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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 19 de março de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

             Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

      Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

Hora de abertura: 18H00 

 

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

Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves 
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ATA N.º 6/2015 

 
 

  

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

19 DE MARÇO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia dezanove do mês de março de dois mil e quinze, pelas dezoito horas, 

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 5/2015 

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 5, relativa à reunião realizada no dia 4 de março, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de licenciamento para passeio de BTT  

5. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Estrada, n.º 18 em Brinches – 

Requerente: Francisca das Neves Correia  

6. Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico – Definição de 

valores  

7. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2014  

8. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo Relatório final e 

adjudicação 

9. Direito de preferência do imóvel sito na Rua de Sevilha, n.º 27 em Serpa  

10. Proposta de apoio para a VIII Ultramaratona de BTT Serpa 160  
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11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de apoio jurídico à instrução de 

procedimentos de recrutamento de pessoal 

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para ligação entre edifícios da 

Câmara Municipal em fibra ótica 

13. Proposta de atribuição de subsídios para 2015 – Associações culturais e desportivas  

14. Protocolo de cooperação para o desenvolvimento cultural 

15. Assuntos gerais de interesse autárquico 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

 

Ordem do dia 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. 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 3492 datada de 11 de março, 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 ruido, respeitante à 

realização do Baile de Finalistas. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1.2. Futebol Clube de Vale de Vargo 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Vale de Vargo, através de Pretensão n.º 3293 

datada de 6 de março, 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 respeitante à licença para o Passeio de BTT, realizado no dia 

15 de março, no âmbito da Feira do Azeite. --------------------------------------------------------------------- 

 

1.3. Associação Desportiva de Vila Nova de S. Bento 

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

Pretensão n.º 2957 datada de 2 de março, 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 respeitante à licença para o 

Passeio de BTT, a realizar no dia 10 de maio do corrente ano. --------------------------------------------- 

 

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

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

através de Pretensão n.º 2979 datada de 2 de março, 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 



                                                                                                    Ata n.º 6 – 19/03 

 
 

2015 

 

 4 

unanimidade, isentar aquela União de Freguesias do pagamento da taxa de ruido e da taxa de 

recinto improvisado, respeitante à realização da Feira do Azeite. ------------------------------------- 

 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes  

Na sequência do requerimento apresentado por Francisco Mira Morais Costa e de acordo com 

o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 9 de 

janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável ao aumento 

de compartes no prédio rústico denominado "Sapato de Ferro", descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4552/20101214 e inscrito na matriz predial da antiga 

freguesia de Vila Nova de São Bento (atual União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale 

de Vargo), sob o artigo 14 - Secção D, decorrente da partilha por óbito de Cristina Maria Morais 

e subsequente adjudicação na proporção de 1/2 a Francisco Mira Morais Costa e 1/2 a Cândido 

Morais Costa, 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. ---------------------------------------------------------- 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

Na sequência da Pretensão n.º 2971, datada de 2 do corrente mês de março, a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, emitiu a seguinte informação, no dia 6 de março: 

 

«A União de freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, pretende a emissão de licença para 

recinto improvisado, para realizar XI Feira de Azeite, nos dias 13 a 15 de março de 2015, na Rua dos 

Lagares e Largo da Igreja em Vale de Vargo, com início às 10h00 e termino as 4h00. 

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

268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que se encontram em falta o seguinte 

elemento instrutório: 

- Plano de evacuação em situações de Emergência, no entanto, o evento em causa realiza-se ao ar livre. 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-Lei 

n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, 

prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade 

licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de 

cinco dias sobre o despacho de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento. 

Face ao exposto, coloco à consideração superior a emissão da mesma. 

Mais se informa que o pedido em causa deverá ser presente a reunião da Câmara.» 

 

Considerando que o evento se realiza entre os dias 13 e 15 de março, antes da reunião da 

Câmara Municipal, o Sr. Presidente proferiu despacho de deferimento no dia 11 do corrente 

mês de março. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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 11 de março de 2015, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado, para a XI 

Feira do Azeite. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de licenciamento para passeio de BTT  

Na sequência da Pretensão n.º 3184 do Futebol Clube de Vale de Vargo, datada de 5 de março, 

a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, no dia 5 do corrente mês de março, 

emitiu o seguinte parecer: 

 

«O Futebol Clube de Vale de Vargo, vem solicitar o licenciamento para um Passeio de BTT a 

realizar no dia 15 de Março, com inicio as 9h e termino as 13h. 

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

lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº204/2012, de 29 de 

Agosto, e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 

 

Face aos elementos previstos no artigo 3º, do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de 

Março, encontra-se em falta: 

- Parecer das forças de segurança competentes. 

No entanto, informou que o parecer já foi solicitado. 

 

De acordo com o artº 11º do decreto regulamentar atrás referido, o pedido deverá ser instruído 

com todos os elementos, designadamente os parecer atrás referidos e deve ser apresentado 

com uma antecedência mínima é de 30 dias, para solicitar a devida autorização. 

