13/02/2012, de acordo com o ponto 7 do mencionado Programa Municipal Habitação Jovem, a 

atribuição e venda dos lotes será efetuada de acordo com o posicionamento previsto na lista 

definitiva. Assim, deverá proceder-se à venda dos lotes de terreno aos concorrentes 

posicionados em 4º e 5º lugar.”------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, remeter o processo para os respetivos serviços 

para uma reapreciação e agendar o assunto para uma próxima reunião da Câmara Municipal. 

 

9. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua do Forte, 

n.º 2, em Serpa – Requerente: Rogério Paulo Janeiro de Andrade 

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

datado de 3 do corrente mês de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a constituição em regime de propriedade horizontal, do prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º1286/20000117, inscrito na matriz predial com o 

art.º150, da extinta freguesia de Santa Maria. A edificação destina-se a habitação e garagem, 

com um piso. Dispõe de 110,00m2 de área de terreno (107,00m2 de área coberta/construção e 

3,00m2 de área descoberta), conforme as frações que se descrevem: 

Fração A – piso térreo, destinado a habitação, com entrada pela rua do Forte, n.º12. É 

constituído por dois quartos, sala, cozinha, instalação sanitária e circulação, com área total de 

69,70m2 (66,70m2 de área coberta e 3,00m2 de área descoberta). Dispõe ainda da utilização 

de 33,40m2 de área de terraço, conforme peças desenhadas apresentadas. 

Fração B – piso térreo, destinado a garagem, com entrada pela travessa da Herdeira, s/n. É 

constituído por uma divisão com 40,30m2 de área coberta/total. 
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São comuns a todas as frações, conforme disposto no Artigo 1421º do Código Civil: 

a) O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares, paredes-mestras e todas as partes 

restantes que constituem a estrutura do prédio; 

b) O telhado, ou terraços de cobertura, ainda que destinados ao uso de qualquer fração; 

c) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem comum a dois ou 

mais condóminos; 

d) As instalações gerais de águas, eletricidade, aquecimento, ar condicionado, gás, 

comunicações e semelhantes. 

 

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

diretamente para a via pública, pela Rua do Forte e a tardoz, com a Travessa da Herdeira, 

preenchendo os requisitos dos Artigos 1414º 1415º do Código Civil. ------------------------------------ 

 

10. Proposta de reversão do lote 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico coloca à apreciação do Órgão Executivo a 

proposta de reversão do lote 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias, atribuído à 

empresa Sociedade Agrícola de Pias, com base nos seguintes pressupostos: 

 

- Em candidatura submetida em 4 de setembro de 2013, a Sociedade Agrícola de Pias requer 

um lote de terreno na zona de atividades económicas de Pias para construção de uma unidade 

de comercialização de azeite. 

 

- Em reunião do órgão executivo de 5 de março de 2014 foi-lhe atribuído o lote nº 25 da 

referida zona de atividades económicas, formalizado com a assinatura do acordo protocolar de 

31 de julho de 2014. 

 

- Em ofício datado de 2 de julho do corrente ano, a Sociedade Agrícola de Pias solicita, ao órgão 

executivo, a reversão da titularidade do lote nº 25 uma vez que, o projeto, inicialmente 

previsto, foi aumentado, não tendo o lote dimensão para implementar o projeto atual- 

integração de lagar e área de receção de azeitona. Estão a estudar a possibilidade de 

construírem a indústria numa propriedade da empresa. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o lote 25 da Zona de 

Atividades Económicas de Pias, atribuído à empresa Sociedade Agrícola de Pias, reverta para a 

Câmara Municipal, considerando-se revogada a deliberação proferida na reunião realizada no 

dia 5 de março de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio misto denominado 

“Barranco da Figueira” - Ratificação 

De acordo com o n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi 

dada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, 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, carece de parecer favorável da 

câmara municipal do local da situação dos prédios. ----------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Assim, face à urgência na resolução do assunto, atendendo a que o pedido do requerente Jorge 

Manuel Lopes Bento Duarte, foi apresentado em 11 do corrente mês de agosto e a respetiva 

escritura realizou-se no dia 12 do mesmo mês, nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 

75/2013, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente, datado de 12 de agosto, referente à emissão de Parecer Favorável ao aumento de 

compartes no prédio misto denominado “Barranco da Figueira”, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o número 660/19910617 e cuja parte rústica se encontra 

inscrita na matriz predial da Freguesia de Ficalho, sob o artigo 19, Secção K, e cuja parte urbana 

se encontra inscrita na matriz predial sob o artigo 1173, decorrente da venda que Mónica 

Moura Romero Fernandes vai efectuar a Thébault Martine Pascale e a Jorge Manuel Lopes 

Bento Duarte, na proporção de 1/2 a cada um, por não se verificar que a 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, Lei n.º 

10/2008 de 20/02, e Lei n.º 70/2015 de 16/07, que o república. ------------------------------------------ 

 

Intervenções 

Após o Sr. Presidente ter apresentado as suas explicações para justificar a urgência na 

resolução do assunto e a emissão do seu despacho, uma vez que os requerentes já tinham 

marcada a data da escritura e precisavam do parecer da autarquia, pois são emigrantes e 

tinham de deixar o assunto resolvido antes de saírem do País, interveio o Sr. Vereador Daniel 

