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Ata n.º 21/2015 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 14 de outubro de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30   

 

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

Vereadora Maria Isabel da Palma Estevens. 
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Ata n.º 20/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 14 DE OUTUBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia catorze do mês de outubro 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 20/2015 

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 20, relativa à reunião realizada no dia 30 de setembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ------ 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

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

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxa 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Parecer sobre aumento de compartes 

4. Pedido de licenciamento para a prova automobilística “Rali Flor do Alentejo” – 

Ratificação  

5. Pedido de licenciamento para a realização do 5.º Passeio de BTT – Requerente: 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Ratificação  

6. Aquisição de serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos Paços 

do Concelho e do Museu Arqueológico – Repartição de encargos 

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Zurreira, em Pias - Requerente: Manuel 

Avoila Machado 

8. Administração Regional de Saúde – Escala de turnos das farmácias do concelho para 

2016 

9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3ª Fase 

10. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização dos equipamentos municipais 

– Época desportiva 2015/2016 e ano civil de 2016 
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11. Parecer prévio vinculativo para aquisição e bilhetes de avião para Toronto (Serviço de 

Transporte Aéreo) 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedido de isenção de pagamento de taxa 

1.1.Clube Atlético Aldenovense 

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

13811/2015 datada de 25 de setembro, 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 licença de ruido, para a festa 

convívio realizada no dia 26 de setembro o corrente ano. -------------------------------------------------- 

 

1.2.Escola Abade Correia da Serra 

De acordo com o solicitado pela Escola Abade Correia da Serra, através de email datado de 30 

de setembro, 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 escola do 

pagamento da taxa de licenciamento do Passeio de BTT realizado no âmbito do Desporto 

Escolar, no dia 30 de setembro do corrente ano. -------------------------------------------------------------- 

 

1.3.Moura Desportos Clube 

Na sequência do solicitado pelo Moura Desportos Clube, a Unidade Municipal de Cultura, 

Desporto e Juventude informa que, em virtude do pavilhão de Moura se encontrar em obras de 

melhoria requereu a cedência do pavilhão do Parque Desportivo de Serpa, para realização de 4 

treinos de hóquei em patins, nos dias 7, 14, 21 e 28 de outubro, sendo a taxa de utilização de 

120,00 € (8h x 15€), pelo que, atendendo à natureza da entidade (associação desportiva sem 

fins lucrativos), propõem a isenção do pagamento. 

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

Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela associação do 

pagamento da taxa de utilização do pavilhão desportivo de Serpa, nos dias 7, 14, 21 e 28 do 

corrente mês de outubro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.4.Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, através de 

Pretensão n.º 14226/2015 datada de 25 de setembro, 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 
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unanimidade, isentar aquela Associação, do pagamento da taxa de licenciamento do passeio de 

BTT, realizado no dia 11 de outubro. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

1.5.Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

De acordo com o solicitado pela Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento, através de 

email datado de 16 de setembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento 

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

aquela Associação do pagamento da taxa de licenciamento do VI Passeio Equestre, realizado no 

dia 3 do corrente mês de outubro. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. ---------------------------------------------------------------------------- -------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos 

requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a 

última reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte 

despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Carlos José Pereira 

Francisco 

E/14230 2015.10.05 2015.10.06 2015.10.05 Herdade dos Pereiros, 

Serpa 

Eduardo António 

Canhita Amador 

E/14111 2015.10.01 2015.10.02 2015.10.02 Courela de S.Brás e Fonte 

da Baina 

João Maria Palma 

Parreira Cano 

E/14092 2015.10.01 2015.10.02 2015.10.02 Herdade da Lobata, Serpa 

Luís Miguel Borges 

Lopes 

E/14151 2015.10.02 2015.10.05 2015.10.02 Herdade do Monte das 

Oliveiras, Serpa 

Sociedade Agro 

Pecuária Coelho 

Palma, Lda 

E/14514 2015.10.09 2015.10.09 2015.10.09 Herdade de Vale das Éguas, 

Serpa 

 

3. Parecer sobre aumento de compartes 

Na sequência do requerimento de António Manuel Carmona Carreto, datado de 21 de 

setembro do corrente ano, e de harmonia com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e 
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Ordenamento do Território, datado de 28 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes, relativamente ao prédio 

rústico denominado "Vale de Lagarinhos", descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 2834/20070416 e inscrito na matriz predial da freguesia de Pias, sob o artigo 1203 | Secção 

R, decorrente da DOAÇÃO DE ANTÓNIO MANUEL CARMONA CARRETO e subsequente 

adjudicação de metade de 2,55hect a Emmanuel Miguel Carreto - filho e metade de 2,55hect a 

Romain Carreto - filho, 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 2 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 70/2015 de 16 de julho. ---------------------------------------------- 

 

 

4. Pedido de licenciamento para a prova automobilística “Rali Flor do Alentejo” – 

Ratificação  

A Sociedade Artística Reguenguense, solicitou autorização para realizar o Rali Flor do Alentejo, 

nos dias 26 e 27 de Setembro do corrente ano. De acordo com o parecer técnico da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território e atendendo à data de realização do evento, o Sr. 