Nos termos do nº3 do art.11º do DR. 2-A/2005 de 24 de Março, o pedido de autorização que 

não respeite a antecedência mínima deve de ser liminarmente indeferido. 

Face ao exposto, coloco à consideração superior o deferimento do pedido, devendo no entanto 

a emissão da autorização ficar condicionada a apresentação do elemento em falta. 

Mais informo que o pedido em causa deverá ser presente a reunião de camara para 

deliberação.»  

 Deliberação  

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. Vereador Miguel Valadas, 

datado de 12 de março de 2015, respeitante ao licenciamento do passeio de BTT, realizado no dia 15 

do corrente mês de março. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Estrada, n.º 18 em Brinches – 

Requerente: Francisca das Neves Correia  

Os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informam que a 

requerente solicita, na qualidade de proprietária, o destaque de uma única parcela, dentro do 

perímetro urbano de Brinches, Rua da Estrada, n.º18 e n.º20, prédio urbano descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º2830/20141229 e inscrito na matriz predial sob o 

artigo 916. 

Não foram identificados processos de licenciamento. Contudo, verifica-se que a edificação 

apresenta características de construção tradicional, em taipa. 

O prédio urbano localiza-se em área classificada no Plano Diretor Municipal em vigor, em 

espaços residenciais (nível 3): índice de ocupação do solo líquido – 0,80 e índice de utilização do 

solo líquido – 1,20. 

No prédio urbano com 229.50m2 de área de terreno, 183.70m2 de área coberta e 45.80m2 de 

área descoberta, pretende-se destacar uma parcela com: 

Área total do terreno – 133.30m2; 

Área coberta – 87.50m2; 

Área descoberta – 45.80m2; 

Confronta com a via pública, a este com a Rua da Estrada. 

A parcela restante, com 96.20m2 de área total/coberta, confronta com a via pública, a este pela 

rua da Estrada. 

 

As duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos públicos, cumprindo o 

disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento 

de licença. 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o referido 

destaque de parcela.  

 

Conforme disposto no n.º6 do referido Dec. Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

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

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

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 
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restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

 

 

6. Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico – Definição de 

valores  

O Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico prevê, no que diz respeito 

ao preço mensal de cedência de Gabinetes, nº 3 do artigo 5.º que “o preço mensal é calculado a 

partir de um valor base de 50,00 euros, acrescido de um valor por metro quadrado a definir 

anualmente pela Câmara Municipal de Serpa”.  

Face ao exposto, os respetivos serviços propõem a isenção desse valor por metro quadrado no 

primeiro ano e nos seguintes que seja de 3 (três) euros/Met2. ------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções por parte 

dos Senhores Vereadores do PS, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento do Centro 

de Apoio ao Desenvolvimento Económico, aprovado na sessão da Assembleia Municipal 

realizada no dia 23 de dezembro de 2014, isentar o pagamento do valor por metro quadrado 

nos primeiros doze meses de instalação da empresa e a partir do segundo ano será efetuado o 

pagamento de 3,00 (três) euros/Met2. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2014  

De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, procedeu-

se à análise do relatório de avaliação do direito de oposição, respeitante ao ano de 2014: 

 

 INTRODUÇÃO 

«A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às 

minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das 

Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das 

orientações políticas dos Órgãos Executivos. 

O direito de oposição integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na 

lei.  
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As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 

representativos dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal 

aprovou, por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos 

termos da citada lei.  

 

 TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2014, o Partido Socialista, 

pelo facto de estar representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter 

pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 

exercício de funções executivas, e o Partido Social Democrata que está representado na 

Assembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara Municipal.  

 

O Partido Socialista, está representado na Câmara Municipal com três Vereadores e na 

Assembleia Municipal com oito eleitos;  

O Partido Social Democrata, está representado na Assembleia Municipal com um eleito. 

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 

34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados 

em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2014:  

 

 

 DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo 

Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, 

sobre o andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da 

Câmara Municipal e os membros do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados 

prestam informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público 

relacionados com a sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são 

solicitados a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia 

Municipal, nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

 

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes 

informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 

alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 Informação escrita do Presidente, acerca da atividade e situação financeira da Câmara 

Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, antes de cada 
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sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos 

e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos; 

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 

 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia 

Municipal; 

 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, 

através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia;  

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia 

Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e 

dos Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do 

respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2013; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua 

aprovação; 

 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, 

relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 

 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros 

das juntas de freguesia do concelho; 

 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento 

dos principais assuntos do município. 

