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ATA N.º 3/2015 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 4 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

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

no dia quatro do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

convocados 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 2/2015 

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 2, relativa à reunião realizada no dia 21 de janeiro, 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 do Regimento, 

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

 

1. Pedido de suspensão de mandato  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Parecer sobre aumento do número de compartes 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio designado “Caveiras”, em Vila 

Verde de Ficalho 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua da Rochinha, n.º 17 

em Vila Nova de S. Bento 

6. Alteração ao Loteamento titulado com o alvará n.º 3/2012 sem obras de urbanização  

7.  Direito de preferência – Anúncio n.º 1702/2015 

8. Pedido de cancelamento de matrícula de ciclomotor 

9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2014/2015 – 6ª fase 

10. Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa  
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11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assessoria técnica aos 

campos relvados 

12. Assembleia Distrital de Beja - Comparticipações dos municípios para 2015  

13. Assuntos gerais de interesse autárquico 

14. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedido de suspensão de mandato  

Procedeu-se à análise da carta datada de 26 de janeiro do corrente ano, remetida pela Srª 

Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais Soares, onde solicita, nos termos do artigo 77.º da Lei 

n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por 

motivo de doença, a suspensão do mandato, entre o dia 2 de fevereiro de 2015 e 1 de janeiro 

de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho referiu que a Srª Vereadora Paula Soares tem tido 

problemas de saúde e que por esse motivo, será necessário ausentar-se durante alguns meses. 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a suspensão do mandato da Srª Vereadora Paula de Jesus Godinho Pais 

Soares, entre o dia 2 do corrente mês de fevereiro e 1 de janeiro de 2016, sendo a vaga 

ocorrida preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, nos 

termos do artigo 79.º do citado diploma legal.--------------------------------------------------------------  

 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxa 

2.1. Associação de Jovens de A-do-Pinto 

De acordo com o solicitado pela Associação de Jovens de A-do-Pinto, através de Pretensão n.º 

1286 datada de 26 de janeiro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

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

aquela Associação do pagamento da taxa de licença para realização de passeio Todo o Terreno, 

no dia 21 de fevereiro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensão n.º 486 datada de 9 de janeiro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 
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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 cineteatro de 

Serpa, para a realização da Noite dos Óscares. ------------------------------------------------------------ 

 
2.3. Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º 1236 

datada de 26 de janeiro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas 

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

Banda do pagamento da taxa de licença de ruido, para realização de um baile no Grupo 1.º de 

Junho Brinchense, no dia 14 do corrente mês de fevereiro. ------------------------------------------------ 

 

3. Parecer sobre aumento do número de compartes 
Na sequência do requerimento apresentado por Joana Raquel Prior Neto, através de carta 
datada de 20 do corrente mês de janeiro e de acordo com o parecer técnico da Divisão de 
Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 26 de janeiro, a Câmara Municipal 
deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento de compartes decorrente da 
partilha por óbito de Manuel Gonçalves Cubaixo e Ana Sabala (ou Ana Francisca Sabala), 
casados em comunhão geral, do seguinte bem imóvel, 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 n.º 64/2003, de 23 de 
Agosto: 

 
- O direito a 874.700/1.215.840 do prédio rústico denominado "Boavista", com a área total de 
7,1520 hectares, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
2994/20011220 e inscrito na matriz predial da União de Freguesias de Vila Nova de São Bento e 
Vale de Vargo, sob o artigo 406 - Secção J, direito este a adjudicar Manuel Valente Romeiro, 
quanto a 437.350/1.215.840 avos indivisos, a Dolores Rosa Palma, quanto a 291.566/1.215.840 
avos indivisos, e a António Manuel Palma Romeiro e Manuel Francisco Palma Romeiro 
Marques, quanto a 72.892/1.215.840 avos indivisos, para cada um. ------------------------------------- 

 
 

4. Vistoria ao abrigo do art.º 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio designado “Caveiras”, em Vila 
Verde de Ficalho 