Presidente da Câmara proferiu despacho de deferimento no dia 25 de setembro. ------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente em 25 do 

corrente mês de setembro, respeitante à autorização para emissão da licença para o Rali Flor 

do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

5. Pedido de licenciamento para a realização do 5.º Passeio de BTT – Requerente: 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Ratificação  

A Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria solicitou, através de Pretensão n.º 14222 

datada de 5 de outubro, autorização para realizar o 5.º Passeio de BTT, no dia 11 do corrente 

mês de outubro. De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 8 de outubro e atendendo à data de realização do evento, o Sr. Presidente 

da Câmara proferiu despacho de deferimento no dia 9 do corrente mês de outubro. --------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente em 9 de outubro 
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do corrente ano, respeitante à autorização para emissão da licença para o referido 5.º Passeio 

de BTT, organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria. -------------------------------- 

 

 

6. Aquisição de serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos Paços 

do Concelho e do Museu Arqueológico – Repartição de encargos 

A Subunidade de Contratação Publica e Aprovisionamento, em 25 de setembro do corrente 

ano, informa que, de harmonia com o disposto no art.º 22, n.º 1 e n.º 6 do DL 197/99 de 8 de 

junho, a abertura de procedimentos relativa a despesas que deem lugar a encargo orçamental 

em mais de um ano económico, ou em ano que não seja o da sua realização, e que não se 

encontrem inscritas em planos ou programas plurianuais legalmente aprovados, deve merecer 

a aprovação do respetivo órgão deliberativo. 

Assim, considerando o procedimento de Aquisição de Serviços para manutenção do sistema de 

segurança do edifício dos Paços de Concelho e Museu Arqueológico, durante um ano, propõe 

para aprovação da Assembleia Municipal, a repartição de encargos de verba para o ano de 

2015/2016: 

Valor 

Global S/ 

IVA 

Valor 

Global C/ 

IVA 

2015 2016 Nº seq. de 

cabimento 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

405,00 € 498.15 € 67,50 € 83,02 € 337,50 € 415,12 € 10177 

804,00 € 988,92 €  134,00 € 164,82 € 670,00 € 824,10 € 10178 

 
 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do art.º 22, n.º 1 e n.º 6 do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 

de junho, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar a autorização da 

Assembleia Municipal para a seguinte repartição de verbas, relativa à Aquisição de Serviços 

para manutenção do sistema de segurança do edifício dos Paços de Concelho e Museu 

Arqueológico: 

 

Valor 

Global S/ 

IVA 

Valor 

Global C/ 

IVA 

2015 2016 Nº seq. de 

cabimento 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

Valor S/ 

IVA 

Valor C/ 

IVA 

405,00 € 498.15 € 67,50 € 83,02 € 337,50 € 415,12 € 10177 

804,00 € 988,92 €  134,00 € 164,82 € 670,00 € 824,10 € 10178 

 

 



                                                                                              Ata n.º 21 – 14/10 

 
 

2015 

 

 7 

 

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Zurreira, em Pias - Requerente: Manuel 

Avoila Machado 

1 – Prédio original – sito na Rua da Zurreira, s/n, em Pias, inscrito na matriz urbana com o n.º 

2326, da freguesia de Pias, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

2250/20020215, com área total de 1302 m2 e seguinte composição: área coberta de 103 m2; 

área descoberta de 1114 m2  e as seguintes confrontações: a norte com Rua de Brinches; a sul 

com Rafael Borges Avoila; a nascente com Rua da Zurreira; a poente com Teresa de Jesus 

Janeiro Rogado e Bárbara Janeiro Rogado. 
(Nota: As construções de uso geral que totalizam a área coberta – 103 m2 encontram-se devidamente licenciadas 

na Câmara Municipal de Serpa – Processo n.º 03/2015/9) 

 

2 – Parcela a destacar – sita na Rua da Zurreira, s/n, em Pias, com a área total de 318 m2 e 

seguinte composição: área descoberta de 318 m2 e as seguintes confrontações: a norte com 

proprietário; a sul com Rafael Borges Avoila; a nascente com Rua da Zurreira; a poente com 

proprietário. 
(Nota: Para a parcela a destacar foi proposta a futura construção de uma habitação com a área coberta de 180 m2 

– Processo n.º 03/2015/9). 

