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Ata n.º 22/2015 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 4 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia quatro do mês de novembro 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 21/2015 

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 21, relativa à reunião realizada no dia 14 de outubro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção da Srª 

Vereadora Isabel Estevens, por não ter participado na referida reunião. ------------------------------- 

 

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 autorização de queimadas – Ratificação  

2. Licença de recinto improvisado – Ratificação  

3. Aquisição de serviços para análise e controlo da água no concelho em 2016 – Repartição 

de encargos 

4. Listagem de aquisição de serviços do mês de setembro 

5. Parecer sobre aumento do número de compartes 

6. Proposta de critérios para exploração dos espaços das tasquinhas 

7. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2015/2016 – 4.ª 

fase 

8. Corpo Nacional de Escutas - Pedido de apoio para a Fanfarra Escutista 

9. Moto Clube de Brinches – pedido de apoio financeiro para o 4.º passeio BTT 

10. Moto Clube de Brinches – Pedido de apoio financeiro para 15.º Aniversário do Clube 

11. Associação Cultural e Juvenil UAI – Proposta de apoio pontual 

12. Biodamasco – Proposta de substituição de lotes na Zona Industrial de Serpa 

13. Empreitada de execução da Estrada do Cruzeiro – 1ª Fase para ciclovia de Vila Nova de 

S.Bento – Libertação de garantia bancária  
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14. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua de Sevilha, n.º 23 em Serpa 

15. Proposta de aquisição e venda de edifícios 

16. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

17. Proposta de prorrogação de protocolo de colaboração no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar com a Creche – Jardim Nossa Senhora da 

Conceição 

18. Proposta de apoio às associações de carater desportivo – Época 2015/2016 

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. 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 os seguintes 

despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Arlindo Pito dos 

Reis 

E/14395 2015.10.07 2015.10.08 2015.10.08 Vale de Vinagre, Serpa 

Domingos Manuel 

Guerreiro Horta 

Silva 

E/14406 2015.10.07 2015.10.07 2015.10.08 Vale de Ababos e Monte da 

Boa Vista, Serpa 

Finanzia Loru S.L. E/14790 2015.10.13 2015.10.20 2015.10.13 Courela do Carapeteiro, 

Serpa 

Arménio Luís 

Colaço 

E/14575 2015.10.09 2015.10.10 2015.10.09 Herdade da Pipa, Pias 

Iria Conceição 

Guerreiro Vilão  

E/14591 2015.10.12 2015.10.15 2015.10.13 Lagoa do Moinho, Pias 

José Conceição 

Lampreia 

E/14812 2015.10.14 2015.10.15 2015.10.14 Tapada, Serpa 
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Inácio Baião Caeiro E/14982 2015.10.16 2015.10.16 2015.10.16 Corte do Alho, Vale de 

Vargo 

Maria Domingas 

Janeiro Vasques 

Moreno Palma 

Santos 

E/15601 2015.10.30 2015.10.30 2015.10.30 Herdade da Corte, União 

de Freguesias de Vila Nova 

de S. Bento e Vale de Vargo 

 

 

2. Licença de recinto improvisado – Ratificação 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente, 

datado de 23 de outubro, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado para a 

realização de uma brincadeira com vacas, no dia 24 de outubro, de acordo com o solicitado 

pela Comissão de Festas de Santa Iria, através de Pretensão n.º 13827. ------------------------------- 

 

3. Aquisição de serviços para análise e controlo da água no concelho em 2016 – 

Repartição de encargos 

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

em último pela Lei nº 22/2015 de 17 de março, em complemento com o estipulado nos nos 1 e 

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

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

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

aprovados, deve merecer a aprovação do respetivo órgão deliberativo.  

 

Assim, considerando o procedimento para Aquisição de Serviços de “Análises e Controlo da 

Água no Concelho em 2016”, e a informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 14 de outubro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

propor ao Órgão Deliberativo, de acordo com as disposições interligadas na alínea ccc), nº 1 do 

artigo 33º e artigo 24º ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a devida autorização prévia 

da seguinte repartição de encargos: 

 

 Aquisição de Serviços - Análises e Controlo da Água no Concelho em 2016 

 

Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2015 890€ 1.094,70€ 

 2016 5.010€ 6.162,30€ 
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4. Listagem de aquisição de serviços do mês de setembro 

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

de junho do corrente ano, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento remete ao 

Órgão Executivo, a listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de setembro.  

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

respeitante ao mês de setembro do corrente ano, relativamente aos quais tinha emitido 

parecer genérico favorável, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a qual consta de 

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

 

5. Parecer sobre aumento do número de compartes 

Na sequência do requerimento apresentado pela Drª Joana Raquel Prior Neto, em 8 de outubro 

do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu o seguinte 

parecer, datado de 15 de outubro, que se transcreve: 

«Pelo documento anexo, é solicitada a emissão de Parecer Favorável ao aumento de 

compartes, no prédio rústico denominado "Roncão", inscrito na matriz predial da 

extinta Freguesia de Vila Nova de S. Bento, concelho de Serpa, sob o artigo rústico 51, 

secção D1, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 3459/20050711, 

com 2,3750hect, 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 nº 70/2015,de 

16 de julho, em resultado da venda de 2/9 (3518,52m2) de 2/3 do prédio rústico 

(1,583hect), propriedade de Manuel Elisiário Valente da Luz e Ana Maria Peleja Gaspar, 

venderam a António Manuel Valente Baião da Luz Quaresma. 

 

De harmonia com o n.º 2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode 

emitir parecer desfavorável, com fundamento em que o ato ou negócio, visa ou dele 

resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade 

económica não urbana. 

 

Apreciada a documentação anexa, verifica-se que o prédio rústico, possui a área total de 

2,3750hect, pelo que a quota ideal a transmitir ao novo comproprietário corresponde a 

3518,52 m2 (2/9 de 2/3 do prédio misto), logo, sem qualquer rendabilidade económica 

não urbana. 

 

Acresce que: 
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- O prédio rústico situa-se numa zona muito próxima do perímetro urbano de Vila Nova 

de S. Bento, próximo da estrada EN260, onde a pressão para a edificação urbana é 

muito forte.  

- O negócio apresentado consiste numa venda, situação de natureza voluntária que 

resulta da mera vontade e opção dos contraentes, por oposição a situações decorrentes 

de partilhas por óbito ou divórcio. 

 

Face ao exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à 

peticionada constituição de compropriedade nos prédios supra identificados.  

De harmonia com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a 

emissão do Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe o envio para apreciação 

na próxima reunião de Câmara.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, emitir 

parecer desfavorável à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado 

"Roncão", inscrito na matriz predial da extinta Freguesia de Vila Nova de S. Bento, concelho de 

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

  

Sobre este assunto, os Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista solicitaram que lhes 

seja enviada informação com os critérios de apreciação destes processos e respetiva legislação, 

tendo o Sr. Presidente respondido que será enviada essa informação solicitada. ------------------- 

 

6. Proposta de critérios para exploração dos espaços das tasquinhas 

Na continuidade do apoio ao movimento associativo concelhio, face à sua dinâmica e 

recorrente participação nas iniciativas pelo Município promovidas, nomeadamente nos bares/ 

tasquinhas associados aos Eventos, com especial enfoque na Feira do Queijo, na Feira Histórica 

e Tradicional e na Serpa Equestre, importa a continuidade na fixação de critérios associados à 

cedência destes espaços, pelo que, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, 

apresenta a seguinte proposta para os anos de 2016-2018: 

 

1- Dividir-se o movimento associativo, na prioridade de acesso, em 3 Grupos: 
Grupo A – Comissões de Festas do Concelho 
Grupo B – Grupos / Clubes Desportivos do Concelho 
Grupo C – Outro Movimento Associativo Concelhio 
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2- Distribuir os Grupos pelos eventos abaixo descriminados, nos anos de 2016 a 2018, da 

seguinte forma e por prioridade: 
Eventos 2016 2017 2018 

Feira do Queijo 1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

Feira Histórica e tradicional 1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

Serpa Equestre 1º Grupo C 
2º Grupo A 
3º Grupo B 

1º Grupo A 
2º Grupo B 
3º Grupo C 

1º Grupo B 
2º Grupo C 
3º Grupo A 

 
2.a) – Caso o grupo priorizado por certame e ano não ocupe todas as tasquinhas disponíveis, as 
que não forem ocupadas serão automaticamente atribuídas a outro grupo, pela ordem 
elencada 
2.b) – A integração nos Eventos não prescinde da apresentação de candidaturas e, para a 
priorização das mesmas, será considerada a ordem de inscrição, por data de entrada. 
Noutros eventos a promover pelo município, e onde haja lugar a exploração de tasquinhas, 
propõe-se que o critério de atribuição seja a ordem de entrada do pedido, à exceção do Festival 
da Juventude, coorganizado com as Associações de Jovens do Concelho. ------------------------------ 
 

 Intervenções 
Começou por intervir o Sr. Vereador Noel Farinho para perguntar se a presente proposta foi 

apreciada em reunião do Conselho Municipal do Movimento Associativo, tendo o Sr. Presidente 

respondido que esta proposta é idêntica à anteriormente aprovada e sobre a qual o Conselho já 

se tinha manifestado de forma favorável e está previsto a proposta ser analisada pelo Conselho 

Municipal que está agendado para dezembro.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que gostariam de votar esta proposta com base num parecer 

emitido pelo Conselho Municipal. Caso se pretenda avançar hoje com a votação do assunto, 

irão optar pela abstenção.  