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. -------- 

 

 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua da Rochinha, n.º 17 

em Vila Nova de S. Bento 

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. ----- 

 

 

6. Alteração ao Loteamento titulado com o alvará n.º 3/2012 sem obras de 

urbanização  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, datada de 27 de janeiro do corrente ano, 

emitida pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território: 

 

«1 - Identificação do prédio objeto de loteamento 
Prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 
3607/20121109, localizado na Freguesia de Salvador (extinta). 
2- Plano de Urbanização de Serpa. 
O Plano de Urbanização de Serpa (PUS), foi publicado pelo aviso n.º 17228/2012 no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de dezembro e objeto de posterior 
Declaração de Retificação n.º 321/2013, publicada no Diário da República, 2.ª série - N.º 
50 - 12 de março. 
De acordo com o PUS o prédio em questão insere-se no perímetro urbano de Serpa, 
sendo classificado como Solo Urbanizado, categoria ‘Espaço residencial’ subcategoria 
‘Tipo 3’(RC3), cujos parâmetros estão definidos no artigo 22.º e n.º3 do artigo 28.º. 
2 - Instrução do Processo 
- Planta de Síntese; 
- Memória Descritiva; 
- Certidão da Conservatória do Registo Predial referente ao prédio abrangido; 
- Termos de Responsabilidade de Autor de Projeto; 
- Termos de Responsabilidade de Coordenador de Projeto; 
- Certidão de inscrição em associação pública de natureza profissional; 
- Requerimento; 
3 - Proposta de alteração ao loteamento 
a) As alterações propostas. 
A proposta apresentada refere-se à alteração da implantação do lote n.º 8, 
concretamente relativa à disposição do anexo que se encontra no tardoz do lote. 
Apenas é alterado o polígono implantação da edificação, não havendo alterações de 
áreas, pisos e fogos. 
A alteração está assim conforme os índices do Plano de Urbanização de Serpa. Também 
do ponto de vista da apreciação discricionária (integração urbana e paisagística) o 
projeto merece parecer favorável. 
b) Obras de urbanização. 
Dada a natureza da proposta de alteração não existem obras de urbanização. 
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c) TRIU e Compensações. 
Atendendo a que não há aumento de áreas, também não tem lugar o pagamento de 
qualquer taxa adicional de TRIU e compensações previstos no regulamento de taxas. 

 
4 - Conclusão 
Face ao exposto, verifica-se que a alteração ao projeto de loteamento está em 
conformidade com o PUS, reunindo condições para ser aprovada e licenciada. 
De referir que ao presente caso, em que apenas há alteração do polígono de 
implantação, se aplica o n.º 8 do artigo 27.º do RJUE que estabelece que “As alterações 
à licença de loteamento, com ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na 
variação das áreas de implantação, de construção ou variação do número de fogos até 
3%, desde que observem os parâmetros urbanísticos ou utilizações constantes de plano 
municipal ou intermunicipal de ordenamento do território, são aprovadas por simples 
deliberação da câmara municipal, com dispensa de quaisquer outras formalidades, 
sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.» ------------------- 

 
 Deliberação 

De acordo com o n.º 8 do artigo 27.º do Regulamento Geral da Urbanização e Edificação, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento do prédio 

urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 3607/20121109, 

localizado na União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), titulado com o alvará n.º 

3/2012. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7.  Direito de preferência – Anúncio n.º 1702/2015 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, respeitante ao anúncio 1702/2015, publicado no 

dia 15 de janeiro do corrente ano no site Casapronta: 

 
Anúncio 1702/2015 

Direitos de Preferência  

Nº Pedido  
1702/2015  
Data do Anúncio 
15-01-2015  
Data de Disponibilização no Site 

15-01-2015  

 

Dados do Requerente 

Nome/Firma ou Denominação 
Conservatória Registo Civil, Predial, Com e Aut Serpa  
NIF/NIPC 
600007634  