Veiga para dizer que compreende as explicações do Sr. Presidente mas considera que houve 

dualidade de critérios, e que não existiu a mesma sensibilidade, em relação a um processo de 

parecer sobre aumento do número de compartes no prédio rustico denominado “Barbuda”, de 

Elizabeth Johanna Jansse. Refere que o prédio foi adquirido por uma família de holandeses que 

frequenta Serpa durante meses, todos os anos e têm inclusivamente o cartão n.º 000 do 

parque de campismo e que pretendem investir em Serpa. A habitação é anterior a 1982 e 

considera que existia na legislação uma possibilidade de se emitir parecer favorável, contudo, a 

Câmara com base num parecer técnico, deliberou, no ano passado, emitir parecer desfavorável. 
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No entanto, o processo ficou de ser reapreciado, mas não voltou a ser agendado para uma 

reunião da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que o Sr. Vereador está completamente equivocado ao dizer que 

não há a mesma sensibilidade e que houve dualidade de critérios. Em relação ao processo 

referido pelo Vereador, houve um parecer desfavorável emitido pelos técnicos e foi com base 

nisso que a Câmara se pronunciou. Os processos não se decidem em função das pessoas, mas 

sim com base em pareceres técnicos e jurídicos emitidos de acordo com o estipulado na 

legislação e além disso, esse processo já foi apreciado e explicado posteriormente. 

Contudo, considerando que subsistem duvidas, será solicitada a presença dos técnicos, Dr. Rui 

Costa e Arqª Maria José Moreira, na reunião do Órgão Executivo, para explicar novamente o 

processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 30 de julho do corrente ano, 

apresenta a lista ordenada por prioridade de escalão das candidaturas ao Programa Municipal 

de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, já aprovadas para intervenção em 

anteriores Reuniões do Órgão Executivo, que abaixo se transcreve: -------------------------------------- 

 

APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS POR ORDEM DE ENTRADA NA CMS 

MUNÍCIPE LOCALIDADE ORÇAMENTOS 
PRAZO 

EXECUÇÃO 
ESCALÃO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Maria Matilde 

Costa Sousa 

Pestana 

Santa Iria 
7.480€ - Hélder Ferreira  

Comparticipação: 1.870€ 
5 Semanas  B 

- Cobertura: Execução de novo telhado (área de 27m2) c/ 
colocação de rocilha e ROOFMATE 

- Cozinha: Execução de bancada c/ tampo em pedra, rede de 
águas e esgotos; Colocação de Pavimento em MASSAME;  

- WC: colocação de Poliban; 

- Rebocos em quarto 

Maria Grou 

Ramalho Vestia 

Garrido 

Pias 

7.000€ - Irmãos Pires Lda.  

 
4 Semanas A 

- Cobertura: Colocação de estrutura em ferro, rocilha, telha 
ONDULINE e isolamento (área 40m2); 

- Alteração de fachada: Alteração de localização de porta e 

janela c/ aproveitamento do material existente; 

- Demolição/Construção de parede interior;  

- WC: colocação de rocilha, rebocos exteriores, preparação 
de paredes interiores para colocação de azulejos, 

instalação de rede de águas e esgotos, colocação de 

pavimento e revestimento cerâmico até 10 € o m2 (louças e 

torneiras simples); 
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Maria Gracelina 

Baleizão Rações 
Serpa 

4.500€ - Hélder Ferreira  

 
5 Semanas A 

- Cobertura: Levantamento de um telhado com área de 

40 m2 e Construção de um novo com vigas, rocilhas 

e isolado com ROOFMATE c/3cm; 

- Desempeno de parede;  

- Algeroz - construção; 

- WC - Cobertura. 

Maria Fátima 

Mosca Pacheco 

Graça 

Serpa 

930€ - Hélder Ferreira  

 
2 Semanas  A 

- Cobertura: Desmontagem e limpeza de telhas, aplicação de 
impermeabilizante,  

Ana Maria Rosa 

Reis 
Pias 

14.500€ - Irmãos Pires Lda. 

 
7 Semanas A 

- Cobertura: Colocação de estrutura em ferro, rocilha, telha 
ONDULINE e isolamento (área 75m2); 

- Construção de Quarto, Cozinha e WC (trabalhos incluídos: 

Rede de Aguas e Esgotos, Infraestruturas eléctricas, 
Louças Sanitárias; Torneiras, 3 portas interiores, 

pavimentos e azulejos até 10 € o m2 

Cristina Alexandre 

Gonçalves Lifôro 

Vila Verde 

de Ficalho 

11.860€ - José Picareta, Lda 
 
 

4 Semanas A 

- Remodelação da habitação – pavimentos, azulejos, louças 
sanitárias, torneiras e acessórios, canalização e esgotos, 

instalação elétrica, 2 portas interiores, e janelas 

exteriores, 1 roupeiro, lava-louças e bancada de cozinha. 