 
O Sr. Presidente recordou que o Conselho Municipal é um órgão consultivo, e que uma larga 
maioria dos seus membros esteve de acordo com esta proposta. Se os Vereadores do PS não 
estão de acordo com os citérios de distribuição apresentados, considera que deveriam 
apresentar uma proposta concreta alternativa, para que seja analisada e que justifiquem a 
posição tomada.  
 
O Sr. Vereador Noel Farinho respondeu que não têm uma posição contrária de fundo e 
atendendo a que não detêm pelouros, considera que o seu papel está mais centrado numa 
posição de crítica. E a proposta concreta que apresentam é que o assunto seja submetido ao 
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parecer do Conselho Municipal do Movimento Associativo e o seu voto será a favor, se o 
Conselho se pronunciar favoravelmente. ------------------------------------------------------------------------ 
 
 
O Sr. Presidente disse que se irá aceitar essa proposta de ouvir o Conselho Municipal. ------------- 
 

 Deliberação  
Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, remeter para o Conselho Municipal do 

Movimento Associativo a proposta de critérios para exploração dos espaços das 

tasquinhas/bares, para emissão de parecer sobre o assunto. -------------------------------------------- 

 

 

7. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2015/2016 – 4.ª 

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 e 14 de outubro 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 Nova de S. Bento – escalão A 

Nome do aluno Registo 
entrada 

Alunos com NEE0 

(Necessidades 
Educativas 
Especiais) 

Subsídio para material 
escolar 

Subsídio de2 
alojamento 

Diogo Cardas Gimenes E/14837/15 ---- 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 (4ª 

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

 

 

8. Corpo Nacional de Escutas - Pedido de apoio para a Fanfarra Escutista 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a direção do Agrupamento 

1380 (Vila Nova de S. Bento) do Corpo Nacional de Escutas solicita o apoio financeiro da 

autarquia para criar uma Fanfarra Escutista, prevendo para esse efeito uma despesa de 

3084,00€, destinada à aquisição de instrumentos e de fardamento. 

A Chefe de Agrupamento, Dulce de Jesus Estêvão, informa que o projeto, dirigido a crianças e 

jovens, tem uma componente educativa e visa “reavivar uma tradição musical que perdurou 

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 

Anita Noemi Doczi E/14747/15 ---- X ---- 

Luana Isabel Ramos Pinto E/15055/15 ---- X ---- 

EB 1 de Pias - Escalão A 

Lília da Encarnação Carapinha E/14956/15 ---- X ---- 

EB 1 de Pias - Escalão B     

Filipa Isabel Mariano Vidinhas E/14697/15    
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em Vila Nova de S. Bento de 1930 a 1955”. Adianta ainda que o projeto, para além de servir a 

comunidade local, tem como objetivos “elevar o nome da terra e do concelho a outras regiões”, 

bem como a participação em competições escutistas de âmbito nacional e internacional. 

O pedido do Agrupamento, que integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo, 

assume a forma de apoio pontual uma vez que o projeto surgiu após a data estipulada pela 

autarquia para as Associações apresentarem o Plano de Atividades para 2015. Nesse quadro, o 

subsídio atribuído ao Agrupamento para o seu Plano de Atividades foi de 250,00€. 

Após análise do assunto, propõem que seja concedido ao Agrupamento de Vila Nova de S. 

Bento do Corpo Nacional de Escutas um apoio no valor de 1 000,00€. Os apoios à realização de 

projetos pontuais estão previstos no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento 

Associativo (capítulo I – artigo 3.º e capítulo IV – artigos 15.º a 20.º). ----------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 10443/2015.  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e ao abrigo do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento 1380 de 

Vila Nova de S. Bento do Corpo Nacional de Escutas, um subsídio no valor de 1 000,00 € (mil 

euros), para apoio na constituição de uma Fanfarra Escutista. -------------------------------------------- 

 

 

9. Moto Clube de Brinches – pedido de apoio financeiro para o 4.º passeio BTT 

A Unidade Municipal de Desporto, Cultura e Juventude, em informação datada de 20 de 

outubro, informa que o Moto Clube de Brinches, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Movimento Associativo, capítulos I e IV, solicita apoio pontual para o 4º passeio de BTT que 

a secção de BTT levou a efeito no dia 4 de outubro de 2015. 

A iniciativa teve 57 participantes e 6 acompanhantes. 

As despesas foram de 780,00 euros e as receitas de 752,00 €, segundo informação da 

Associação. 

O Moto Clube de Brinches, integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo e os seus 

corpos sociais estão eleitos até 31 de dezembro de 2016. 

Propõe aquela Unidade um apoio financeiro de 150,00 € (cento e cinquenta euros). 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento (n.º 10429/2015).  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e ao abrigo do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Moto Clube de 

Brinches, um subsídio no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), para apoio ao 4º passeio 

de BTT, que se realizou no dia 4 de outubro do corrente ano. ---------------------------------------------- 
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10. Moto Clube de Brinches – Pedido de apoio financeiro para 15.º Aniversário do Clube 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que o Moto Clube de Brinches, 

ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, capítulos I e IV, 

solicita apoio pontual para as comemorações do seu 15º aniversário. 

O programa do aniversário, realizado no dia 17 de outubro, consta de um passeio de motard, 

almoço e baile. 

O Moto Clube de Brinches, integra o Conselho Municipal do Movimento Associativo e os seus 

corpos sociais estão eleitos até 31 de dezembro de 2016. Propõem um apoio financeiro de 

150,00 €, idêntico ao atribuído no ano passado. -------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial (n.º 14409/2015). 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e ao abrigo do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao Moto Clube de 

Brinches, um subsídio no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), para apoio nas 

comemorações do seu aniversário.--------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Associação Cultural e Juvenil UAI – Proposta de apoio pontual 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que a Associação Cultural e 

Juvenil UAI solicitou apoio ao Município para desenvolvimento de um conjunto de atividades a 

realizar em Vila Verde de Ficalho. Nos meses de junho e julho a associação realizou as 

Comemorações do Dia Mundial da Criança (1 de junho), marchas populares (12 de junho), 

torneio de futebol de 5 (em julho) e o fim-de-semana da juventude (10 e 11 de julho).  

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, capitulo I e IV, 

propõem a atribuição pontual de um subsídio no valor de 300,00 euros. ------------------------------ 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial (n.º 10412/2015). 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e ao abrigo do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e 

Juvenil UAI um subsídio no valor de 300,00 (trezentos euros) para apoio nas suas atividades.  

 

12. Biodamasco – Proposta de substituição de lotes na Zona Industrial de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que a empresa Biodamasco 

solicita à Câmara Municipal a substituição do lote 34 na Zona Industrial de Serpa (atribuído em 

reunião da Câmara Municipal de 21.11.2014 e com Acordo Protocolar assinado em 17.06.2015), 
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por um outro lote com uma área maior. Este pedido vem no seguimento das necessidades 

verificadas aquando da conceção da respetiva unidade industrial.  