E-mail 
crcpcomaut.serpa@dgrn.mj.pt  
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Telefone 
284540280  
Endereço 

Rua José Maria da Graça Afreixo, Serpa  
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Ana de Jesus Morais Moreno 137116551 

Deonilde dos Anjos Morais Moreno 157803899 

Domingos Manuel Carrasco Moreno 157841146 

Filomena de Jesus Carrasco Moreno Manarte 177595841 

José de Jesus Moreno 123381371 

Leonor Maria Morais Moreno 144700298 

Mafalda Maria dos Santos Moreno 198203535 

Margarida da Conceição Morais Moreno 177106395 

Mavilde de Guadalupe Grilo Moreno Ramos 101901402 

Pedro Manuel Carrasco Moreno 144454157 

Tereza de Jesus Moreno Felício 106715151 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Cristina Paula Coelho Diogo 205773176 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro 
----  
Descrição em Ficha 
3840  
Artigo Matricial 
84  
Quota Parte 

----  
Fração Autónoma 
----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) 
47 m2  
 
Área Total 

47 m2  
 
Arrendado 
Não  
Destino 
Habitação    

 
Localização do Imóvel  

Endereço 
Rua do Ajudante da Terra  

Distrito 
Beja  
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Concelho 
Serpa  
Freguesia 

Serpa (Salvador)  
Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio 

Compra e venda  
Preço 
15000  
Moeda 

Euros  
Data previsível do negócio 
30-01-2015  

Observações 
São também vendedoras, Maria Catarina M. S. Fernandes, NIF 133278549 e Margarida G. M. 
Palma131321781  
 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu a seguinte 
informação, no dia 23 de janeiro: 
 

«Localiza-se a pretensão na zona especial de proteção ao imóvel classificado como 
Conjunto de Interesse Público - Núcleo Intramuros e no Plano de Pormenor de 
Salvaguarda do Núcleo Histórico de Serpa, encontra-se classificado como "Imóvel de 
Acompanhamento". 
O prédio urbano encontra-se inscrito na matriz predial sob o art.º84, da extinta 
freguesia do Salvador (os prédios urbanos até ao artigo 1383, as edificações são 
anteriores ao Regulamento Geral das Edificações Urbanas - 1951). 
O valor apresentado para a sua alienação é de 15000,00 euros e dispõe de uma área 
com 47m2 (319,15 euros/m2) 
Pelo exposto, face à escassa área desenvolvida, características da edificação e 
intervenções em curso, julga-se não haver interesse por parte da Câmara Municipal em 
adquirir o prédio urbano.» 

 Deliberação 

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

preferência na venda do imóvel, art.º84, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedido de cancelamento de matrícula de ciclomotor 

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

Humanos e Apoio Jurídico, datada de 26 de janeiro: 

 

«Pelo presente documento vem a empresa Bentos – Gestão de Resíduos, Lda., solicitar o 

cancelamento da matrícula – 1-SRP-47-28, referente ao ciclomotor Gilera, Modelo Storm. 

Conforme resulta da informação da Dr.ª Alzira Figueira que antecede, verifica-se que: 
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1. À data da atribuição da matrícula do veículo em questão a competência era das câmaras 

municipais; 

2. O DL nº 128/2006, de 05/07, veio preceder à regulamentação das condições de 

atribuição de matrícula dos automóveis, seus reboques e motociclos, ciclomotores, 

triciclos e quadriciclos, passando a matrícula desses veículos a ser efetuada no serviço 

competente Direcção-Geral de Viação, de acordo com o disposto no art.º 4º do citado 

diploma; 

3. Nos termos do artigo 33º do DL nº 128/2006, de 05 de julho, as matrículas válidas 

atribuídas pelas câmaras municipais deveriam ser canceladas e substituídas a 

requerimento dos interessados dentro dos prazos previstos (2006; 2007 e 2008); 

4. Após cancelamento de matrícula seria dado conhecimento à respetiva câmara municipal 

com indicação de novo número de matrícula; 

5. Consultado pelo telefone o IMT e verificados os documentos existentes nesta câmara 

municipal, respeitantes à matrícula do veículo em causa constata-se que o proprietário 

do veiculo nunca procedeu à substituição de matrícula. 