Esmeralda Inácia 

Medeiro Pereira 
Serpa 

2.500€ - Hélder Ferreira  

Comparticipação: 625€ 
5 Semanas B 

- Cobertura: Aplicação de ROOFMATE na cobertura existente;  
Execução de Espigão;  

- Rebocos interiores em toda a habitação  

Margarida Anjos 

Soares 
Serpa 

5.300€ - Hélder Ferreira  

Comparticipação: 2.650€ 
4 Semanas C 

- Reconstrução de Cobertura c/ aproveitamento dos paus, 
aplicação de estrutura em madeira e isolamento em 

ROFFMATE;  

- WC: Demolição do existente e construção de um novo 

Manuel António 

Rações Martins 

Vale de 

Vargo 
 8.650€ - José Picareta, Lda 
Comparticipação: 2.162.50€ 

2 Semanas B 

- Cobertura 60m2, estrutura metálica, placas cerâmicas e 
enchimento da laje com LECA, isolamento térmico; chapas 

de fibrocimento. Remates e acabamentos (espigões, 

guarda-fogos, beirados e algerozes)  

Catarina Francisca 

Fialho Aires 

Vila Nova 

de S. Bento 

12.830€ - José Picareta, Lda 

 
6 SEMANAS A 

Substituição da cobertura 70 m2, remoção de entulhos, 

estrutura metálica com chapa de fibrocimento. Montar 
beirados, cumeeiras, remates laterais e inteires junto à 

cobertura. Rebocos para remoção de humidades. Parede de 

tijolo para criação de quarto, abertura de janela. contador na 

rua e alteração da canalização. 

  

 TOTAL: 75.550€ valores S/IVA 

Total do valor comparticipado: 7.307,50€ 

TOTAL CMS: 68.242,50€ valor S/IVA 

 

APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS POR PRIORIDADE DE ESCALÃO  

MUNÍCIPE LOCALIDADE ORÇAMENTOS 
PRAZO 

EXECUÇÃO 
ESCALÃO DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

Cristina Alexandre 

Gonçalves Lifôro 

Vila Verde 

de Ficalho 

11.860€ - José Picareta, Lda 
 
 

4 Semanas 

A* 

(6º lugar por 

entrada 
Escalão A, 

prioritária por 
deficiência) 

- Remodelação da habitação – pavimentos, azulejos, louças 
sanitárias, torneiras e acessórios, canalização e esgotos, 

instalação elétrica, 2 portas interiores, e janelas exteriores, 

1 roupeiro, lava-louças e bancada de cozinha. 
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Maria Grou 

Ramalho Vestia 

Garrido 

Pias 

7.000€ - Irmãos Pires Lda.  

 
4 Semanas A 

- Cobertura: Colocação de estrutura em ferro, rocilha, telha 
ONDULINE e isolamento (área 40m2); 

- Alteração de fachada: Alteração de localização de porta e 
janela c/ aproveitamento do material existente; 

- Demolição/Construção de parede interior;  

- WC: colocação de rocilha, rebocos exteriores, preparação de 
paredes interiores para colocação de azulejos, instalação de 

rede de águas e esgotos, colocação de pavimento e 

revestimento cerâmico até 10 € o m2 (louças e torneiras 

simples); 

Maria Gracelina 

Baleizão Rações 
Serpa 

4.500€ - Hélder Ferreira  

 
5 Semanas A 

- Cobertura: Levantamento de um telhado com área de 40 m2 
e Construção de um novo com vigas, rocilhas e isolado com 

ROOFMATE c/3cm; 

- Desempeno de parede;  

- Algeroz - construção; 

- WC - Cobertura. 

Maria Fátima 

Mosca P. Graça 
Serpa 930€ - Hélder Ferreira 2 Semanas A 

- Cobertura: Desmontagem e limpeza de telhas, aplicação de 
impermeabilizante, 

Ana Maria Rosa 

Reis 
Pias 

14.500€ - Irmãos Pires Lda. 

 
7 Semanas A 

- Cobertura: Colocação de estrutura em ferro, rocilha, telha 
ONDULINE e isolamento (área 75m2); 

- Construção de Quarto, Cozinha e WC (trabalhos incluídos: 
Rede de Aguas e Esgotos, Infraestruturas eléctricas, Louças 

Sanitárias; Torneiras, 3 portas interiores, pavimentos e 

azulejos até 10 € o m2 

Catarina Francisca 

Fialho Aires 

Vila Nova 

de S. Bento 

12.830€ - José Picareta, Lda 

 
6 SEMANAS A 

Substituição da cobertura 70 m2, remoção de entulhos, 

estrutura metálica com chapa de fibrocimento. Montar 

beirados, cumeeiras, remates laterais e inteires junto à 
cobertura. Rebocos para remoção de humidades. Parede de 

tijolo para criação de quarto, abertura de janela. contador na 

rua e alteração da canalização. 