Assim, e no sentido de dar resposta a este pedido, propõem a substituição do lote 34, com 

1500,00 m2 de área total, pelo lote 35, atualmente disponível e com uma área total de 2173.90 

m2, na Zona Industrial de Serpa. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à 

empresa Biodamasco o lote n.º 35 da Zona Industrial de Serpa, em substituição pelo lote 34, 

considerando-se revogada a deliberação proferida em 21 de novembro de 2014, respeitante à 

atribuição deste lote. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

13. Empreitada de execução da Estrada do Cruzeiro – 1ª Fase para ciclovia de Vila Nova de 

S.Bento – Libertação de garantia bancária  

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

Aprovisionamento:  

«Veio o consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – 

Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, solicitar a libertação de 15% do total da garantia 

bancária prestada no âmbito do concurso acima identificado, de acordo com o 

estipulado na alínea c) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto 

(decreto que estabelece um regime excecional de libertação de cauções em 

empreitadas de obras públicas). O presente pedido para a redução da caução foi feito 

de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, 

de 22 de agosto. 

O valor do pedido corresponde a 9.716,86€ (nove mil, setecentos e dezasseis euros e 

oitenta e seis cêntimos). 

Foi realizada a vistoria, de acordo com o estipulado no nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei 

nº 190/2012, de 22 de agosto. 

Sobre o assunto cumpre-me informar o seguinte: 

 Foi autorizada, em Reuniões de Câmara de 16-04-2014 e 18-02-2015, as duas 

primeiras reduções de Garantia Autónoma nº 2012.01440, emitida pela Garval – 

Sociedade de Garantia Mútua, S. A. a 12/04/2012, prestada pelo consórcio acima 

identificado, no valor de 19.193,63€ (dezanove mil, cento e noventa e três euros 

e sessenta e três cêntimos) cada, correspondente a 30% do valor caucionado na 
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referida Garantia Autónoma, do concurso acima identificado, nos termos das 

alíneas a) e b) do nº 2 do artº 3º da disposição legal acima referida; 

 À garantia bancária acima identificada foram ainda contemplados os 800,29€ 

(oitocentos euros e vinte e nove cêntimos) referentes a retenções efetuadas pela 

gestão financeira no âmbito do contrato adicional nº 1 daquela empreitada; 

 Após as reduções, o valor caucionado na Garantia Autónoma acima identificada 

passou a ser de 25.911,63€ (vinte e cinco mil, novecentos e onze euros e 

sessenta e três cêntimos); 

 Ficará caucionado na garantia Autónoma acima identificada, o valor de 

16.194,76€ (dezasseis mil, cento e noventa e quatro euros e setenta e seis 

cêntimos), na Garantia Autónoma acima identificada. 

 

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

de agosto, submete-se a deliberação desta Câmara Municipal, entidade que autorizou a 

despesa inicial: 

- autorização para que se proceda à libertação de 15% da Garantia Autónoma nº 

2012.01440 prestada pelo consórcio acima identificado, emitida pela Garval – 

Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 12-04-2012, no total de 9.716,86€ (nove 

mil, setecentos e dezasseis euros e oitenta e seis cêntimos).» 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a libertação de 15% da Garantia 

Autónoma nº 2012.01440 prestada pelo consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª 

e Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia 

Mútua, S. A. em 12-04-2012, no total de 9.716,86€ (nove mil, setecentos e dezasseis euros e 

oitenta e seis cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L n.º  555/99, de 16 de dezembro no prédio sito 

na Rua de Sevilha, n.º 23 em Serpa 

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

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

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

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

segurança ou de salubridade. 

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. -------- 
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15. Proposta de aquisição e venda de edifícios 

Foi analisada a seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor se transcreve: 

 

«Na sequência da deliberação aprovada na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 5 de 

agosto de 2015, que aprovou o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, promoveram-se 

os procedimentos adequados à aquisição e venda de diversos edifícios. 

Em conformidade, remete-se para apreciação em reunião de Câmara: 

I) Proposta de venda do prédio sito no Largo de Salvador; 

II) Proposta de aquisição do prédio sito na Rua dos Cavalos; 

III) Proposta de aquisição do prédio sito no Terreiro de D. João, n.º 1. 

Em resultado das presentes propostas, apresenta-se o seguinte quadro: 

 

Aquisições     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Rua dos Cavalos 2499/20140514 Artigos 1261; 
1263; 1667; 

93 330,00€ Apreciação 
da CM 

Terreiro de D. 
João 

1025/19960322 Artigo 611 21 675,00€ Apreciação 
da CM 

Vendas     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Largo de Salvador 3490/20110919 Artigo 4059 95 000,00€ 
(base) 

Apreciação 
da CM 

 
I 

Proposta de venda do Prédio Urbano situado no Largo do Salvador, em Serpa, inscrito na 

matriz predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o art.º 4059 e 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3490/20110919. 

De harmonia com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens 

imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”, ou seja 505 000,00€; 

Da leitura da alínea h), do mesmo dispositivo, à contrario sensu, resulta que a Câmara 

Municipal só está obrigada a submeter a venda a procedimento de hasta pública quando os 

bens a alienar sejam de valor superior ao referido na alínea anterior; 
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Consultado ainda o Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 280/2007 de 7 de Agosto, verifica-se que o mesmo apenas é aplicável: 

a) À gestão dos bens imóveis dos domínios públicos do Estado, das Regiões Autónomas 

e das autarquias locais;  

b) À gestão dos bens imóveis do domínio privado do Estado e dos institutos públicos. 

Conclui-se, assim, que a venda do prédio sito no Largo do Salvador, integrante do domínio 

privado do Município de Serpa, com o valor estimado de 95 000,00€, não está sujeita a 

qualquer formalidade ou procedimento especial. 

Não obstante, considerando o potencial valor do edifício bem como os princípios gerais da 

prossecução do interesse público no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 

dos particulares, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé, 

propõe-se que a venda do mesmo prédio seja efetuada mediante Procedimento Público de 

Venda, com publicação prévia de anúncio, de acordo com os termos e tramitação previstos no 

“Programa de Procedimento Público de Venda de Prédio Urbano”, que se anexa. 

 

II 

Proposta de Aquisição do prédio urbano sito na Rua dos Cavalos, nºs 27, 27-A e 29, em Serpa 

Na sequência das negociações efetuadas com os proprietários do prédio sito na Rua dos 

Cavalos, n.º 27, 27-A e 29, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob os artigos 1261, 1263 e 1667, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 2499/20140514, foi formalizada a vontade de proceder à respetiva aquisição, 

por ofício de 20 de outubro último, pelo valor de 93 330,00€. 

Em resposta vieram os respetivos comproprietários Maria Teresa Viegas Lucas de Andrade de 

Araújo Parreira Rocha Ortega, João Abel Andrade Parreira Rocha, Tomaz de Aquino Viegas de 

Abranches Lucas de Andrade de Araújo Parreira Rocha, Maria de Lurdes Palma Lança Lá Féria 

Oliveira Santos, Maria Teresa Palma Lança de Lá Féria Oliveira Guégués, António Adalberto Luz 

Xavier de Brito, Guadalupe Afonso, Pedro Xavier de Brito, António Frederico de Lá Féria Oliveira 

Xavier de Brito, Maria do Carmo Cortez Batista de Lá Féria e Oliveira e Maria dos Prazeres Féria 

Oliveira dar o seu acordo à venda e ao preço proposto. 

Procedeu-se ao cabimento da verba pelo documento interno nº 7532, de 29/10/2015, que deu 

origem ao Cabimento com o n.º sequencial 10428. 

Face ao exposto e verificado o acordo dos comproprietários cabe à Câmara Municipal deliberar 

sobre a aquisição do mencionado prédio urbano, pelo valor de 93 330,00€, de harmonia com o 

disposto no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das 

Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro.  
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III 

Proposta de Aquisição do prédio urbano sito no Terreiro D. João, nº 1, em Serpa 

Na sequência de deliberação de câmara, tomada em reunião realizada em 19 de novembro de 

2008, em que foi deliberado adquirir, pelo valor de 21 675,00€, o prédio urbano sito no Terreiro 

D. João, nº 1, freguesia de Santa Maria, em Serpa, inscrito na matriz sob o artigo 611, que deu 

origem ao atual artigo 1003, da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1025/19960322, foram encetadas 

diligências tendo em vista a formalização da aquisição. 