6. De harmonia coma alínea x) do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, compete à camara municipal “emitir licenças, registos e fixação de 

contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos”. 

 

Em face ao exposto, propõe-se a apreciação da presente informação em próxima reunião de 

Câmara e que seja deliberado o cancelamento de matrícula 1-SRP-47-28, referente ao 

ciclomotor Modelo STORM, marca GILERA, categoria L, nº de quadro 0135248, por não se ter 

verificado o cancelamento da matrícula, de acordo com o previsto no artigo 33º do DL nº 

128/2006, de 05 de julho, e consequente notificação à Requerente Bentos, Gestão de Resíduos, 

Lda., para instrução do processo de veículos em fim de vida, lote adjudicado pelo Departamento 

de Investigação e Ação Penal de Lisboa.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao cancelamento 

de matrícula 1-SRP-47-28, referente ao ciclomotor Modelo STORM, marca GILERA, categoria L, 

nº de quadro 0135248, por não se ter verificado o cancelamento da matrícula, de acordo com o 

previsto no artigo 33º do DL nº 128/2006, de 05 de julho, e notificar a Requerente Bentos, 

Gestão de Resíduos, Lda., para instrução do processo de veículos em fim de vida. ------------------- 

 

 

9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2014/2015 – 6ª fase  

Em conformidade com o 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, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 
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11306-D/2014, de 8 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, a seguir indicados: 

 

 

 

 

Para atribuição deste apoio, o serviço de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial 

nº 10480. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa  

O Serviço Municipal de Proteção Civil, em informação datada de 20 de janeiro do corrente ano, 

refere que os planos de emergência de proteção civil são documentos formais nos quais as 

autoridades de proteção civil, nos seus diferentes níveis, definem as orientações relativamente 

ao modo de atuação dos vários organismos, serviços e estruturas a empenhar em operações de 

proteção civil. A reposição da normalidade das áreas afetadas constitui outro dos seus 

objetivos, de forma a minimizar os efeitos de um acidente grave ou catástrofe sobre as pessoas, 

bens e o ambiente. 

A eficaz gestão de uma situação de emergência de proteção civil regula-se com um bom 

planeamento e deverá ter por base um plano de emergência simples, flexível, dinâmico, preciso 

e adequado às características locais. Por outro lado, o seu conteúdo não pode assumir-se como 
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irrevogável: as constantes mudanças sociais, geográficas, técnicas, logísticas e mesmo 

operacionais terão de ser constantemente refletidas no documento, numa lógica de melhoria 

contínua. 

Os planos de emergência de proteção civil são, assim, documentos desenvolvidos com o intuito 

de organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias à resposta. Como tal, 

deverão permitir antecipar os cenários suscetíveis de desencadear um acidente grave ou 

catástrofe, definindo, de modo inequívoco, a estrutura organizacional e os procedimentos para 

preparação e aumento da capacidade de resposta à emergência. 

 

O processo de planeamento de emergência de proteção civil pode subdividir-se em quatro 

etapas: elaboração, aprovação, validação e revisão.  

A revisão do plano é a etapa através da qual se incorporam no documento as alterações 

consideradas pertinentes fruto da sua aplicação prática em exercícios ou em situações reais de 

emergência. Pode também ser motivada pela perceção de novos riscos, pela identificação de 

novas vulnerabilidades, pela existência de informações decorrentes de novos estudos ou 

relatórios de carácter técnico e científico, pela mudança dos meios e recursos disponíveis, pela 

alteração dos contactos das diversas entidades envolvidas no plano ou por mudanças do 

quadro legislativo em vigor. Em regra, a revisão dos planos de emergência deve ser realizada, 

no mínimo, uma vez a cada dois anos. 