 

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

datado de 1 do corrente mês de outubro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 

ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 

de parcela, dentro do aglomerado urbano de Pias, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do 

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

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

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

confrontem com arruamentos públicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

do património cultural imóvel (…).» ------------------------------------------------------------------------------- 
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8. Administração Regional de Saúde – Escala de turnos das farmácias do concelho para 

2016 

Na sequência do pedido apresentado pela Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

através de email datado de 1 de outubro e em cumprimento do disposto no artigo 14º do DL 

n.º 7/2011, de 10 de janeiro e dos artigos 2.º e 3º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de escala 

de turnos das farmácias deste Município, para o ano de 2016, a qual consta dos anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, constituída por cinco páginas. ------------------------- 

 

9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3ª Fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação apresentou os pedidos de auxílios económicos para os 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, abaixo indicados, que deram entrada após as reuniões da 

Câmara Municipal de 16 e 30 de setembro do corrente ano.  

Informam que os mesmos estão de acordo com as competências da Câmara Municipal no 

âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente 

alimentação, alojamento e auxílios económico para material escolar e livros escolares, previstas 

na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 

O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 

de Março e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto 

do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da administração Escolar, atualizado pelo 

Despacho nº8452-A/2015, de 31 de julho. 

Para atribuição deste apoio, a Gestão financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 

 
 Fornecimento de refeições Aquisição de material escolar 

 

Agrupamento de Escolas nº 1 Serpa Compromisso sequencial nº 12372 
 

Compromisso sequencial nº 12374 

Agrupamento de Escolas nº 2 Serpa Compromisso sequencial nº 12373 Compromisso sequencial nº 12375 
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Agrupamento de escolas nº 2 de Serpa 
(Vila Nova de S. Bento, Vila Verde de Ficalho e A-do-Pinto) 

EB 1 de Vila Verde de Ficalho – Escalão B 

Nome do aluno Registo 
entrada 

Alunos com NEE0 

(Necessidades 

Educativas Especiais) 

Subsídio para material 
escolar 

Subsídio de2 
alojamento 

Beatriz Galamba Gamito E/14294/15 ---- X ---- 

 
0 – Os alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), de acordo com o artigo 13º do Despacho nº 14368-A/2010 de 14 de setembro de 2010 (2ª série nº 179), todos os alunos com 

necessidades educativas especiais de carácter permanente, serão posicionados no Escalão A da Ação Social Escolar, mediante confirmação feita pelos Agrupamentos de Escolas. 

1 –Refeições: correspondente a 1,68€/por refeição, para alunos do escalão A, e 0,95€/refeição para alunos do escalão B, conforme definido no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto, e 

respetivas alterações  em Despacho anual pelo Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar. 

Material escolar: 13,00€ para alunos do escalão A  e 6,50€ para alunos do escalão B 

2 – apenas para alunos deslocados do seu agregado familiar para frequência da escola, quando não seja possível assegurar alternativas de transporte escolar 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição de 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2015/2016 (3ª 

fase), acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização dos equipamentos 

municipais – Época desportiva 2015/2016 e ano civil de 2016 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta, apresentada pela Unidade Municipal de Cultura, 

Desporto e Juventude e que se transcreve: 

 

«1 - No âmbito da sua política de desenvolvimento e promoção da qualidade de vida das 

populações do Concelho, o Município de Serpa tem proporcionado apoios pontuais e 

anuais, de ordem financeira, logística e técnica, às associações, para que possam 

promover e incrementar as suas atividades junto da comunidade local. 

Agrupamento de escolas nº 1 de Serpa 
(Serpa, Vales Mortos, Pias, Brinches e Vale de Vargo) 

EB 1 de Serpa - Escalão A 

Nome do aluno Registo 
entrada 

Alunos com NEE0 

(Necessidades 
Educativas Especiais) 

Subsídio de refeição e1 
material escolar 

Subsídio de2 
alojamento 

Dinis Lin Zhang E/14157/15 ---- X ---- 

Leonor isabel Delgado Martins E/14342/15 ---- X ---- 

EB 1 de Pias - Escalão A 

Abigail Madeira Carapinha E/14039/15 ---- X ---- 

Amândio Madeira Carapinha E/14038/15 ---- X ---- 

Gerson Madeira Carapinha E/14041/15    
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Com base neste princípio e sustentado no Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, Capitulo III - Isenção ou Reduções- artigo 8º, ponto 2, somos a propor, para 

os anos civis 2015 e 2016, a isenção de pagamento de taxas e preços de utilização dos 

equipamentos municipais, mais concretamente cedência de espaços/salas para treinos, 

competições e desenvolvimento de atividades inscritas na missão institucional a: 