Consultados os comproprietários atuais, Ana José Calheiros Fernandes de Oliveira da Silva, 

Maria da Conceição Calheiros Fernandes de Oliveira, Maria dos Anjos da Costa de Macedo 

Fernandes de Oliveira, Eduardo da Costa de Macedo Fernandes de Oliveira, Mariana da Costa 

de Macedo Fernandes de Oliveira, João da Costa Macedo Fernandes de Oliveira, Etelina da 

Cunha Gomes e José Cuiça Azedo Salgueiro, foi manifestado o respetivo acordo, foram 

apresentados os documentos pessoais de identificação e prestadas informações relativamente 

à quota-parte que cabe a cada um. 

Procedeu-se ao cabimento da verba pelo documento interno nº 7055, de 14/10/2015, que deu 

origem ao Cabimento com o n.º sequencial 10346. 

Face ao exposto e feita a confirmação dos comproprietários compete à Câmara Municipal 

deliberar sobre a aquisição do mencionado prédio urbano, pelo valor de 21 675,00€, de 

harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de Setembro.  

 

Programa de Procedimento Público de Venda de Prédio Urbano 

Câmara Municipal de Serpa 

 
1- Objeto 

O presente programa tem como objeto o Procedimento Público de Venda, com publicação prévia de anúncio, do prédio sito no 
Largo do Salvador, em Serpa, a seguir descrito: 

- Prédio Urbano situado no Largo do Salvador, em Serpa, inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa 
(Salvador e Santa Maria) sob o art.º 4059 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3490/20110919. 
- Área total do terreno: 379,74 m2; 
- Área Bruta de Construção: 287, 61 m2; 
- Área descoberta: 92,13 m2; 
- Composição e confrontações: Prédio de rés-de-chão e quintal, destinado a serviços. Norte - Rua de Salvador; Sul - 
Largo do Salvador; Nascente - Rafael Batista Torrão; e Poente - António Gomes Piçarra. 
 

2- Enquadramento do prédio no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa 
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O prédio urbano sito no largo de São Salvador, insere-se na zona de proteção ao imóvel classificado como "Conjunto de 
Interesse Público - Núcleo Intramuralhas" e encontra-se qualificado no Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico 
de Serpa, publicado no Diário da República - II Série, nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, como "Imóvel de Acompanhamento". 

 
3- Entidade publica adjudicante 

1- A Entidade Adjudicante é o Município de Serpa, representado pelo Presidente da Câmara Municipal. 
2- Todas as comunicações expedidas pelos interessados no âmbito do presente procedimento deverão ser remetidas para a 
Câmara Municipal de Serpa, Praça da República, 7830-389 Serpa, telefone 284 540 100, fax 284 544 721, e-mail: geral@cm-
serpa.pt 

 
4- Composição da Comissão 

O presente procedimento é dirigido por uma Comissão composta por três elementos efetivos e dois suplentes, a saber: 
- Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa  
- 1º Vogal Efetivo: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira 
- 2º Vogal Efetivo: Ana Margarida Pascoa Raposo 
- 1º Vogal Suplente: Fernanda da Conceição Barradas 
- 2º Vogal Suplente: Jennifer Baptista Paraíba 
 
 

5- Notificações 
Todas as notificações a efetuar no âmbito deste procedimento são efetuadas via correio, e/ou por via eletrónica, devendo os 
interessados indicar na apresentação das suas propostas um endereço para esse efeito. 

 
6- Concorrentes 

Podem apresentar candidaturas as pessoas singulares ou coletivas que: 
a) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português e à respetiva autarquia 
local; 
b) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a segurança social em Portugal ou no 
Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas; 
c) Não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação ou de cessação de atividade, ou tenham o respetivo processo 
pendente; 

 
7- Esclarecimentos solicitados pelos interessados 

1- Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos patenteados podem ser prestados por 
iniciativa própria da Comissão ou solicitados pelos interessados. 
2- Os interessados podem solicitar esclarecimentos de dúvidas relativas ao conteúdo das peças do presente procedimento até 
ao final do primeiro terço do prazo para a apresentação das Propostas Técnicas e de Habilitação dos Concorrentes, previsto no 
Ponto 11.1, do presente Programa de Procedimento. 
3- O pedido de esclarecimentos deve ser feito por escrito e remetido à Comissão, em mão, por via postal ou por fax, no 
endereço previsto no Ponto 3. 
4- Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão, por escrito, até ao final do segundo terço do prazo fixado para 
apresentação das Propostas Técnicas e de Habilitação dos Concorrentes  
5- Os esclarecimentos serão juntos às peças patentes no procedimento, publicitados no sítio da Internet www.cm-serpa.pt e 
notificados aos interessados que procederam ou venham a proceder ao levantamento das peças concursais, para o endereço 
por eles indicado nos termos do Ponto 5. 
6- A falta de prestação dos esclarecimentos no prazo previsto no número anterior poderá conduzir à prorrogação do prazo de 
entrega das Propostas Técnicas e de Habilitação dos Concorrentes  
7- Durante o prazo de apresentação das Propostas Técnicas e de Habilitação dos Concorrentes, os interessados podem 
solicitar ainda a visita ao local, mediante marcação prévia. 

 
8- Preço base 

O preço base de venda do prédio é de 95 000,00€ (noventa e cinco mil euros) 
 

9- Procedimento 

mailto:geral@cm-serpa.pt
mailto:geral@cm-serpa.pt


                                                                                                   Ata n.º 22 – 04/11 

 
 

2015 

 

 19 

O presente procedimento é composto por duas fases distintas. A primeira fase, corresponde à apresentação e apreciação da 
Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes (Anexo I) e a segunda fase corresponde à apresentação e avaliação da 
Proposta Financeira (Anexo II). 

10- Forma e conteúdo 
1- As propostas devem ser elaboradas em conformidade com os modelos em anexo (Anexo I e Anexo II) devidamente 
identificadas, redigidas em língua portuguesa, sem rasuras ou palavras riscadas e sempre com o mesmo tipo de letra; 
2- As propostas (Técnica e de Habilitação dos Concorrentes e Financeira) são entregues em momentos distintos de acordo com 
o procedimento previsto; 
3- As propostas serão assinadas pelo interessado ou seu representante. Sempre que seja assinada por procurador, juntar-se-á 
procuração que confira a este último poderes para o efeito; 
4- Deverão ser anexos à Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes os documentos de identificação pessoal do 
proponente, em caso de pessoa singular e certidão comercial, em caso de pessoa coletiva. 
5- O preço é sempre expresso em euros; 

 
11- Prazos 

1- A apresentação da Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes deve ser efetuada no prazo de 21 (vinte e um) dias 
úteis a contar da publicação do Aviso na página eletrónica do Município. 
2- O início do procedimento será ainda publicitado mediante a publicação de Aviso nos lugares do estilo e em dois jornais, 
sendo um de expansão local ou regional e outro de expansão nacional. 
3- A apresentação da Proposta Financeira deve ser efetuada no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após notificação para o efeito. 
4- Os prazos fixados no presente Programa de Procedimento contam-se nos termos do artigo 87.º do Código de Procedimento 
Administrativo. 

 
12- Modo de apresentação e local de entrega 

1- Ambas as propostas devem ser apresentadas em sobrescritos fechados, dirigidos ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Serpa, identificados por “Procedimento Público de Venda - Prédio sito no Largo do Salvador, em Serpa” e com a indicação de 
“Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes” caso se trate da primeira fase e “Proposta Financeira” no caso da 
segunda fase. 
2- Podem ser pessoalmente entregues nos serviços de Atendimento da Câmara Municipal sita na Praça da Republica, 7830-
389 Serpa, ou remetidas por correio, sob registo e aviso de receção, para o endereço referido, desde que sejam rececionadas 
até ao termo dos prazos fixados no Ponto 11. 
3- Corre por conta dos interessados todo o risco de atrasos na entrega das propostas, nomeadamente o risco de atraso do 
correio, não sendo admitidas quaisquer reclamações com fundamento em tais atrasos. 