Maria Matilde 

Costa Sousa 

Pestana 

Santa Iria 
7.480€ - Hélder Ferreira  

Comparticipação: 1.870€ 
5 Semanas  B 

- Cobertura: Execução de novo telhado (área de 27m2) c/ 
colocação de rocilha e ROOFMATE 

- Cozinha: Execução de bancada c/ tampo em pedra, rede de 
águas e esgotos; Colocação de Pavimento em MASSAME;  

- WC: colocação de Poliban; 

- Rebocos em quarto 

Esmeralda Inácia 

Medeiro Pereira 
Serpa 

2.500€ - Hélder Ferreira  

Comparticipação: 625€ 
5 Semanas B 

- Cobertura: Aplicação de ROOFMATE na cobertura existente;  
Execução de Espigão;  

- Rebocos interiores em toda a habitação  

Manuel António 

Rações Martins 

Vale de 

Vargo 
 8.650€ - José Picareta, Lda 
Comparticipação: 2.162.50€ 

2 Semanas B 

- Cobertura 60m2, estrutura metálica, placas cerâmicas e 
enchimento da laje com LECA, isolamento térmico; chapas de 

fibrocimento. Remates e acabamentos (espigões, guarda-

fogos, beirados e algerozes)  

Margarida Anjos 

Soares 
Serpa 

5.300€ - Hélder Ferreira  

Comparticipação: 2.650€ 
4 Semanas C 

- Reconstrução de Cobertura c/ aproveitamento dos paus, 
aplicação de estrutura em madeira e isolamento em 

ROFFMATE;  

- WC: Demolição do existente e construção de um novo 

  

 TOTAL: 75.550€ valores S/IVA 

Total do valor comparticipado: 7.307,50€ 

TOTAL CMS: 68.242,50€ valor S/IVA 
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Deliberação  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os orçamentos apresentados, respeitantes aos 

processos do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no concelho de Serpa, 

acima identificados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua do Vale, n.º 6 em 

Brinches 

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

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

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

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

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 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. -------- 

 

14. Aquisição de Serviços para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Serpa 

De acordo com a informação do Serviço de Desenvolvimento Estratégico, a 19-06-2015 foi 

publicado, em https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Candidaturas-abertas-auto, o aviso 

EIDT-99-2015-03, para a elaboração de Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano 

(PEDU), cujo prazo termina no dia 10 de setembro de 2015. 

 

Esse aviso “destina-se aos Municípios dos centros urbanos de nível superior”, onde se inclui 

Serpa, “que tencionem contratualizar com o respetivo Programa Operacional Regional as 

prioridades de investimento inscritas no eixo urbano” dos respetivos Programas Operacionais. 

 

O ponto 6.5, do citado aviso, previa a abertura de um novo “aviso, no âmbito das medidas de 

assistência técnica, para apoio à elaboração do PEDU (Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano), dirigido aos Municípios que constituem centros urbanos de nível superior com um 

financiamento limite de 25.000 euros”. 

 

A 06-08-2015 recebemos o convite para apresentação de candidatura a apoio à elaboração de 

PEDU, no âmbito do POAT FEDER do QREN, tendo a candidatura de ser apresentada até 03-09-

2015. 

 

Assim, face ao exposto, propõem-se que seja efetuado convite à empresa ImproveConsult para 

elaboração do PEDU de Serpa, pelo facto de se tratar de uma empresa de prestação de serviços 

de consultadoria estratégica, com experiência comprovada em vários estudos e projetos e que 

efetua a consultadoria à CIMBAL no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão 

Territorial/Investimento Territorial Integrado, ou seja, conhece todos os projetos do município 

de Serpa e da NUT III, integrados nesta contratualização, nomeadamente no que diz respeito ao 

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS), desenvolvido pela CIMBAL e a enquadrar no 

PEDU. 

 

Por outro lado, a limitação dos prazos existentes, condicionam outras escolhas. 
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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 procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Elaboração do 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Serpa – 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 está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, 

classificada e cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e 

A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020214 Estudos, pareceres, projetos e consultadoria; 

- GOP – 

 

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

eventual contraparte seja determinável: 

Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, 

não há qualquer contrato anteriormente celebrado no âmbito da elaboração 

deste plano ou similar, nem tão pouco a empresa prestou qualquer serviço ao 

Município de Serpa, pelo que não existe qualquer constrangimento ao limite 

imposto pelo número 2 do artigo 113º do Código dos contratos Públicos (adiante 

designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na 

sua atual redação, não se verificando, portanto, impedimento à celebração do 

contrato em causa. 
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d) 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 é aplicável a redução remuneratória prevista no nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 

2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nºs 1 e 

2, e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por se tratar de um procedimento 

novo e de uma contraparte que nunca prestou serviço ao Município de Serpa. 

 

Por último: 

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

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

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

prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o 

dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a verificação da existência de 

trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas. 

 

Considerando, porém: 

• O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da 

Administração Pública; 

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

• As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação 

jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da 

Administração Local em 15/07/2014; 

 

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

Requalificação nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as 

autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de 

recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a 

posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em funcionamento. 

 

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

para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços 
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para a Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Serpa, nos termos dos 

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

 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que, tendo em conta a mais-valia deste 

Plano para o concelho, os eleitos do PS irão votar favoravelmente. O limite candidatado vai ser 

25.000 euros, questiona se a Câmara terá depois de fazer outros investimentos neste processo. 