 

O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa (PMEPC de Serpa) em vigor foi 

aprovado na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 15 de dezembro de 1999 e, como 

tal, encontra-se desatualizado. Tendo em consideração as transformações que entretanto 

ocorreram no território concelhio, assim como a legislação e documentação técnica produzida 

desde o ano de 2006, foi iniciado o processo de revisão do PMEPC de Serpa, apresentando-se 

as componentes não reservadas a submeter a consulta pública, bem como, o plano na íntegra 

para análise e aprovação. 

 

De acordo com o estipulado no n.º 8 e 9 do artigo 4.º da Resolução da Comissão Nacional de 

Proteção Civil n.º 25/2008, de 18 de julho, que aprova a diretiva relativa aos critérios e normas 

técnicas para a elaboração e operacionalização de planos de emergência de proteção civil, a 

fase de consulta pública das componentes não reservadas do PMEPC desenrola-se por um 

prazo não inferior a 30 dias, sendo a Câmara Municipal a entidade responsável pela elaboração 

e consulta pública do mesmo. 

 

Conforme o descrito no n.º 5 do artigo 4.º da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil 

n.º 25/2008, de 18 de julho, após o período de consulta pública das partes não reservadas, o 

Plano é submetido à Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) e à Autoridade Nacional de 
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Proteção Civil (ANPC), para emissão de parecer e posteriormente é remetido à Comissão 

Nacional de Proteção Civil para aprovação. -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa, nos termos do artigo 4.º 

n.º 5 da Resolução da Comissão Nacional de Proteção Civil, a qual consta de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante e nos termos do n.º 8 do artigo 4.º da referida 

Resolução, submeter a consulta pública as componentes não reservadas da referida proposta 

de revisão do Plano. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assessoria técnica aos 

campos relvados 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em 29 de janeiro do corrente ano, 

emitiu a seguinte informação, sobre o assunto designado em epígrafe: 

 

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

Desporto e despacho favorável do Sr. Presidente Tomé Pires de 3 de dezembro de 2014, a solicitar a 

aquisição de serviços para assessoria técnica aos campos relvados, torna-se imprescindível proceder à 

contratualização dos serviços. 

 

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 53/2014, de 3 de março, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio vinculativo na administração central, 

com as devidas adaptações à administração local, são os seguintes os elementos necessários 

para a instrução do pedido de parecer prévio vinculativo: 

 

Descrição do contrato e seu objeto, demonstrando não se tratar de trabalho subordinado, bem 

como a inconveniência do recurso a modalidade de relação jurídica de emprego público 

constituída ou a constituir e a inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto 

para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa; 

 

O presente procedimento – Aquisição de Serviços para Assessoria Técnica aos Campos 

Relvados – 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 



                                                                                                    Ata n.º 3 – 04/02 

 
 

2015 

 

 16 

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.  

Foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade especial apto 

para o desempenho das funções subjacentes à contratação em causa, pela Técnica 

Superior, Drª Norine Brito, conforme atesta o anexo A que se junta à presente informação. 

 

Declaração de confirmação de cabimento orçamental emitida pelo órgão, serviço ou entidade 

requerente: 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e 

cabimentada com o número sequencial 8579/2015, da seguinte forma, conforme atestam 

os anexos B1 e B2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020219 Assistência Técnica; 

- GOP – 

 

Indicação e fundamentação da escolha do procedimento de formação do contrato: 

De acordo com o anteriormente exposto, torna-se necessário proceder à contratação do 

serviço supra identificado, cujo valor base do procedimento está estimado em 6.600,00€ 

(seis mil e seiscentos euros), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, propondo-se a adoção 

do procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do disposto na al. a) do nº 1 do artigo 16º e na 

al. a) do nº 1 do artigo 20º, todos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por 

CCP). 