 
13- 1ª Fase: Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes 

1- A Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes, a apresentar de acordo com os Pontos 11 e 12, deve conter a 
identificação do concorrente e fazer o enquadramento da atividade desenvolvida. Desse enquadramento devem, 
obrigatoriamente, constar os indicadores a seguir indicados: 

a) Caracterização da atividade; 
b) Número de trabalhadores; 

2- A Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes deve apresentar a descrição da atividade que o Concorrente pretende 
desenvolver no prédio sito no Largo do Salvador, que será objeto de apreciação de mérito, especificando: 

a) Postos de trabalho a criar; 
b) Conexões do tipo de atividade a desenvolver com o tecido produtivo local e regional; 
c) Maturidade do negócio; 
d) Caracter inovador; 
e) Prazos previsíveis para conclusão do projeto (licenciamento e conclusão da obra) e início de atividade; 
f) Outras informações. 
 

13.1-Apreciação e admissão 
A abertura e admissão formal das Propostas Técnicas e de Habilitação dos Concorrentes será efetuada pela Comissão 
designada, em sessão privada, no primeiro dia útil imediato ao da data limite para a respetiva apresentação.  
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13.2- Relatórios 
1- Após apreciação e seleção das Propostas Técnicas e de Habilitação dos Concorrentes, a Comissão elabora um Relatório 
Preliminar para efeitos de habilitação de concorrentes que é submetido a audiência de interessados, de acordo com o disposto 
nos artigos 121º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo. 
2- Concluída a audiência de interessados a Comissão elabora o Relatório que submete a reunião de câmara, para decisão. 
3- Serão excluídos as propostas que: 

a) Não sejam recebidas no prazo fixado e que não tenham sido apresentadas nos termos fixados pelo presente 
programa. 
b) Não contenham de forma clara e discriminada os elementos previstos no Ponto 13. 

4- A Comissão designada pode ainda, de forma fundamentada, propor a exclusão de todas as propostas que, nomeadamente, 
se afiguram desadequadas ao local, seja pelo ramo de atividade a desenvolver, seja pela natureza dos impactos ambientais, 
paisagísticos ou outros, que possam provocar. 

 
14- 2ª Fase: Proposta Financeira 

Os concorrentes, cujas Propostas Técnicas e de Habilitação de Concorrentes sejam admitidas, serão notificados para, no prazo 
de 5 (cinco) dias uteis, apresentarem a Proposta Financeira, de acordo com os Pontos 11 e 12, devendo conter o preço 
proposto para a aquisição do imóvel, em numerário e por extenso. 

 
14.1-Apreciação e admissão 

1- As propostas serão abertas pela Comissão, em ato público, no dia útil imediato ao da data limite para a respetiva 
apresentação.  
2- Serão excluídos as propostas que não sejam recebidas no prazo fixado, que apresentam um valor inferior ao preço base ou 
que não tenham sido apresentadas nos termos fixados pelo presente programa. 

14.2- Hasta Pública/Ato Público de Licitação 
1- Uma vez conhecido o valor das Propostas Financeiras é aberta a licitação entre os concorrentes previamente admitidos e 
que estejam presentes, a partir da proposta de valor mais elevado. 
2- Os concorrentes que não estejam presentes não podem licitar nem podem, posteriormente, apresentar qualquer reclamação, 
pelo fato de não terem comparecido, ficando vinculados ao valor apresentado por escrito na Proposta Financeira. 
3- Poderão assistir ao ato público todas as pessoas interessadas, mas apenas podem intervir os concorrentes previamente 
admitidos ou os seus representantes, devidamente credenciados para o efeito. 
4- As ofertas de licitação serão aceites em lances múltiplos de 50 (cinquenta) euros acima do valor da proposta mais elevada. 
5- As licitações terminam quando o presidente da comissão tiver anunciado por 3 vezes o lance mais elevado e este não for 
coberto. 
 

15- Relatório Final 
Após o ato público de licitação a comissão elabora, para efeitos de adjudicação, um relatório final que é submetido a reunião de 
câmara, para decisão. 

 
16- Adjudicação 

1- A adjudicação será feita à proposta de valor mais elevado, tendo em conta o preço final apresentado. 
2- Em caso de empate a adjudicação será feita ao concorrente cuja Proposta Técnica e de Habilitação dos Concorrentes tenha 
dado entrada em primeiro lugar. 
3- A decisão de adjudicação é notificada ao interessado que ficou classificado em 1.º lugar, no prazo de 10 (dez) dias a contar 
da data da deliberação da Câmara Municipal que aprovar o Relatório Final. 

 
17- Anulação e causas de não adjudicação 

1- O Município de Serpa reserva-se o direito de não adjudicar a venda caso: 
a) Sejam prestadas falsas declarações, falsificação de documentos ou exista o fundado indício de conluio entre os 
concorrentes; 
b) O adjudicatário não proceda à entrega dos documentos solicitados ou não efetue o pagamento no prazo definido. 

2- Nos casos previstos nos números anteriores, pode a venda ser adjudicada ao concorrente classificado no lugar seguinte. 
 

18- Celebração de Escritura 
1- A escritura de compra e venda será outorgada no prazo máximo de 30 dias após notificação da decisão de adjudicação, 
sendo o adjudicatário notificado para o efeito, mediante carta registada com aviso de receção. 
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2- A prazo referido pode ser prorrogado uma única vez, por idêntico período, desde que devida e fundamentadamente 
solicitado. 
3- Para efeitos da celebração de escritura, deve o Adjudicatário apresentar, no prazo de dez dias a contar da notificação da 
decisão de adjudicação, os seguintes documentos: 
a) Certidão do registo de pessoa coletiva atualizada (quando for o caso); 
b) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado Português; 
c) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a segurança social em 
Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas; 
e) Quaisquer outros que para o efeito lhe sejam expressamente requeridos. 

 
19- Encargos 

São encargos do adquirente o pagamento de impostos e outros encargos e despesas devidas, nos termos da lei aplicável. 
 

20- Legislação Aplicável  
No omisso, aplicam-se, com as devidas adaptações, as disposições do Código do Procedimento Administrativo, do Código Civil 
e do DL n.º 280/2007 de 07 de Agosto, com as sucessivas alterações e demais legislação tida por aplicável. 

 

Anexo I – Minuta 

Proposta Técnica e de Habilitação de Concorrentes 

 

Identificação do Concorrente: 

.............. (indicar nome, estado civil, profissão e morada, ou, em caso de pessoa coletiva, firma, sede, n.º de pessoa 
coletiva, objeto social, filiais que interessem à execução do contrato, nome dos titulares dos corpos sociais e de 
outras pessoas com poderes para a obrigarem, Conservatória do Registo Comercial onde se encontra matriculada 
e o seu n.º de matrícula), titular do Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão n.º ..............., emitido em ..............., 
pelo Arquivo de Identificação de ................, contribuinte fiscal n.º ..............., com o seguinte endereço eletrónico 
………………., telefone…………… tendo tomado conhecimento do Procedimento Público de Venda, com publicação 
prévia de anúncio, do prédio urbano situado no Largo do Salvador, descrito na conservatória predial sob o n.º 
3490/20110919 e  Inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o art.º 
4059, vem por este meio apresentar a respetiva candidatura, juntando em anexo, para o efeito, os seguintes 
documentos destinados à sua habilitação: 

1- Documentos de identificação pessoal do proponente, em caso de pessoa singular e certidão comercial, em 
caso de pessoa coletiva. 

2 – Documentos e indicadores de caracterização: 

a) Da atividade que desenvolve atualmente: 

I) Caracterização da atividade; 

II) Número de trabalhadores; 

b) Da atividade que pretende desenvolver: 

I) Postos de trabalho a criar; 

II) Conexões do tipo de atividade a desenvolver com o tecido produtivo local e regional; 

II) Maturidade do negócio; 

IV) Caracter inovador; 

V) Prazos previsíveis para conclusão do projeto (licenciamento e conclusão da obra) e início de atividade; 

VI) Outras informações. 

Data: 

Assinatura:» 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, de acordo com o disposto 
no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 
Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, o seguinte: 

 Iniciar o Procedimento Público de Venda, com publicação prévia de anúncio, do prédio 

sito no Largo de Salvador, em Serpa (inscrito na matriz sob o artigo 4059 e descrito na 

Conservatória do Registo Predial com o n.º 3490/20110919), de acordo com os termos e 

tramitação previstos no “Programa de Procedimento Público de Venda de Prédio 

Urbano”, acima transcrito; 

 Adquirir o prédio urbano, sito na Rua dos Cavalos, nºs 27, 27-A e 29, em Serpa, (inscrito 

na matriz com os artigos 1261, 1263 e 1667  e descrito na Conservatória do Registo 

Predial com o n.º 2499/20140514), pelo valor de 93 330,00 € (noventa e três mil, 

trezentos e trinta euros); 

 Adquirir o prédio urbano, sito no Terreiro D. João, n.º 1 em Serpa, (inscrito na matriz sob 

o artigo 611 e descrito na Conservatória do Registo Predial com o n.º 1025/19960322), 

pelo valor de 21 675,00 € (vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco euros). 