 

O Sr. Presidente explicou que o Plano terá que estar inserido numa plataforma até 10 de 

setembro. Vamos concorrer com todos os municípios que reúnem as condições de serem sedes 

estruturantes. Depois haverá necessidade de se elaborar outros planos.  

 

Deliberação 

Face ao exposto 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 unanimidade, emitir parecer favorável para que 

se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a para a Elaboração do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Serpa. ----------------------------------------------------------- 

 

Ainda relacionado com este assunto, o Sr. Presidente informou o seguinte: 

 

Considerando: 

a) As disposições constantes no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 307/2009 de 23 de Outubro, alterado pela Lei nº 32/2012, de 14 de 

agosto, nomeadamente aquelas que se integram na sua Parte II (Regime de Reabilitação 

Urbana em Áreas de Reabilitação Urbana); 

b) As orientações conhecidas para o próximo período de programação dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento, a ter lugar entre 2014 e 2020, que apontam 

para a existência de Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) criadas e programadas nos 

termos do RJRU como condição de acesso aos recursos que serão disponibilizados para 

apoio a intervenções de regeneração urbana; 

Propõe-se que, ao abrigo do referido RJRU, a Câmara Municipal de Serpa delibere no sentido 

de: 

1. Dar início aos trabalhos de constituição de uma ARU na cidade de Serpa (Centro 

Histórico), a qual será formalizada através da elaboração e subsequente aprovação do 

respetivo projeto de delimitação; 

2. Dar início aos trabalhos de elaboração da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) que 

se pretende implementar na ARU, a qual será oportunamente submetida para 

aprovação em momento simultâneo ou posterior à aprovação do respetivo projeto de 

delimitação; 
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3. Estabelecer que a ORU assumirá natureza sistemática e que o respetivo Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) será formalizado através de instrumento 

próprio; 

4. Estabelecer que será o Município a entidade responsável pelo desenvolvimento dos 

trabalhos anteriormente referidos e pela gestão da futura ORU. 

Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pelo 

Sr. Presidente, acima transcrita. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15. Apoio ao Centro Social S. Jorge e Sra. das Pazes: Edifício do Lar de Vila Verde de 

Ficalho 

No âmbito da estratégia de desenvolvimento social muito direcionada para a melhoria das 

condições de vida da população, o município de Serpa tem apoiado as IPSS do concelho nas 

suas atividades e projetos, designadamente ao nível da construção de novos equipamentos que 

garantam uma cobertura efetiva da capacidade de resposta da rede concelhia de 

equipamentos. 

 

É neste contexto que a Câmara Municipal de Serpa tem apoiado o Centro Social de S. Jorge e 

Srª das Pazes, em todo o processo do Lar de Vila Verde de Ficalho, apoios traduzidos na 

aquisição do terreno, projetos de arquitetura e trabalhos complementares da fase de projeto, 

apoio técnico na fase de candidatura, apoio técnico nos procedimentos concursais, preparação 

do terreno para início da obra (movimentação de terras), isenções de taxas e licenças e 

também apoio técnico no acompanhamento da obra, num valor global de cerca de 210.000 

euros. Acrescenta-se que esta obra é, também, apoiada financeiramente pelo INAlentejo e 

PRODER. 

 

A obra de construção, que se iniciou em abril de 2014 está a chegar à fase de conclusão, 

prevista para o final de Setembro. Para que se criem as condições para a sua entrada em 

funcionamento no mais breve prazo, e porque se trata de uma intervenção fundamental, há 

necessidade de serem executados os arranjos exteriores.  

 

No seguimento dos vários contactos entre o município e a IPSS, propõe-se que esta obra – que 

se estima num valor de cerca de 92.000 euros - seja executada pelos serviços do município, 

consubstanciando-se como mais um apoio da Câmara Municipal de Serpa para uma obra há 

tanto tempo desejada pela população em geral e que é uma mais-valia para a freguesia e para 

o concelho. 
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Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente prestando algumas informações desde o início deste 

processo e referiu que se pretende avançar a primeira fase da obra na próxima semana.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho referiu que as propostas apresentadas foram agora 

consubstanciadas. Será um ano feliz porque o Centro Social fez um esforço estóico e a Direção 

merece e a população ainda mais e a Câmara fez também um esforço financeiro para apoiar. 

Disse ainda que, se o PS fosse poder, em Vila Verde de Ficalho e em Vale de Vargo já teriam 

sido construídos os lares. Considera que se verifica uma abertura na política social que vem de 

encontro às propostas que o PS faz há mais de dez anos. --------------------------------------------------  

 

O Sr. Presidente  respondeu que um dos principais problemas neste País, é que as entidades 

que deveriam construir os equipamentos não fazem e passam a responsabilidade para outras 

entidades. As Câmaras e as Juntas de Freguesia devem, em primeiro lugar, desenvolver 

atividades e construir em função das suas competências próprias. Neste caso concreto, sempre 

se assumiu que, havendo um primeiro investimento por parte de quem tem essa 

responsabilidade, associamo-nos e damos o apoio para que se concretize. O apoio da Câmara 

não é apenas agora nos arranjos exteriores. Apoiou com o espaço, com o projeto, mas as 

Câmaras não podem assumir a 100% o que é competência de outras entidades. Em relação a 

Vale de Vargo também apoiou com o terreno e o projeto. --------------------------------------------------  

 

O Sr. Vereador João Santos disse que ninguém põe em causa que a Câmara tenha que 

responder em primeiro lugar às suas competências básicas. A posição da Câmara é legítima e 

clara, mas quando se fala nas opções a seguir ao que é básico, é aí que surgem as divergências, 

mas não significa que ficaria por recolher o lixo ou que Serpa seria um deserto cultural.  