 

Foi, ainda, garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à autarquia e destinada 

aos Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  

 

A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 

gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, 

fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  

 

Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”(mensal); a Agenda 

Cultural e Desportiva (mensal); o programa de rádio “Terra Forte” de 2ª a 6ª, na Rádio Voz da 

Planície; a informação monitor nos Paços do Concelho; a informação Balcão Único e Mupis na 

cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 

 

Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destaca-se ainda os seguintes: 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Site EnREDE: www.enrede.org  

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
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 Facebook: EnRede 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) 

http://pt.calameo.com/publish/books/ 

 Agenda da Mesa Interativa da Região de Turismo 

 

 

 DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 4.º do Estatuto estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser 

ouvidos sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  

 

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano 2015-2018 e Orçamento e Mapa de 

Pessoal para 2015, foi solicitado ao PS e PSD, através de ofícios datados de 20 de novembro de 

2014, o envio de propostas e contribuições para serem analisadas no âmbito da elaboração 

daqueles documentos.  

 

Os documentos respeitantes às Opções do Plano 2015-2018 e Orçamento e Mapa de Pessoal 

para 2015, foram remetidos ao Partido Socialista e Partido Social Democrata, no dia 3 de 

dezembro, tendo sido submetido para aprovação na sessão ordinária da Assembleia Municipal 

realizada no dia 23 de dezembro de 2014.  

 

 

 DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de 

assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados 

pela Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de 

teatro; colóquios; palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras.  

 

Aos titulares do direito de oposição, foi garantido o direito de participação, através da 

possibilidade de pronúncia ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre 

quaisquer questões de interesse público relevante, podendo estes efetuar pedidos de 

informação, moções, recomendações, requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos.  

 

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, 

designados pela Câmara Municipal e eleitos na Assembleia Municipal, no início de cada 

mandato.  

 

http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com 

os meios logísticos necessários à sua atividade.  

 

 

 DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não 

intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º 

do Estatuto do direito de Oposição.  

 

De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos 

órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 

se refiram, serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim 

Municipal. » 

 Intervenções 

Usou da palavra o Sr. Vereador Noel Farinho, começando por dizer que entendem que se têm 

dado passos nalguns domínios, nomeadamente na boa vontade do Presidente nos 

compromissos que assume, mas no que respeita ao direito de informação, considera que há 

atrasos significativos, e que neste ponto não há respeito absoluto do estatuto do direito de 

oposição. No que  se refere ao envolvimento nos processos de consulta prévia, o mero 

formalismo legal em que se enquadra a participação na elaboração do Orçamento e Plano 

Plurianual de Investimentos, é insuficiente. Refere que propuseram reuniões preparatórias e 

não têm sido ouvidos neste domínio e acha que lhes deveria ter sido facultada uma maior 

abrangência na área da participação e dá como exemplo, o facto dos vereadores do PS sempre 

terem acompanhado a candidatura do cante a património imaterial da humanidade e terem 

servido de intermediários na altura em que o PS esteve no Governo, através do departamento 

da Cultura de Évora, e por isso entendem que seriam merecedores de algum respeito, tendo 

em conta a percentagem do eleitorado que representam e pela sua postura, teriam direito a 

uma participação mais ativas e no fim do processo, nos dias quentes e bons para o concelho e 

para o Alentejo, entendem que foram de certa forma postos ao canto e consideram que foi 

uma situação exageradamente indigna. Por isso, o direito de participação não terá sido na sua 

amplitude levado o cabo pelo poder instituído e a manter-se esta lei das autarquias locais, 

entendem que este direito de participação não está totalmente exercido, pelo que o voto 

contra, pode considerar-se uma chamada de atenção. Diz ainda que no futuro querem mudar o 

seu sentido de voto, mas querem que se entenda que os eleitos da oposição existem e agem 

com base na sua sensibilidade. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente respondeu que talvez não tenha sido cumprido na sua totalidade, mas 

considera que tem havido uma evolução positiva nos últimos tempos e em termos de 

comparação com outras autarquias, há situações concretas que nós estamos mais próximos das 

questões que o PS coloca. Por exemplo, há muitas autarquias que não têm um gabinete no 

edifício da Câmara para os eleitos da oposição e nós há muitos anos que disponibilizámos esse 

gabinete. Alguma informação poderá ter sofrido algum atraso, mas há vontade em tratar dos 

assuntos para que seja entregue o mais depressa possível. Recorda que passou a ser incluído na 

ordem de trabalhos das reuniões do Órgão Executivo um ponto designado por “Assuntos Gerais 

de Interesse Autárquico” em que se dá conhecimento de diversas matérias ligadas às 

autarquias. Há outras situações, que decorrem da apreciação ou discussão de alguns assuntos 

que vão surgindo durante as reuniões e que se tenta depois dar logo cumprimento, como é o 

caso recente do protocolo de cooperação entre a ULSBA e a Santa Casa da Misericórdia, que foi 

logo enviado para todos os vereadores quando foi remetido à autarquia, por parte da ULSBA.  