 

Identificação da contraparte: 

De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a empresa a 

convidar a apresentar proposta é: 

Acer Campestre – Agricultura e Consultoria de António Sérgio Guerreiro Valente Machado 

Loteamento da Cruz Nova – Rua de Tarnos, n.º 62 

7830-479 Serpa 

E-mail: acercampestre11@gmail.com 

NIPC nº 252 132 947 

 

Verificou-se que a empresa não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do CCP. O 

procedimento decorrerá através do e-mail: aprovisionamento@cm-serpa.pt. 

 

Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no artigo 2.º 

e 4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável por força do disposto no artigo 75.º, da 

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos 

relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a 

prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte: 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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De acordo com o previsto na al. c) do n.º 1 do art.º 2.º e art.º 4.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de 

setembro, a redução será feita pelo valor total da prestação do serviço: 

6.600,00€*0.8%=528,00€ 

 

Propõe-se que a presente informação seja remetida à próxima Reunião da Câmara Municipal para 

apreciação e, em conformidade, seja deliberado emitir parecer prévio vinculativo à abertura do 

procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para Assessoria Técnica aos Campos 

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

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à abertura 

do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para Assessoria Técnica aos 

Campos Relvados. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Assembleia Distrital de Beja - Comparticipações dos municípios para 2015  

A Assembleia Distrital de Beja em carta datada de 15 de janeiro do corrente ano, na sequência 

da deliberação proferida na sessão extraordinária realizada no dia 14 de janeiro, remete à 

Câmara Municipal o mapa com as comparticipações dos municípios para o ano de 2015, de 

acordo com o disposto no artigo 9.º da Lei n.º 36/2014, de 26 de junho, as quais devem ser 

transferidas com a periodicidade mensal, até ao dia 20 de cada mês a que respeitam. ------------ 
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O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 8651/2015. ------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o disposto no artigo 9.º da Lei 

n.º 36/2014, de 26 de junho, proceder à transferência mensal de 1.151,00 (mil cento e 

cinquenta e um euros) para a Assembleia Distrital de Beja, respeitante à comparticipação para 

o ano de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Assuntos gerais de interesse autárquico 

O Órgão Executivo tomou conhecimento do Projeto de Lei do Grupo Parlamentar do PCP, para 

a criação da freguesia de Vale de Vargo e da freguesia de Vila Nova de S.Bento, cujos 

documentos foram distribuídos por todos os eleitos. ------------------------------------------------------- 

 

 

14. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 23 , referente ao 

dia 3 de fevereiro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 962.328,93 (novecentos e 

sessenta e dois mil, trezentos e vinte e oito euros e noventa e três cêntimos) e 129.829,41 

(cento e vinte e nove mil, oitocentos e vinte e nove euros e quarenta e um cêntimos), 

respeitante a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------- 
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Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho questionou o 

Sr. Presidente sobre a evolução dos assuntos respeitantes aos serviços públicos no concelho.  

O Sr. Presidente começou por dizer que a ULSBA informou que o serviço de recolha de análises 

passaria para o centro de saúde e ainda em relação à transferência do Hospital de S. Paulo para 

a Santa Casa da Misericórdia, sugere que o assunto seja analisado tendo em vista uma tomada 

de posição.  

Em relação ao posto da GNR, informa que decorreu na Câmara uma reunião com um 

representante do Secretário de Estado da Administração Interna, o qual questionou se a 

Câmara se mantinha disponível para a resolução do assunto e tendo-se confirmado essa 

disponibilidade, referiu que a Câmara avançaria com o lançamento da empreitada de 

adaptação do edifício e com o respetivo pagamento, recebendo depois essa verba do 

Ministério. Foi-lhe então transmitido que isso não corresponde ao que tinha sido combinado 

em anteriores contatos entre as duas entidades, pois tinha ficado acordado que a Câmara cede 

o edifício e apoio com a disponibilização de máquinas e respetivo pessoal, mas o concurso seria 

lançado pelo Ministério, que é a entidade competente. Foi ainda referido que seria conveniente 

a definição deste processo, uma vez que, neste momento, a autarquia tem três edifícios afetos 

à GNR a aguarda a resolução do assunto.  