 

 

16. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 
Recursos Humanos e Apoio Jurídico, cujo teor se transcreve: ---------------------------------------------- 

«As sucessivas Leis do Orçamento de Estado dos últimos 3 anos (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro; Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) 
vieram impor às autarquias locais a redução anual do número de trabalhadores além de 
criarem uma série de procedimentos burocráticos que, na prática, quase impossibilitavam a 
contratação de novos trabalhadores mesmo depois de cumpridos os valores de redução. 

Desta forma, o Município de Serpa procedeu no referido período a uma redução significativa do 
seu quadro de pessoal conforme se demonstra: 

 

Ano N.º Trabalhadores Variação 

2011 370 - 

2012 348 Diminuiu 6,32% 

2013 341 Diminuiu 2% 

2014 322 Diminuiu 5,57% 
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Sucede que, 

A Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015, 
determina no respetivo artigo 62º, n.ºs 1 e 2, que os Municípios que não se encontrem em 
qualquer das situações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, apenas ficam impedidos, no ano 2015, de aumentar a despesa 
com pessoal, abrindo-se a possibilidade de efetuar novas contratações. 

Ora, à data que se elaborou, propôs e aprovou o Mapa de Pessoal para 2015, ainda não 
havia sido aprovada e publicada a referida Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE2015), 
pelo que não se previu a possibilidade de recrutar novos trabalhadores para o Município, 
desde que salvaguardada a referida limitação de custos. 

Por outro lado, 

Por força das referidas imposições de redução do número de trabalhadores, o Município de 
Serpa despendeu no ano de 2014, quase 300 000,00€ a menos em custos com pessoal, 
quando feita a comparação com o ano de 2013 (5 766 849€ para 6 065 015€) 

E mediante comparação entre os encargos suportados pelo Município até final do mês de 
Setembro de 2014 (4 431 086,00€) e até final de Setembro 2015 (4 350 907€), verifica-se 
que ainda existe uma diferença na ordem aproximada de 80 179,00€. 

Ao referido valor haverá que acrescentar os encargos resultantes dos procedimentos de 
recrutamento de pessoal já iniciados na sequência da deliberação Assembleia Municipal de 
26 de fevereiro de 2015: 1 Técnico Superior (Proteção Civil); 1 Assistente Operacional 
(Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos Especiais) e 14 Assistentes Operacionais 
(Auxiliar de Ação Educativa). No entanto tais encargos revelam-se pouco significativos 
considerando que os dois primeiros procedimentos só serão concluídos em 2016 e que 
relativamente ao segundo (estimando-se o inicio de funções no dia 1 de dezembro), o 
Município de Serpa só é responsável pelo pagamento de 5 funcionários, sendo o 
remanescente suportado pelo Ministério da Educação. 

Acresce que: 

Mediante comunicação da DGEsTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, foi 
comunicada a autorização de sua Excelência o Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar para a contratação de mais dois Assistentes Operacionais para apoio 
a crianças com necessidades educativas especiais nos jardins-de-infância, conforme 
documento que se anexa. 

Em paralelo também o Gabinete de Acão Social e Educação informou da necessidade de 
contratar mais um funcionário para, sobretudo, dar apoio ao refeitório tendo em conta que 
este é frequentado por 150 crianças do 1º Ciclo. 

Por outro lado, a Divisão de Obras Municipais e Ambiente solicitou a admissão de dois 
Assistentes Operacionais – Cantoneiros de Limpeza, de forma a dar resposta às 
necessidades do serviço. 
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Em Conclusão: 

Na sequência do exposto e após um rigoroso levantamento das necessidades mais 
urgentes, importa proceder à alteração do Mapa de Pessoal, de forma a permitir o 
recrutamento de pessoal nas áreas de atividade municipal supra referidas.  

Considerando que compete ao órgão deliberativo, sob proposta do respetivo órgão 
executivo fixar, caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar, nos termos do 
art. 64º, nº 2 da LOE 2015, e: 

 

1 - Considerando ainda que nos procedimentos concursais autorizados por deliberação da 
Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2015, publicados em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 73, de 15 de abril de 2015 foi previsto admitir 14 Assistentes operacionais de ação 
educativa, propõe-se agora que seja fixado em 17 o número máximo de candidatos a 
recrutar, permitindo-se a contratação adicional de três trabalhadores. 

2 - Considerando ainda que nos procedimentos concursais autorizados por deliberação da 
Assembleia Municipal de 29 de agosto de 2014, publicados em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 209, de 29 de outubro de 2014 foi previsto admitir 3 Assistentes operacionais de 
cantoneiro de limpeza, que posteriormente por deliberação da Assembleia Municipal de 26 
de fevereiro de 2015, foi deliberado fixar em 15 o número máximo de candidatos a 
recrutar, propõem-se agora que esse número seja fixado em 17, permitindo-se a 
contratação adicional de dois trabalhadores. 

 

Os encargos resultantes das alterações agora propostas encontram-se devidamente 
previstos no Orçamento Municipal para 2015, conforme informação emitida pelo Serviço de 
Gestão Financeira, documento Interno nº 7515, de 28 de outubro de 2015, que se anexa, 
sendo o saldo disponível na rubrica 02/01.01.06.04, à presente data, no montante de 37 
517,54€. 

 

Junta-se:  

 - Cópia da comunicação da DGEsTE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

- Informação do Serviço de Gestão Financeira; 

 - Nota justificativa do Mapa de pessoal - 2015; 

 - Alteração parcial ao mapa de pessoal – 2015; 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o) e artigo 33º, n.º 1, 

alínea ccc), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo deliberou, por 

maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, solicitar à 

Assembleia Municipal, a aprovação da proposta de alteração ao Mapa de Pessoal do Município 

para 2015, acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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17. Proposta de prorrogação de protocolo de colaboração no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar com a Creche – Jardim Nossa Senhora da 

Conceição 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do protocolo de 

colaboração no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar, a celebrar 

com a Creche-Jardim Nossa Senhora da Conceição, a seguir transcrito. 

A Srª Vereadora Maria Isabel Estevens, ausentou-se durante a apreciação e votação deste 

assunto, por se encontrar impedida, nos termos da lei. ----------------------------------------------------- 

 

«Prorrogação do Protocolo de Colaboração no âmbito do Programa de Expansão e  

Desenvolvimento do Pré-Escolar 

 

Entre: 

- O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na 
Praça da Republica, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre 
Martins Pires, em execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de …………... de 
setembro de 2015; 

E,  

- A Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, NIF 500 851 379, com sede na Rua das 
Portas de Mouras, 7830 – 384, em Serpa, representada neste ato pelo Vice-Presidente 
…………………..; 

 

Considerando: 

- Que o Município de Serpa vem celebrando anualmente um Acordo de Colaboração com a 
Direção Regional de Educação do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, de harmonia 
com a Lei nº. 5/97, de 10 de fevereiro, e o Decreto-lei nº. 147/97, de 11 de junho, de 
harmonia com o Protocolo de Cooperação celebrado em 28 de julho de 1998, entre o 
Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, visando regulamentar as condições relativas à 
participação no Programa de Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar;  

- Que a adesão ao programa implica que o Município assegure a oferta das atividades de 
Apoio em Sala de Aula e da Componente de Apoio à Família, ou seja, as atividades que se 
destinam a assegurar o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar antes e 
depois do período diário de atividades educativas e durante os períodos de interrupção 
destas atividades e que a Administração Central se compromete a apoiar financeiramente, 
de modo a viabilizar o acesso e a frequência de todas as crianças a uma educação pré-
escolar de qualidade, independentemente do nível socioeconómico das respetivas famílias; 

- Que na sequência da aprovação da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o 
Orçamento de Estado para 2015, (LOE2015), o Município de Serpa recuperou a 
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possibilidade de proceder à contratação de pessoal, mediante o cumprimento de diversos 
pressupostos, de verificação cumulativa. 