 

a) Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com 

funcionamento por época desportiva (agosto2015/julho2016) que integram ou 

venham a integrar o Conselho Municipal do Movimento Associativo; 

b)Associações e Clubes Desportivos sedeados no Concelho de Serpa, com 

funcionamento por ano civil (2016) que integrem ou venham a integrar o Conselho 

Municipal do Movimento Associativo; 

c) Entidades, que integram ou venham a integrar o Conselho Municipal de Educação; 

d) Entidades que integram ou venham a integrar o Conselho Local de Ação Social; 

e) Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho de Serpa; 

 

2 -A isenção referida tem por alvo as atividades promovidas pelas entidades 

referenciadas, no âmbito do seu plano de atividades e missão. 

3-Não se aplicam à proposta de isenção em apreço os ingressos em recintos e 

espetáculos.»  

 

 Deliberação  

Nos termos do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, artigo 8º, n.º 2, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta acima transcrita, para 

isenção de pagamento de taxas de utilização dos equipamentos municipais – Época Desportiva 

2015/2016 e ano civil de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição e bilhetes de avião para Toronto (Serviço de 

Transporte Aéreo) 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 9 do corrente mês de outubro, cujo teor se transcreve: 

«De acordo com a informação do Gabinete de Apoio à Presidência e Órgãos Municipais foi efetuado um 

pedido de apoio ao Município de Serpa, por parte da Casa do Alentejo de Toronto no âmbito das 

comemorações da 32.ª Semana Cultural Alentejana que terá como enfoque principal o “Cante 

Alentejano – Património Imaterial da Humanidade”, envolvendo a participação do Grupo Coral e 

Etnográfico da Casa do Povo de Serpa e dos representantes desta autarquia local. 
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O evento realizar-se-á entre os dias 25 de outubro e 1 de novembro, sendo necessário, para o efeito, 

adquirir 13 bilhetes de avião para o Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa e 

representantes da autarquia.  

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 Bilhetes de Avião para Viagem a Toronto 

(Serviço de Transporte Aéreo) – 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 – 020210 Transportes; 

- 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, o contrato 

a celebrar não atinge o 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 qualquer 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, nº 2 

e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, porquanto:  

- não houve contrato celebrado com idêntico objeto e ou contraparte no ano de 2014. 

Por último: 

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

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

novembro, pode iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviços antes de 

executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a 

verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as 

necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

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

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

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

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

Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 

15/07/2014; 

 

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

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

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

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

estiverem em funcionamento. 

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

se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Bilhetes de Avião para 

Viagem a Toronto, (Serviço de Transporte Aéreo) nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-

B/2014 de 31 de dezembro.» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para recordar que houve situações em que a Câmara 

Municipal foi representada por duas e às vezes por três forças partidárias, era uma prática 

democrática e atualmente isso não se tem verificado. Lembra que já houve deslocações a Cuba, 

houve convites para o Brasil, para Espanha e neste mandato, as representações têm sido 

centradas nos vereadores da CDU. Neste caso concreto, com a consciência de que a Câmara 

vive um momento financeiro difícil, mas tendo em conta que o Vereador Daniel Veiga pertence 

ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa e nessa qualidade também se deslocará 

a Toronto, sugere que exista também uma representação institucional, indo assim ao encontro 

de uma prática que existia antes, não onerando mais a visita, mas alargando-a a uma 

representação das duas forças politicas. ----------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente disse que faz sentido a sugestão apresentada e refere que, quando se informar 

da representação, serão mencionados os Vereadores da CDU e do PS e, atendendo a que o Sr. 

Vereador Daniel Veiga pertence ao Grupo Coral, se houver disponibilidade para estar presente 

em atos oficiais, também se fará representar. ------------------------------------------------------------------ 

O Sr. Vereador Daniel Veiga interveio para agradecer a sua representação institucional e 

aproveita para reiterar o seu pedido de elaboração de cartões-de-visita para os Vereadores, 

para que estejam devidamente identificados. ------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Face ao exposto, e nos termos do 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 Aquisição de Bilhetes de Avião 

para Viagem a Toronto (Serviço de Transporte Aéreo). ------------------------------------------------------ 

 

 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 196 referente ao 

dia 13 de outubro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 496.023,11 (quatrocentos e 

noventa e seis mil, vinte e três euros e onze cêntimos) e 45.480,24 (quarenta e cinco mil, 

quatrocentos e oitenta euros e vinte e quatro cêntimos), respeitantes a operações orçamentais 

e operações não orçamentais, respetivamente. ---------------------------------------------------------------- 
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Após terminar a apreciação dos assuntos, interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para reiterar o 

seu pedido, no sentido de se evitarem as ratificações, embora compreendam que sejam 

necessárias nalguns processos, como é o caso das queimadas que requer uma resposta célere, 

mas noutros assuntos, devem-se evitar, sempre que possível.  