Sobre o serviço de finanças informa que não tem havido qualquer desenvolvimento e em 

relação à questão que tinha sido levantada na última reunião sobre o que está projetado para o 

espaço onde se situava o edifício que foi demolido, junto à casa mortuária de Vale de Vargo, 

refere que, para esse terreno, prevê-se um campo de jogos. --------------------------------------------- 

 

Ainda em relação à disponibilização sempre manifestada pela autarquia para resolver o assunto 

do posto da GNR, o Sr. Vereador Carlos Alves referiu que sempre se tem colaborado com 

aquela entidade e recordou que os serviços da Câmara Municipal, durante mais de vinte anos, 

fizeram a limpeza do espaço onde estavam os cavalos e neste momento a autarquia está a 

alojar alguns guardas no edifício do parque de campismo, sem quaisquer custos para a GNR.  

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Daniel Veiga para solicitar informação sobre o ponto da situação dos 

procedimentos concursais que estão em curso e em relação ao lugar de assistente técnico de 

Arquivo, em que houve uma alteração, tendo sido acrescentado um requisito no decurso do 

prazo para apresentação de candidaturas, pergunta se essa alteração teve implicações nas 

candidaturas que já decorriam. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente da Câmara respondeu que já solicitou aos serviços informação sobre o ponto 

de situação desses concursos e logo que disponha desses dados serão entregues aos 

vereadores para conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Vereador Carlos Alves prestou ainda uma informação sobre o assunto que tinha sido 

abordado na reunião pública da Câmara Municipal que se realizou no dia 7 de janeiro, na 

freguesia de Brinches, respeitante ao mau estado de conservação do troço da EN 265, que liga 

as localidade de Serpa e Brinches. Deu conhecimento que a Câmara remeteu para a EP – 

Estradas de Portugal, SA um oficio a alertar para as más condições de circulação e a solicitar 

que sejam tomadas providências, com urgência, no sentido de garantir a circulação em 

segurança de pessoas e bens naquela estrada. 

Através de email datado de 2 de fevereiro, a EP-Estradas de Portugal, S.A. informa que “a 

atividade de tapagem de covas no troço em questão da EN265 entre Serpa e Brinches, está a 

ser desenvolvida e que estão previstas intervenções pontuais de conservação de pavimentos no 

próximo intervalo de execução da empreitada em curso, ou seja, que terá inicio nos meses com 

melhores condições climatéricas, maio, junho e julho.” 

Desta informação foi dado conhecimento à Junta de Freguesia de Brinches. -------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público  

Não se registou a presença de público nesta reunião do Órgão Executivo. ------------------------- 

  

 

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 suspensão de mandato  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Parecer sobre aumento do número de compartes 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio designado “Caveiras”, em Vila 

Verde de Ficalho 

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

Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, no prédio sito na Rua da Rochinha, n.º 17 

em Vila Nova de S. Bento 

6. Alteração ao Loteamento titulado com o alvará n.º 3/2012 sem obras de urbanização  

7.  Direito de preferência – Anúncio n.º 1702/2015 

8. Pedido de cancelamento de matrícula de ciclomotor 
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9. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2014/2015 – 6ª fase 

10. Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa  

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de assessoria técnica aos 

campos relvados 

12. Assembleia Distrital de Beja - Comparticipações dos municípios para 2015  

13. Assuntos gerais de interesse autárquico 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H00 da qual, para 

constar, se lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e artigo 16.º do Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, 

nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. --------------------------------------------- 

 

 

    O Presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)             
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DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  
 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 4 DE FEVEREIRO DE 2015 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – Revisão do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Serpa (em formato 

digital) 

 

 