- Que, apesar de se ter iniciado o respetivo procedimento excecional de recrutamento de 
pessoal em abril de 2015 (Aviso n.º 4035/2015, in Diário da República, 2.ª série, de 15 de 
abril de 2015) e o mesmo se encontrar na sua fase final, não foi possível proceder à sua 
conclusão e consequente recrutamento do pessoal necessário até ao dia 21 de setembro, 
data de início do ano letivo 2015/2016; 

- Que a Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, é uma entidade que está vocacionada 
para dar resposta às solicitações ao nível do Pré-escolar, para além de ter uma estrutura de 
suporte devidamente organizada. 

 

É acordado entre as partes outorgantes prorrogar o Protocolo de Colaboração no âmbito 
do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-Escolar, de acordo com os seguintes 
termos: 

 

1º - É aditado o número 3, à Clausula 3ª, com o seguinte teor: 

“3 – A prorrogação do Protocolo foi devidamente cabimentada mediante alteração ao 
Cabimento referido no número anterior”. 

 

2º - O número 1, da Clausula 5ª, do Protocolo de Colaboração passa a ter a seguinte 
redação: 

"1 - O presente Protocolo é válido a partir de 21 de setembro até 30 de novembro.” 

 

3º – É alterado o Anexo II ao Protocolo, que se anexa. 

 

A presente prorrogação e feita em dois exemplares, ficando cada um em poder de um 
contraente. 

Serpa, …….. de ……………. de 2015 

Pelo Município de Serpa     

____________________________                          

Pela Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição 

_____________________________ 

ANEXO I 

Quadro Resumo de Encargos Apoio à Sala 

Setembro de 2015 

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

168,33 € 
X 9 
= 1.514,97 € 

1,68 
€ 

X 9 
= 15,12 € 1,68 € X 9 = 15,12 € 34,16 € 

X 9 
= 307,44 € 36,61 € 

X 9 
= 329,49 € 

Total: 
 

2.182,14 € 
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Quadro Resumo de Encargos Componente Apoio à Familia 

Setembro de 2015 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

168,33 € 
X 5 
= 841,65 € 

1,68 
€ 

X 5 
= 8,40 € 1,68 € X 5 = 8,40 € 34,16 € 

X 5 
= 170,80 € 36,61 € 

X 5 
= 183,05 € 

               Total: 
 

1.212,30 € 
           Total Geral: 3.394,44 € 
           

               Quadro Resumo de Encargos Apoio à Sala 

Outubro de 2015 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

505,00 € 
X 9 
= 4.545,00 € 

5,05 
€ 

X 9 
= 45,45 € 5,05 € X 9 = 45,45 € 93,94 € 

X 9 
= 845,46 € 109,84 € 

X 9 
= 988,56 € 

               Total: 
 

6.469,92 € 
           

               Quadro Resumo de Encargos Componente Apoio à Familia 

Outubro de 2015 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

505,00 € 
X 5 
= 2.525,00 € 

5,05 
€ 

X 5 
= 25,25 € 5,05 € X 5 = 25,25 € 93,94 € 

X 5 
= 469,70 € 109,84 € 

X 5 
= 549,20 € 

               Total: 
 

3.594,40 € 
           Total Geral: 10.064,32 € 
           

               Quadro Resumo de Encargos Apoio à Sala 

Novembro de 2015 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

505,00 € 
X 9 
= 4.545,00 € 

5,05 
€ 

X 9 
= 45,45 € 5,05 € X 9 = 45,45 € 93,94 € 

X 9 
= 845,46 € 109,84 € 

X 9 
= 988,56 € 

               Total: 
 

6.469,92 € 
           

               

               Quadro Resumo de Encargos Componente Apoio à Familia 

Novembro de 2015 
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Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

505,00 € 
X 5 
= 2.525,00 € 

5,05 
€ 

X 5 
= 25,25 € 5,05 € X 5 = 25,25 € 93,94 € 

X 5 
= 469,70 € 109,84 € 

X 5 
= 549,20 € 

               Total: 
 

3.594,40 € 
           Total Geral: 10.064,32 € 
           

  

 

 

 

            Quadro Resumo de Encargos Apoio à Sala 

Subsídio de Natal 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

98,23 € 
X 9 
= 884,07 € 

0,98 
€ 

X 9 
= 8,82 € 0,98 € X 9 = 8,82 € 0,00 € 

X 9 
= 0,00 € 21,37 € 

X 9 
= 192,33 € 

               Total: 
 

1.094,04 € 
           

               
Quadro Resumo de Encargos Componente Apoio à Familia 

Subsídio de Natal 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

98,23 € 
X 5 
= 491,15 € 

0,98 
€ 

X 5 
= 4,90 € 0,98 € X 5 = 4,90 € 0,00 € 

X 5 
= 0,00 € 21,37 € 

X 5 
= 106,85 € 

               Total: 
 

607,80 € 
           Total Geral: 1.701,84 € 
           

               Quadro Resumo de Encargos Apoio à Sala 

Subsídio de Férias 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

183,64 € 
X 9 
= 1.652,76 € 

1,84 
€ 

X 9 
= 16,56 € 1,84 € X 9 = 16,56 € 0,00 € 

X 9 
= 0,00 € 39,94 € 

X 9 
= 359,46 € 

               Total: 
 

2.045,34 € 
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Quadro Resumo de Encargos Componente Apoio à Família 

Subsídio de Férias 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

183,64 € 
X 5 
= 918,20 € 

1,84 
€ 

X 5 
= 9,20 € 1,84 € X 5 = 9,20 € 0,00 € 

X 5 
= 0,00 € 39,94 € 

X 5 
= 199,70 € 

               Total: 
 

1.136,30 € 
           Total Geral: 3.181,64 € 
           

               Quadro Resumo de Encargos Apoio à Sala 

Compensação 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Compensação 

505,00 € 
0,00 

€ 
X 9 
= 0,00 € 0,00 € X 9 = 0,00 € 0,00 € 

X 9 
= 0,00 € 58,93 € 

X 9 
= 530,37 € 

               Total: 
 

530,37 € 
           

               Quadro Resumo de Encargos Componente Apoio à Familia 

Compensação 

               

Venc. Base Seguro 
Fundo 

Compensação Sub. Refeição Compensação 

505,00 € 
0,00 

€ 
X 5 
= 0,00 € 0,00 € X 5 = 0,00 € 0,00 € 

X 5 
= 0,00 € 58,93 € 

X 5 
= 294,65 € 

               Total: 
 

294,65 € 
           Total Geral: 825,02 € 
           

               Total Abs.: 29.231,58 € 
           

             

18. Apoio a associações de caráter desportivo – Época desportiva 2015/2016  

Procedeu-se à análise da seguinte proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude: 
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“Ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo – Capítulo III, 

Apoio à Execução do Plano de Atividades, somos a propor o apoio sob a forma financeira 

e/ou logística e isenção de taxas, para a época Desportiva 2015/2016, às entidades que 

o requereram a este Município.  

A proposta de apoios elencada tem por base o enunciado no anexo I do presente 

regulamento, com destaque no apoio às modalidades federadas e à promoção de 

atividades nos escalões etários de infantis, iniciados e juvenis, considerado fundamental 

na promoção de estilos de vida saudáveis e formação das nossas crianças e jovens 

(artigo 9º do presente Regulamento). 

De registar, o apoio técnico e logístico, de acordo com o artigo 6º do presente 

Regulamento, sob a forma de cedência de instalações para a prática desportiva (treinos 

e competições), com respetivos recursos humanos afetos, assim como consumos de 

água e luz e manutenções (com despesas financeiras inerentes). 

 

Além dos apoios atrás elencados, às entidades são disponibilizados instrumentos de 

angariação de fundos, nomeadamente exploração de bares nos Eventos promovidos por 

este Município (conforme critérios aprovados em sede de reunião de Câmara), assente 

num espirito de cooperativismo local, essencial à dinamização da comunidade. 

 

Foram considerados todos os pedidos de adiantamento solicitados por escrito, por parte 

das associações com funcionamento por época desportiva, num total de 6. 

 

Relativamente aos clubes com inscrições a decorrer, conforme informação em anexo, 

serão atualizados os respetivos dados a 30 de Novembro 2015 e 30 de Janeiro de 2016, 

de acordo com os prazos de inscrição dos respetivos escalões, com eventual dedução 

aos valores à data apurados. 