 

Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, executar os arranjos exteriores na obra de 

construção do lar de Vila Verde de Ficalho.  

Foi distribuido por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, o respetivo orçamento, bem como a planta/projeto.  

 

16. Apoio para reconstrução de habitação (Rua Nova do Outeiro, n.º 22 em Vila Verde 

de Ficalho) 

Procedeu-se à análise de uma informação do Gabinete de Ação Social e Educação, respeitante a 

um pedido de apoio para reconstrução de uma habitação, na Rua Nova do Outeiro, n.º 22 em 

Vila Verde de Ficalho, bem como o respetivo orçamento e relatório social, cujos documentos a 

seguir se transcrevem:   
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Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Presidente, para informar que foram logo contatadas as entidades 

que devem dar resposta neste tipo de situações e chegou-se recentemente a um acordo entre 

a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a Segurança Social e a Cáritas e o que se pretende é 

que o Órgão Executivo aprove a intervenção da autarquia na obra em causa. ---------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos refere que o voto será favorável, mas coloca a questão do tempo 

que já decorreu, pois o relatório tem a sinalização datada de 4 de Junho de 2014, o que significa 

que este senhor vive há mais de um ano a céu aberto e independentemente de todos fazerem o 

que podem, acha que alguma coisa está a funcionar mal, para que seja dada uma resposta mais 
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de um ano depois, quando está em causa um orçamento de apenas cerca de 4.000 euros. 

Solicita que, perante esta situação de lentidão, o processo seja explicado e solicita também que 

sejam mais ligeiras as decisões no futuro, em processos desta natureza. ----------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que também gostaría que o processo tivesse sido resolvido antes, 

mas a autarquia contatou logo as entidades que também são responsáveis e apenas há cerca 

de duas semanas se conseguiu a resposta da Segurança Social e esta resposta condicionou a 

intervenção. Entretanto, foram garantidas as condições mínimas da habitação. Mas concorda 

que nestas situações é necessário agir com maior rapidez. ------------------------------------------------- 

 

Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a execução da obra, mão-de-obra e 

apoio técnico inerente à obra sita na Rua Nova do Outeiro, n.º 22 em Vila Verde de Ficalho. ----- 
 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 156, referente 

ao dia 18 de agosto de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.026.456,80 (um milhão, 

vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis euros e oitenta cêntimos) e 33.819,80 (trinta e 

três mil, oitocentos e dezanove euros e oitenta cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Daniel Veiga para 

solicitar o ponto da situação sobre a Estrada Nacional 255 (Serpa-Brinches). Em relação ao 

protocolo assinado entre a ULSBA e a Santa Casa da Misericórdia, refere que, segundo 

declarações da Santa Casa, parece que há questões que não estão a ser assumidas por parte do 

Governo. Pergunta o que pretende o Sr. Presidente fazer sobre o assunto. 

 

O Sr. Presidente começou por responder que as obras da estrada de Brinches estão previstas 

para a segunda quinzena de Agosto e está também prevista, a breve prazo, a realização de uma 

reunião com as Estradas de Portugal.  

Em relação à ULSBA diz que a Câmara tinha razão ao dizer que não haveria beneficios na 

transferência para a Santa Casa da Misericórdia, as melhorias não aconteceram e foram criadas 

outras dificuldades. A posição da Câmara será de continuar a acompanhar o processo e 

questionar o Ministério da Saúde. -------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador João Santos disse que ninguém obrigou a Santa Casa a assumir e se aceitou é 

porque achava que tinha condições para isso. É um assunto que interessa clarificar. -------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para propor que seja solicitado ao Secretário de Estado 

da Saúde o agendamento de uma reunião em nome de todo o Executivo e dar depois 

conhecimento da data dessa reunião.  

Solicita ainda que seja feita uma intervenção nas estradas municipais, nomeadamente perto da 

Mina da Orada, onde existe um buraco, uma vala enorme e na estrada do Cruzeiro que também 

está a precisar de uma intervenção, em nome da segurança. ---------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que está previsto fazer essa reunião e já houve 

conversações com o Diretor Regional de Saúde. Quantos às estradas municipais, refere que a 

da Orada é um problema grande, está sinalizado para se proceder à reparação e foi colocada 

sinalização para avisar os condutores. Explica que aquela zona tem um equipamento de regadio 

e mesmo sem chover, verifica-se que as valas estão cheias de água, os terrenos ficam saturados 

e isso está a causar um problema na estrada e terá de ser feita uma reparação grande. Existe 

perto uma conduta e já contatámos a EDIA para verificar o que se passa. Sobre a estrada do 

Cruzeiro, refere que a parte que sofreu maior reparação, continua razoável, mas existem zonas 

que necessitam de uma intervenção e já está sinalizada nesse sentido. Informa que, neste 

momento, estão a ser efetuados alguns trabalhos na freguesia de Pias e logo que estejam 

concluídos avançar-se-á para essas reparações, não com a dimensão desejada, mas que irá 

atenuar os problemas, antes que chegue o inverno, para que esse problema não se torne 

maior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público  

Começou por intervir o Sr. Luís Pereira, agricultor, residente na Serra de Serpa, e que referiu 

que a estrada do Cruzeiro necessita urgentemente de um traço central, por questões de 

segurança, devido à configuração daquele troço, com muitas curvas e contracurvas.  