Existe assim um esforço no sentido dos eleitos do PS terem cada vez mais informação. Sobre a 

participação no plano de atividades, refere que ao longo do ano existe sempre a possibilidade 

de serem apresentadas e discutidas propostas para inclusão no plano de atividades. No que diz 

respeito à participação em iniciativas, diz que não há nenhum processo, iniciativa ou evento em 

que os vereadores do PS sejam colocados à margem e se no exemplo que apresentaram 

estiverem a referir-se à deslocação a Paris, diz que os dois eleitos que foram em representação 

da Câmara Municipal, foram para trabalhar e cumprir a programação agendada e programar 

essa visita consumiu muitas horas de trabalho e foram desenvolvidas iniciativas em Serpa e 

embora não tenha sido feito um convite formal, todos os vereadores estão sempre convidados 

para participar nas iniciativas promovidas pela autarquia.  

Recorda ainda que os vereadores do PS também fazem parte dos Conselhos Gerais das Escolas, 

por sugestão sua, em representação da Câmara Municipal e na maioria das Câmaras essa 

situação não se verifica. Considera que, no geral, tem havido um esforço para dar resposta aos 

pedidos e sugestões que têm sido colocadas e diz que mesmo com o voto contra na votação 

deste assunto, manter-se-á esta postura de continuar a existir um esforço para se melhorar 

sempre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três votos contra dos eleitos do PS, três votos 

a favor dos eleitos da CDU e voto de qualidade do Sr. Presidente, aprovar o Relatório de 

Avaliação do Direito de Oposição relativo ao ano de 2014 (acima transcrito), a remeter ao PS e 

PSD, de acordo com o n.º 2 do art.º 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e art.º 7.º do Estatuto 

do Direito de Oposição, aprovado pela Câmara Municipal em 13 de outubro de 2000 e para 

posterior publicação no Boletim Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

 



                                                                                                    Ata n.º 6 – 19/03 

 
 

2015 

 

 13 

8. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo – Relatório final e adjudicação  
Nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e nº 1 do artigo 73º, nº 1 
do artigo 76º, e nº 4 do artigo 124º, todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
18/2008 de 29 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final a 
seguir transcrito e adjudicar o fornecimento de gasoleo rodoviário à entidade Petróleos de Portugal-
Petrogal, SA, pelo valor de 272.700,00€ (duzentos e setenta e dois mil e setecentos euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor:  
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9. Direito de preferência do imóvel sito na Rua de Sevilha, n.º 27 em Serpa  

José Manuel Lampreia Martins, através de pretensão n.º 3024 datada de 3 do corrente mês de 

março, na qualidade de proprietário do imóvel sito na Rua de Sevilha, n.º 27, em Serpa solicita 

que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o direito de preferência na venda do imóvel, que 

pretende efetuar a Elsie Johanna Shabaily, pelo valor de 100.000 (cem mil euros), a pronto 

pagamento.  

 

Sobre o assunto, no dia 3 de março, os Serviços Jurídicos informam que, relativamente ao 

exercício do direito de preferência, a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as 

bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, prevê no seu 

artigo 37.º que: 

    

“Artigo 37.o 
Direito de preferência 
1 — Os comproprietários, o Estado, as Regiões Autónomas e os municípios gozam, pela 
ordem indicada, do direito de preferência em caso de venda ou dação em pagamento 
de bens classificados ou em vias de classificação ou dos bens situados na respetiva zona 
de proteção. 
2 — É aplicável ao direito de preferência previsto neste artigo o disposto nos artigos 
416.o a 418.o e 1410.o do Código Civil, com as necessárias adaptações.  
3 — O disposto no presente artigo não prejudica os direitos de preferência concedidos à 
Administração Pública pela legislação avulsa. 
 
Nos termos do n.º 2 do artigo 416.º do Código Civil, recebida a comunicação, deve o 
titular exercer o seu direito dentro do prazo de oito dias, sob pena de caducidade, salvo 
se estiver vinculado a prazo mais curto ou o obrigado lhe assinar prazo mais longo.” 
 

No dia 4 do corrente mês de março, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

informa que, atendendo à localização do prédio - fração B (Rua de Sevilha, n.º 27, em Serpa), o 

valor (100 000 Euros) e a área bruta de construção de 132,05 m2, consideram que a Autarquia 

não terá interesse em exercer o direito de preferência.  

 

Face ao exposto e atendendo aos prazos para resposta, foi proferido despacho pelo Sr. 

Presidente da Câmara, em 2015.03.11 a informar que o município não tem interesse na 

aquisição do imóvel sito na Rua de Sevilha, n.º 27 – fração B, em Serpa. -------------------------------- 
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 Deliberação  

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 11 de março de 2015, respeitante ao exercício do direito de preferência, do prédio 

sito na Rua de Sevilha, n.º 27 – fração B, em Serpa. ---------------------------------------------------------- 

 

 

10. Proposta de apoio para a VIII Ultramaratona de BTT Serpa 160  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que no dia 11 de abril realiza-se 
a 8ª Edição da Ultramaratona BTT Serpa 160, SRP160, prova de bicicletas de todo o terreno, 
integrada no Plano de Atividades deste Município e que tem atraído a Serpa anualmente cerca 
de 300 inscritos, amantes da modalidade.  
 