 

Considera-se que a presente proposta garante e salvaguarda a prossecução das 

atividades enunciadas em sede de Plano de Atividades das associações candidatas”. 
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 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

concordar com a proposta acima transcrita, respeitante à atribuição de subsídios aos clubes 

desportivos do concelho, para a época 2015/2016. ---------------------------------------------------------- 

 

 

19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 211 referente ao 

dia 3 de novembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 512.227,98 (quinhentos e 

doze mil duzentos e vinte e sete euros e noventa e oito cêntimos) e 78.475,46 (setenta e oito 

mil quatrocentos e setenta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), respeitantes a operações 

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

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador João 

Santos para solicitar esclarecimentos sobre o evento Cante Fest’2015, que viu divulgado no 

Serpa Informação. Gostaria de saber do que consta e qual o envolvimento da autarquia.  

 

O Sr. Presidente começou por dizer que se trata de uma iniciativa que começa este ano e 

queremos que se prolongue no tempo e vai decorrer nos dias 27, 28 e 29 de novembro, uma 

vez que dia 27 foi a data em que o Cante Alentejano foi declarado Património Cultural Imaterial 

da Humanidade. Será feita a comemoração entre Serpa e Lisboa, numa iniciativa conjunta da 

Casa do Cante e Casa do Alentejo. O programa ainda não está encerrado, mas não será 

composto exclusivamente pelo Cante Alentejano, mas também por outras polifonias. Pretende-

se com esta iniciativa chamar à discussão o Cante, como ele pode e deve ser rentabilizado de 

forma a valorizar um Produto Unesco, pois é necessário pensar estrategicamente esta questão.  

 

Usou em seguida da palavra o Sr. Vereador Noel Farinho, para levantar uma questão 

relacionada com os Conselhos Gerais das Escolas. Refere que temos uma vereadora em 

suspensão de funções e estando a ser agendadas as reuniões dos Conselhos Gerais, seria 

conveniente proceder à substituição da Vereadora como representante da autarquia. 

Ainda relacionado com este assunto, refere que foi marcada reunião do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas n.º 2 para hoje. Como a data coincidia com a reunião da Câmara, 

enviou email para a escola a referir esse facto e como não obteve resposta, voltou a enviar 

outro email, solicitando que a escola contactasse a Câmara Municipal para saber qual o grau de 

representatividade que a autarquia iria ter, uma vez que coincidia o dia e hora das duas 

reuniões. Como também não obteve resposta da escola, gostaria de saber se a Câmara foi 
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contatada pela escola para esclarecer este assunto e se as faltas dos dois vereadores à reunião 

do Conselho Geral foram justificadas.  

A Srª Vereadora Isabel Estevens informou que a autarquia contatou por email a escola para dar 

conhecimento que nesse dia e hora iria decorrer também uma reunião do Órgão Executivo e 

que não seria possível estar presente, mas também não obteve resposta.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que na próxima reunião gostaria de saber em que moldes foi 

tratado este assunto e quer ver a sua falta justificada por escrito na ata.  

O Sr. Presidente disse que iria verificar-se devidamente esse assunto e que poderá ser 

agendado para a próxima reunião da Câmara, a substituição do representante da autarquia no 

Conselho Geral da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa.   

 

O Sr. Vereador Noel Farinho levantou ainda uma questão relacionada com os impostos e com o 

PPI e Orçamento para 2016, que são questões estruturantes para a autarquia e que estão com 

um atraso significativo. Manifesta a sua preocupação e disse que, se já existir um esboço do PPI 

e Orçamento gostariam de ter acesso ao mesmo, para começarem a pensar sobre o assunto.  

 

O Sr. Presidente respondeu que relativamente aos impostos, não existe qualquer atraso, uma 

vez que de acordo com a lei, devem ser aprovados pela Assembleia Municipal até final do mês 

de novembro e será isso que se irá verificar. 

Quanto ao plano de atividades e orçamento, recorda a indefinição que existe sobre o Governo 

e sobre a proposta de Orçamento de Estado para 2016 e por isso, com alguma prudência e não 

colocando em causa o prazo para aprovação pela Assembleia Municipal, considerou-se 

conveniente aguardar até que seja razoável, para ver se existirá mais alguma definição sobre o 

Orçamento de Estado. Refere ainda que há já algum tempo que o assunto está a ser preparado 

com os serviços e prevê-se que sejam efetuadas dentro de alguns dias, reuniões com as Juntas 

e Uniões de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho propõe que, quando houver mapeamento das atividades 

plurianuais, seja efetuada uma reunião de trabalho do Executivo para análise do assunto.  

 

A seguir transcreve-se a intervenção do Sr. Vereador Daniel Veiga, na sequência da sua 

deslocação ao Canadá:  

«Gostava de agradecer a forma como fomos recebidos pela Casa do Alentejo de 

Toronto. A nossa viagem tinha como expoente máximo levar o Cante Alentejano, 

através do Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, aos nossos 

compatriotas emigrados no Canadá. 
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Lembro que Toronto, tem dois milhões e seiscentos mil habitantes, dos quais cerca de 

300 mil são Portugueses, emigrantes de há 40 anos, de há 20 anos, e que agora se veem 

novamente obrigados a procurar o Canadá para trabalhar, trazendo para Portugal o 

apoio necessário, para que os seus familiares vivam com mais dignidade. 

Este agradecimento é extensivo ao seu Presidente Carlos Sousa, ao Presidente da 

Assembleia Geral João Luís Ferreira, ao Grupo Coral da Casa do Alentejo de Toronto e às 

famílias que nos acolheram de braços abertos e coração quente. A todos eles muito 

obrigado!  

Quero agradecer à Radio Camões e à NTV Canadá, pela projeção que tivemos junto da 

comunidade portuguesa. 

Um especial agradecimento ao Sr. Jack Oliveira, Presidente do Sindicato Local 183, ao Sr. 

João Luís Ferreira, que pela sua mão, nos levou a visitar as instalações da União dos 

Sindicatos LIUNA, mais propriamente ao Local 183 em Toronto, proporcionando-nos 

uma visita pelos edifícios do sindicato, de forma a podermos compreender toda a 

engrenagem económica que está em volta da proteção social.  

Um bem-haja a todos os Sócios da Casa do Alentejo de Toronto. Que continuem com 

força e dedicação. 

Nesta viagem, uniram-se o Cante Alentejano e o Fado, levando à Comunidade 

Portuguesa no Canadá, uma demonstração da sua força cultural.  

A recetividade que tivemos por parte desta comunidade leva-nos a interpretar que este 

é o caminho para a consolidação do Cante Alentejano enquanto Património Imaterial da 

Humanidade. 

Estes emigrantes, um dos pilares da nossa economia, precisam de ser acarinhados e 

sentirem que Portugal não os abandona, tal como eles não abandonaram as suas raízes. 

O Cante Alentejano pode, em qualquer parte do mundo, estabelecer e cimentar esta 

ligação.»  

 

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

 

 Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

 Licença de recinto improvisado – Ratificação  

 Aquisição de serviços para análise e controlo da água no concelho em 2016 – 

Repartição de encargos 

 Listagem de aquisição de serviços do mês de setembro 
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 Parecer sobre aumento do número de compartes 

 Proposta de critérios para exploração dos espaços das tasquinhas 

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 2015/2016 – 

4.ª fase 

 Corpo Nacional de Escutas - Pedido de apoio para a Fanfarra Escutista 

 Moto Clube de Brinches – pedido de apoio financeiro para o 4.º passeio BTT 

 Moto Clube de Brinches – Pedido de apoio financeiro para 15.º Aniversário do Clube 

 Associação Cultural e Juvenil UAI – Proposta de apoio pontual 

 Biodamasco – Proposta de substituição de lotes na Zona Industrial de Serpa 

 Empreitada de execução da Estrada do Cruzeiro – 1ª Fase para ciclovia de Vila Nova 

de S.Bento – Libertação de garantia bancária  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio 

sito na Rua de Sevilha, n.º 23 em Serpa 

 Proposta de aquisição e venda de edifícios 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

 Proposta de prorrogação de protocolo de colaboração no âmbito do Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar com a Creche – Jardim Nossa Senhora 

da Conceição 

 Proposta de apoio às associações de carater desportivo – Época 2015/2016 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H30 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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ANEXO 1 - Listagem de contratos de aquisição de serviços – Mês de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 