Diz ainda que a estrada da Penalva, que liga Vila Nova de S.Bento a Ficalho, foi intervencionada 

em 1998, num programa do Centro Rural de Vila Nova de S.Bento e depois dessa data pouco 

mais se fez, está numa situação critica e na sua opinião, bastava limpar as valas, porque elas 

estão mais altas que a própria estrada e a água vai danificando o pavimento.  

No troço entre a Penalva e estrada do Cruzeiro, há pontos muito críticos, também por culpa de 

não terem sido limpas as valetas. Quando se faz alguma limpeza, a vegetação morta é deixada 

no local, o que impede ainda mais o escoamento das águas. Diz ainda que nos Sopos existe um 

pontão que corre o risco de desmoronar se houver um inverno rigoroso, talvez fazendo um 

desassoreamento o problema se resolvesse. Em relação à Ponte da Ribeira do Vidigão, diz que 

está a ficar “descalça” porque existe um monte de loendros e faz com que a água embata 
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naqueles arbustos e vai “descalçando” a ponte. Pergunta se a Câmara tem intenção de 

candidatar algum destes caminhos para reparação.---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, neste momento não estão totalmente definidas as opções que vão 

ser feitas a nível de investimento. Temos em carteira alguns projetos feitos de requalificação de 

algumas estradas municipais. A Câmara também gostaria de ter os caminhos em melhor estado 

de conservação, mas em relação aos caminhos agrícolas e vicinais há outras entidades que 

também são responsáveis, mas nos últimos anos ninguém fez intervenções e acaba por ficar a 

responsabilidade para a Câmara. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Manuel Maduro que começou por dar os parabéns em relação ao 

trabalho realizado na construção do lar de Vila Verde de Ficalho. Manifesta também o seu 

agrado pela existência destas reuniões descentralizadas da Câmara Municipal, mas considera 

que o período de intervenção do público deveria ser no início das reuniões. -------------------------- 

 

Interveio em seguida a Srª Palmira Guerreiro que começou por dizer que os parabéns 

referentes à construção do Lar de Vila Verde de Ficalho devem ser dados ao povo desta 

freguesia que sempre acreditou e apoiou este projeto. Diz ainda que o processo do Lar foi longo 

e difícil, em 2013 houve a aprovação por parte do PRODER e o INALENTEJO aprovou a 

residencial, mas quem deu o primeiro pontapé de saída em 1993 foi a Câmara Municipal ao 

ceder o terreno ao Centro Social S. Pedro, onde ainda hoje funciona o centro de convívio e o 

apoio domiciliário. Posteriormente, foi a aquisição do terreno para o Lar por parte da Câmara e 

informa que também já estão contratualizados os apoios com a Segurança Social.  

Por último, dá os parabéns a este novo elenco do PS que, na sua opinião, parece que estão com 

uma vontade diferente, mas que nem sempre foi assim e lembra uma moção apresentada pelos 

eleitos da CDU, na sessão de 22 de fevereiro de 2010 da Assembleia Municipal, sobre a 

construção de lares no concelho e que foi aprovada com as abstenções dos eleitos do PS e faz a 

leitura da referida moção, cujo teor é o seguinte:  

 
MOÇÃO 

«Considerando que: 
- É necessária a construção de novos Lares no concelho de Serpa, nomeadamente na cidade de Serpa, na freguesia de Vila 
Verde de Ficalho e na freguesia de Vale de Vargo. 
- A Santa Casa da Misericórdia de Serpa, o Centro de Social São Jorge e Senhora das Pazes de Vila Verde de Ficalho e a Flor do 
Enxoé/ Associação de Solidariedade Social de Vale de Vargo, têm apresentado candidaturas para a construção de Lares a vários 
programas, que têm sido sucessivamente rejeitadas. 
- Que o Governo é responsável pela construção destas infra-estruturas de apoio à 3ª idade. 
- Que está a ser discutido o Orçamento do Estado, onde em PIDDAC - Programa de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administração Central, podem ser considerados este tipo de projetos e que para o distrito de Beja só 
estão considerados dois, o que é insuficiente para as necessidades. 
- Que as verbas consideradas pelo governo no PIDDAC para o distrito de Beja são apenas 4.450.124€, menos 67.128.861€ que 
as considerados no PIDDAC de 2009. 
A Assembleia Municipal de Serpa reunida no dia 22 de Fevereiro nos Paços do Concelho decide: 
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1. Solicitar ao Governo e a todos os Grupos Parlamentares, que considerem em PIDDAC as verbas necessárias para a construção 
destas importantes infraestruturas necessárias ao concelho de Serpa. 
2. Esta moção se aprovada deve ser enviada ao 1º Ministro, à Ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, aos Grupos 
Parlamentares e divulgada nos órgãos de comunicação social. 
 