No sentido da continuidade das condições inerentes à realização deste Evento, propõem os 
seguintes apoios por parte deste Município: 
 
- Pagamento do serviço prestado pelos Bombeiros Voluntários de Serpa, através da 
disponibilização de uma ambulância com respetiva tripulação e 2 socorristas para os carros de 
apoio da organização; 
 

- Cedência do Parque de Campismo Municipal para pernoite gratuita dos participantes do 
evento, que assim o desejarem, nas noites de 10 e 11 de Abril;  
 

- Cedência de duas carrinhas de caixa aberta todo o terreno, com respetivos condutores, para 
encerramento dos percursos (vulgo carro vassoura) e levantamento de marcações; 
 

- Cedência de um carro com capacidade Todo o Terreno, com respetivos condutores, para 
transporte dos elementos que farão a cobertura media do evento (fotografia e video); 
 

- Cedência dos balneários do pavilhão Carlos Pinhão, para banhos dos atletas participantes após 
a realização da prova num horário compreendido entre as 11h00 e 20h00 do dia 11 de Abril e 
salvaguarda dos balneários da Piscina Municipal Coberta como plano de contingência caso se 
verifique uma afluência significativa, conforme anos anteriores; 
 

- Cedência do átrio de entrada do Pavilhão Carlos Pinhão para secretariado da prova, no 
seguinte horário: das 14h do dia 10 de Abril às 22h do dia 11 de Abril  
 

- Isenção de custos de licenciamento  da prova; 
 

- Equipamento de som/animação para a zona de meta em frente ao pavilhão Carlos Pinhão 
entre as 7:00 e as 20:15 do dia 11 de Abril;  
 

- Limpeza da zona exterior circundante ao pavilhão Carlos Pinhão; 
 

- cerca de 30 Placas de madeira 21cm x 30cm com estacas de 1m, para marcação dos percursos; 
 

- cerca de 3000 Abraçadeiras de serrilha plásticas pretas ( 150 x 3,6 mm) para colocação das 
placas frontais nas bicicletas; 
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- cerca de 500 Abraçadeiras de serrilha plásticas pretas ( 200 x 4,8mm) para diversas aplicações 
logísticas; 
 

-cerca de 100 Abraçadeiras de serrilha plásticas pretas ( 376 x 7,6 mm) para diversas aplicações 
logísticas; 
 

 - cerca de 550 Sacos de papel Serpa Terra Forte, com de promoção turística do concelho; 
 

- Encerramento ao trânsito da circular interna na extensão compreendida entre a rotunda das 
piscinas e a rotunda do Lidl, para segurança dos participantes e realização do Controlo Horário 
de Partida, zona de meta, no seguinte horário: Das 5h30 às 20h30 do dia 11 de Abril 2015; 
 

- cerca de 100 Sacos do lixo de 200L de capacidade, para colocação nos abastecimentos e na 
zona de meta lixos. 
 

- cerca de 50 Estacas de madeira com 1m de altura para balizarem percursos nas zonas 
espetáculo; 
 

- 80 Grades delimitadoras de espaços (tipo baia policial) para balizar a zona de meta; 
 

- 2 Televisores LCD (e respetivos suportes) para apresentação das reportagens de vídeo de 
edições anteriores no secretariado, classificações em formato digital, slide show de imagens, e 
informações complementares; 
 

- Disponibilização do anfiteatro para as 22h de 10 de Abril de 2014, para briefing 
e demonstração de Cante Alentejano, mediante confirmação de atividade 
 

- Apoio financeiro de 1 200,00 € para Trilhos Vivos – Organização de Eventos e Animação 
Turística. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea p) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, concordar com o apoio acima descrito para a realização da 

VIII Ultramaratona de BTT Serpa 160 e atribuir a Trilhos Vivos – Organização de Eventos e 

Animação Turística, um subsídio no valor de 1.200 (mil e duzentos euros). ---------------------------- 

 

 

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de apoio jurídico à instrução 

de procedimento de recrutamento de pessoal 

Procedeu-se à análise da seguinte informação emitida pela Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Apoio Juridico, cujo teor é o seguinte: 

 

«a) De harmonia com a deliberação tomada na sessão da Assembleia Municipal de 29 de 

agosto de 2014, foi autorizada a abertura dos seguintes procedimentos de recrutamento de 

pessoal: 

– 1 Técnico Superior de Proteção Civil; 

– 1 Técnico Superior de Gestão de Empresas; 



                                                                                                    Ata n.º 6 – 19/03 

 
 

2015 

 

 18 

– 1 Técnico Superior Engenharia do Ambiente; 

– 1 Técnico Superior Especialista de Informática; 

– 3 Assistentes Operacionais – Cantoneiros de Limpeza; 

– 1 Assistente Operacional – Mecânico; 

– 1 Assistente Técnico – Arquivo; 

– 1 Técnico Superior Engenharia Agropecuária; 

– 1 Técnico Superior Licenciatura Historia / Património Cultural; 

Com exceção do procedimento para contratação de um Técnico Superior de Proteção Civil 

(anulado por força da deliberação tomada na recente sessão da Assembleia Municipal de 26 de 

fevereiro), todos os restantes procedimentos ainda se encontram a decorrer. 