Gostaria de saber se o Sr. Presidente tem mais alguma informação sobre o processo do Hospital 

de S.Paulo, se já existem novos serviços, ou se irá manter-se nas atuais condições. 

Pergunta ainda em que situação se encontram as intervenções nas estradas municipais. ---------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que as ratificações é um assunto que tem sempre a 

ver com o timing, tem-se solicitado às associações que efetuem os pedidos com antecedência, 

mas se o prazo não for cumprido, tem que se decidir antes do evento e enviar depois para 

ratificação. 

Sobre o hospital, diz que não existe qualquer prosseguimento no processo e logo que tenha 

mais alguma informação, ela será transmitida.   

Informa ainda que houve uma intervenção na estrada de Serpa-Brinches e realizou-se uma 

reunião com as Infraestruturas de Portugal, onde a Câmara transmitiu que considerava que as 

intervenções que estavam em curso não eram suficientes para resolver o problema daquela 

estrada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador João Santos fez referência ao buraco que existia na estrada da Mina da Orada e 

que foi reparado sem a colocação de asfalto, o que não resolverá o assunto, pois a chuva irá 

remover o material com o qual o buraco foi tapado. Pergunta ainda se houve algum andamento 

no assunto relativo à possibilidade de acolhimento de refugiados no nosso concelho. ---------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, em relação a esse buraco na estrada da Mina da Orada, já há 

muito tempo a Câmara tinha alertado a EDIA para o facto de estar a surgir constantemente 

água nesse local, o que iria provocar danos no tapete. Após muita insistência da autarquia, o 

técnico deslocou-se ao local, descobriu-se a rotura e houve um compromisso por parte da 

empresa de fazer essa reparação. Contudo, voltaremos a insistir no assunto, até que esteja 

devidamente resolvido o problema.  

Sobre os refugiados, informou que o Musiberia já há algum tempo que andava a tratar do 

assunto, tendo manifestado junto das respetivas entidades, a disponibilidade para aceitar uma 

família, um casal com conhecimentos na área da música ou da dança e que poderia desenvolver 

atividades no Musibéria, permitindo assim a integração dessas pessoas. Será necessário 

contudo, verificar as condições, e qual a comparticipação da Câmara Municipal. ---------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga pergunta se houve desenvolvimentos por parte do Ministério em 

relação às obras no edificio para a GNR, tendo o Sr. Presidente respondido que estaria 



                                                                                              Ata n.º 21 – 14/10 

 
 

2015 

 

 15 

disponível no orçamento do Ministério uma verba em 2015 para essa obra, mas até à data 

ainda não se iniciaram. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público 

Esteve presente o Sr. António Francisco Machado, residente em Vale do Poço, que apresentou 

na autarquia um projeto em 2007, mas ao qual não deu prosseguimento e gostaria de saber se 

agora pode apresentar novo projeto para aprovação.  

O Sr. Presidente informou que, antes da apresentação de um novo projeto, seria conveniente 
que o técnico responsável pelo projeto anterior solicitasse uma reunião com os técnicos da 
autarquia, para saber se é preciso ou não, efetuar alterações ao projeto anteriormente 
apresentado, para o adaptar à legislação atual. -------------------------------------------------------------- 
 

 

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. Pedido de isenção de pagamento de taxa 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Parecer sobre aumento de compartes 

4. Pedido de licenciamento para a prova automobilística “Rali Flor do Alentejo” – 

Ratificação  

5. Pedido de licenciamento para a realização do 5.º Passeio de BTT – Requerente: 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – Ratificação  

6. Aquisição de serviços para manutenção do sistema de segurança do edifício dos 

Paços do Concelho e do Museu Arqueológico – Repartição de encargos 

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Zurreira, em Pias - Requerente: 

Manuel Avoila Machado 

8. Administração Regional de Saúde – Escala de turnos das farmácias do concelho para 

2016 

9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 3ª Fase 

10. Proposta de isenção de pagamento de taxas de utilização dos equipamentos 

municipais – Época desportiva 2015/2016 e ano civil de 2016 

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição e bilhetes de avião para Toronto (Serviço 

de Transporte Aéreo) 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 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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