Serpa, 22/02/10 
Moção apresentada pela CDU e aprovada, por maioria com 6 abstenções do PS e 19 votos a favor da CDU, PSD e BE» 

 

O Sr. Presidente interveio para dizer que este assunto da moção deveria ter sido colocado no 

local adequado, que era a sessão da Assembleia Municipal e considera que deve dar a palavra 

aos vereadores do Partido Socialista neste período de intervenção do público, para que se 

pronunciem sobre o assunto. 

 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho e agradeceu ao Sr. Presidente a possibilidade de uso da 

palavra para defesa da honra da sua bancada e respondeu à Srª Palmira referindo que 

desconhece em que qualidade interveio, face aos cargos que desempenha na Câmara 

Municipal e na Direção do Centro Social ou se foi apenas como munícipe, mas considera que 

esta moção é um papel cheio de nada, porque o PIDDAC não contemplava nada para os lares e 

por isso o PS se absteve porque não havia nada para votar. O PS faz política com lógica e com 

sentido, e com a moção queriam obrigar a que fosse inscrito no PIDDAC algo que tecnicamente 

não podia ser. O PS absteve-se porque era inconsequente e para além disso, seis abstenções 

não formatam o PS durante vários anos. Existiam programas estatais para a construção de 

lares, onde estavam alocadas verbas próprias e o PS defendeu esse caminho. A moção foi 

entendida como mero ato político, não interferindo em nada com a posição do PS sobre a 

necessidade de construção e lares no concelho de Serpa, plasmada nos últimos três programas 

eleitorais autárquicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Srª Margarina Monge, residente em Vila Verde de Ficalho, para perguntar em 

que situação se encontra o processo da Casa do Povo daquela freguesia, pois face ao estado em 

que o edifício se encontra, considera que alguma coisa tem que ser feita. Na qualidade de 

professora naquela freguesia, gostaria que lhe dissessem atempadamente qual será o plano de 

atividades da autarquia para o próximo ano, para que em setembro, no início do ano letivo, 

possa planear as suas atividades com os alunos, pois já têm ocorridos situações em que não 

pode participar em eventos organizados pela autarquia, porque tem conhecimento da iniciativa 

com pouca antecedência e já não se torna possível organizar o processo para solicitar a 

respetiva autorização dos pais dos alunos para efetuar as saídas da escola. ---------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação à Casa do Povo, o que fazia sentido é que o 

património ficasse para a Junta de Freguesia e por isso, já sugeriu que fosse contatada a Junta 

de Freguesia de Brinches, que recentemente iniciou dois processos idênticos para posse dos 
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edifícios e depois a Câmara e a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho já teriam 

legitimidade para intervir no edifício da Casa do Povo.------------------------------------------------------ 

 

Interveio ainda a Srª Cristina Lifôro para perguntar quando se prevê o início das obras na sua 

habitação, na sequência do processo de candidatura para apoio no âmbito do Programa 

Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa, tendo o Sr. Presidente 

referido que foram aprovados na reunião de hoje os orçamentos desse programa e a 

intervenção na sua habitação está prevista iniciar-se no próximo mês de setembro, tendo uma 

duração prevista de quatro semanas, mas a família será avisada com a devida antecedência. 

 

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. Despacho n.º 11/2015 – Alteração ao Orçamento nº 3/Alteração ao PPI n.º 2 – 

Ratificação 

4. Despacho n.º 12/2015 – Alteração ao Orçamento nº 4 - Ratificação 

5. Despacho n.º 13/2015 – Alteração ao Orçamento nº 5/Alteração ao PPI n.º 3 – 

Ratificação 

6. Despacho n.º 14/2015 – Alteração ao Orçamento nº 6 – Ratificação 

7. Atribuição de Lotes no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – 

Habitação Jovem 

8. Atribuição de Lotes no Loteamento Municipal Monte da Vinha, em Vila Nova de S. 

Bento – Habitação Jovem 

9. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua do Forte, n.º 

2, em Serpa – Requerente: Rogério Paulo Janeiro de Andrade 

10. Proposta de reversão do lote 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

11. Parecer sobre constituição de compropriedade no prédio misto denominado 

“Barranco da Figueira” - Ratificação 

12. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua do Vale, n.º 6 em 

Brinches 
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14. Aquisição de Serviços para elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Urbano de Serpa - Parecer Prévio Vinculativo 

15. Apoio ao Centro Social S. Jorge e Sra. Das Pazes: Edifício do Lar de Vila Verde de 

Ficalho 

16. Apoio para reconstrução de habitação  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 21H00 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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Ata n.º 17/2015 
 

 
DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – Despachos n.º 11, 12, 13 e 14 - Ratificações 

ANEXO 2 – Estimativa orçamental dos arranjos exteriores da obra do Lar de Vila Verde de 

Ficalho e respetiva planta  

 

 

 

 

 