 

b) Por deliberação tomada na mesma sessão da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro, foi 

autorizada a abertura dos seguintes procedimentos: 

- 14 Assistentes operacionais (Ação Educativa); 

- 20 Assistentes Operacionais (Serviços gerais); 

- 1 Assistente Operacional (Condutor de Máquinas pesadas e veículos especiais) 

- 1 Técnico Superior de Proteção Civil; 

 

c) Na mesma sessão da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro, foi ainda autorizado, em 

aditamento aos procedimento iniciados na sequência da deliberação de 29 de agosto, o 

recrutamento adicional de:  

- 1 Assistente Técnico (Arquivo); 

- 12 Assistentes Operacionais (Cantoneiros de Limpeza); 

 

d) Mais recentemente, na sequência das pré-candidaturas apresentadas ao PEPAL – Programa 

de Estágios Profissionais na Administração Local, foi autorizada a realização dos seguintes 

Estágios Profissionais: 

- 1 Técnico Superior de Engenharia do Ambiente - DOMA 

- 1 Técnico Superior de Economia, Gestão ou outra análoga – DDE 

- 1 Técnico Superior de Direito – DAFRHAJ 

- 1 Técnico Superior de Serviço Social – GASE 

- 2 Técnicos Superiores de Desporto – UMCDJ 

- 1 Técnico Superior de Museologia - GTP 

 

e) Encontram-se ainda a decorrer os seguintes procedimentos para cargos de direção 

intermédia: 
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- 1 Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau (Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica); 

- 1 Cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau (Chefe da Unidade Municipal de Cultura, Desporto 

e Juventude); 

Resumindo, encontram-se em curso ou prevê-se a abertura de 23 procedimentos com 

tramitações diversas e a contratação (em sentido amplo) de 68 

trabalhadores/estagiários/dirigentes. 

Diga-se ainda, a título de exemplo que nos procedimentos para recrutamento de 1 Assistente 

Técnico de Arquivo e de 1 Técnico Superior Licenciatura Historia / Património Cultural, 

concorreram, respetivamente 77 e 58 candidatos. 

Sendo certo que vários dos procedimentos têm prazos de conclusão curtos e não prorrogáveis. 

Por exemplo, o procedimento para recrutamento de 20 Assistentes Operacionais (serviços 

gerais) deverá estar concluído até final de maio para permitir o início de funções na abertura 

das piscinas municipais. 

O procedimento para recrutamento de 14 Assistentes operacionais (ação educativa) deverá 

estar concluído até final de agosto para permitir que o início de funções coincida com o início 

do próximo ano escolar. 

Também o procedimento do âmbito do PEPAL decorre com prazos imperativos apertados. 

Sendo de salientar o interesse na conclusão de todos os demais procedimentos com a maior 

brevidade possível, considerando que os trabalhadores em causa fazem falta ao serviço, na 

sequência da redução extraordinária de pessoal verificada nos últimos anos. 

A acrescer ao exposto verifica-se ainda que: 

A (anterior) Divisão de Recursos Humanos teve durante um período alargado 6 trabalhadores 

na sua dependência e durante o período de um ano 7 trabalhadores. 

Por força de diversas circunstâncias (termo de estágio, contrato de trabalho ou baixa médica) o 

atual Serviço de Recursos Humanos tem na sua dependência (desde há cerca de dois anos) 

apenas 4 trabalhadores. 

Ao longo do último ano verificou-se que o Serviço de Recursos Humanos tem capacidade para 

dar andamento aos assuntos e competências de carácter regular (processamento de 

vencimentos, marcação de férias e faltas, SIADAP, SIIAL, etc.) no entanto está absolutamente 

incapacitado para dar resposta ao volume de trabalho resultante do supra exposto, sobretudo 

dentro dos prazos previstos e com a celeridade necessária. 

Em face ao exposto, propõe-se a abertura de procedimento concursal para a “Aquisição de 

Serviços de Apoio Jurídico à Instrução de Procedimentos de Recrutamento de Pessoal”. 

 

Considerando que: 

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

vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de 
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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 20/2015, de 4 de fevereiro, 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: 

 

a) 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 procedimento proposto – Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico à Instrução de 

Procedimentos de Recrutamento de Pessoal – reveste a forma de prestação de 

serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é prestado com 

autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem 

impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à 

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

Neste sentido labora a obvia urgência na aquisição do serviço e o seu caráter 

transitório verificando-se que, concluídos os referidos procedimentos de 

contratação, o Serviço de Recursos Humanos tem capacidade para dar resposta ao 

volume de trabalho corrente. 

Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

geral, especial ou requalificação apto para o desempenho das funções subjacentes à 

contratação em causa. 

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP 

(Bolsa Publica de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou 

Voluntária e à plataforma do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores 

em Funções Públicas) para verificação do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, 

inclusivamente, os Municípios dispensados do procedimento de consulta à 

plataforma do INA. 

 

b) 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 8961/2015, da seguinte forma, conforme 

atestam os anexos A e B: 
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- Orgânica: 02 Câmara Municipal; 

- Económica: Outros Serviços; 

- GOP: 

 

c) 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 11 700,00€ (onze mil e setecentos 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, na al. a) do nº 1 do artigo 20º e no artigo 

112º, todos do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP). 

A escolha do procedimento indicado justifica-se ainda, como referido, por motivos 

de celeridade, sendo essencial que a contratação decorra no mais custo intervalo de 

tempo possível, sob pena de se perder o efeito útil esperado. 

 

d) Identificação da contraparte; 

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

contraparte a convidar a apresentar proposta é: 

- Ana Luísa dos Santos Malveiro 

Residente no Loteamento da Cruz Nova – Lote 109, 1º Direito7830 

7830-479  Serpa 

E-mail: anamalveiro@hotmail.com 

NIPC nº 197 601 332 

A proposta apresentada justifica-se pela fato da contraparte referida ter colaborado 

com o Município de Serpa pelo período de 3 anos (2010/2013), ao abrigo de 

contrato de trabalho a termo certo, precisamente na Divisão de Recursos Humanos, 

possuído uma vasta experiência e conhecimento aprofundado das matérias em 

causa. 

Verificou-se ainda que a contraparte não atingiu o valor limite do art.º 113, n.º 2 do 

CCP.  

 

e) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 

n.º 1 do artigo 2.º e artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e nos n.ºs 1, 2, 

3, 4, 9 e 10 do 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.  
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Não há lugar a redução remuneratória uma vez que não se verifica a renovação ou 

celebração de contrato de aquisição de serviços “com idêntico objeto e ou 

contraparte de contrato vigente em 2014”. 

 

Em conformidade com o exposto, propõe-se que a presente seja remetida à próxima Reunião 

da Câmara Municipal para apreciação e que seja deliberado emitir parecer prévio vinculativo à 

abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico à 

Instrução de Procedimentos de Recrutamento de Pessoal, nos termos dos nºs 9 e 12, do artigo 

75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.» -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

deliberado, por maioria, com três abstenções por parte dos eleitos do Partido Socialista, 

proceder à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços de Apoio 

Jurídico à Instrução de Procedimentos de Recrutamento de Pessoal. ------------------------------------ 

 

 

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para ligação entre edifícios da 

Câmara Municipal em fibra ótica  

Procedeu-se à análise da seguinte informação emitida pela Subunidade de Aprovisionamento e 

Contratação Pública, cujo teor é o seguinte: 

 

«De acordo com as informação do Serviço de Qualidade, Organização e Informática e despacho 

favorável do Sr. Presidente Tomé Pires de 27 de janeiro de 2015, a solicitar a aquisição de 

serviços para ligação entre edifícios da Câmara Municipal em fibra ótica, 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: 
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a) 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 ligação entre edifícios da 

Câmara Municipal em fibra ótica – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-

se de um trabalho não subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se 

encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem impõe o cumprimento 

de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação 

jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

Não foi feita a verificação de inexistência de pessoal em situação de mobilidade 

geral, especial ou de requalificação apto para o desempenho das funções 

subjacentes à contratação em causa.  

A verificação deste requisito efetuava-se mediante consulta à plataforma da BEP 

(Bolsa Publica de Emprego) para verificação do regime de Mobilidade Especial e/ou 

Voluntária e à plataforma do INA (Direção-geral da Qualificação dos Trabalhadores 

em Funções Públicas) para verificação do regime de requalificação. 

Atualmente tais consultas não produzem quaisquer resultados estando, 

inclusivamente, os Municípios dispensados do procedimento de consulta à 

plataforma do INA. 

 

b) 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 A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020209 Comunicações; 

- GOP – 

 

c) 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 43.755,92€ (quarenta e três mil setecentos e cinquenta e cinco euros e 

noventa e dois cêntimos), por um período de 36 meses a acrescer a taxa de IVA legal 

em vigor, propondo-se a adoção do procedimento de Ajuste Direto ao abrigo do 
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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). 

Mais informo, que foi aprovada em sessão da Assembleia Municipal de 26 de 

fevereiro de 2015 a repartição de encargos. 

 

d) 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: 

BLU, SA 

Travessa do Alecrim, n.º 3, 2.º andar 

1200-019 Lisboa 

E-mail: geral@blu.pt 

NIPC nº 510 616 380 

 

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; 
 

Não há lugar a redução remuneratória, considerando, desde logo, que se trata de um 

serviço novo, não se verificando a identidade de objeto ou de contraparte. 

 

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 ligação entre 

edifícios da Câmara Municipal em fibra ótica, nos termos dos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei 

nº 82-B/2014, de 31 de dezembro.» ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que os eleitos do PS irão votar favoravelmente este assunto, 

porque deve existir celeridade neste processo de ligação dos serviços municipais em fibra ótica, 

tendo em conta os sucessivos avanços tecnológicos e a necessidade dos serviços públicos 

acompanharem esta evolução. ------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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 Deliberação 

De acordo com o disposto nos nºs 9 e 12, do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, foi deliberado, por unanimidade, emitir parecer favorável à abertura do 

procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para ligação entre edifícios da 

Câmara Municipal em fibra ótica. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Proposta de atribuição de subsídios para 2015 – Associações culturais e desportivas  

Ao abrigo do Capitulo III – Apoios à Execução de Planos de Atividades, do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Movimento Associativo, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude apresenta a 
seguinte proposta de apoio às associações locais de índole cultural e desportiva, que requereram apoio 
a este Município para o ano civil de 2015:  

 

  
ENTIDADE 

 

 
APOIO PROPOSTO 2015 

Associação Cultural Arco Iris 
 

- Apoio técnico e logístico ao enunciado em 
sede de Plano de Atividades, conforme 
disponibilidade 
- Apoio à divulgação 
- Isenção de Taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 250,00 € 

Sulcena Associação Cultural e Recreativa - Sede 
- Consumos de eletricidade e água 
- Apoio à divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 750,00 € 

Casa do Povo de Pias 
 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 450,00 € 

BAAL 17 
 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Apoio nas oficinas do município 
- Alojamento casa do jardim, mediante 
solicitação e disponibilidade 
- Sede 
- Despesas água 
- Despesas eletricidade 
- Subsídio de 39 280,41 € 

Grupo Coral Arraianos de Vila Verde de Ficalho - Apoio à divulgação 

- Isenção de Taxas de utilização de 
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equipamentos municipais 

- Apoio à edição de CD de acordo com os 
meios disponíveis no MUSIBERIA 

- Subsídio de 600,00 € 

Grupo Coral Feminino Madrigal - Apoio à divulgação 
- Isenção de Taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 600,00 € 

Grupo Coral Etnográfico de Vila Nova S Bento - Apoio à divulgação 
- Isenção de Taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 600,00 € 

Sociedade Filarmónica de Serpa - Subsídio de 19 000,00 € 
- Financiamento da renda da sede - 11 
250,00 €  
- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 

 
Banda Filarmónica de Brinches 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 6 000,00 € 

 
Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Sede 
- Despesas de eletricidade 
- Despesas de água 
- Subsídio de 250,00 € 

 
Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1380 V. N. S. 
Bento 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsidio 250,00 €  
 

 
Associação de Jovens de Vila Nova S. Bento 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Coorganização do Festival da Juventude 
com receita própria 

 
ARPIVAGO Associação de Reformados Pensionistas e 
Idosos de Vale de Vargo 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Subsídio de 200,00 € 

Clube Amadores de Pesca Desportiva de Serpa - Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
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equipamentos municipais 
- Sede 
- Despesas eletricidade 
- Despesas de água 
- Subsídio de 200,00 € 

Boxerpa 
 

- Apoio divulgação 
- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Sede  
- Despesas de eletricidade 
- Despesas de água 
- Subsídio de 1 800,00 € 

Associação Desportiva de Vila Nova S Bento - apoio divulgação 
- isenção de taxas para execução do PA 
- apoio com viaturas e motorista para 
passeio BTT 

Sport Clube Patinagem Artística - Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
- Espaço para treinos e competições 
 -Subsídio de 10 615,68 €1 

Academia de Karaté de Serpa 
 

- Isenção de taxas de utilização de 
equipamentos municipais 
-Subsídio de 1 475 €2 

 

 
Total do Apoio sob a forma de subsídio 

 
82 321,09€ 

  

 
Comparticipação anual do edifício sede da Sociedade 
Filarmónica de Serpa 
 

 
11 250 € 

 
TOTAL 

 
93 571,09€ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Valores referência 2014, com 3% de redução por entrega do PA fora do prazo (prazo estipulado: 31/01/2015; data entrega do pedido de apoio: 

12/02/2015) 

 
2 De acordo com o Anexo 1 do Regulamento Municipal de Apoio ao movimento associativo, com redução de 50% por entrega do PA fora do 

prazo (prazo estipulado: 15/09/2014; data entrega do pedido de apoio: 26/02/2015) 
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 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Vereador Noel Farinho questionando se o regulamento foi 

escrupulosamente seguido. Sobre a Banda Filarmónica de Brinches refere que tem um grande 

diferencial em relação à de Serpa, reconhecendo a esta o mérito e o seu altíssimo nível, mas em 

Brinches, numa terra pequena, onde se tem que ir numa carrinha emprestada buscar músicos a 

outras terras para manter a banda em funcionamento, a qual já existe há quase 100 anos, e 

embora desconheça o seu plano de ação, apela a que nos próximos anos, exista uma 

sensibilidade diferente para com esta banda, mas sempre cumprindo os normativos. Apela 

ainda para que se faça uma reflexão mais profunda sobre o custo/benefício do BAAL 17 e 

questiona se não faria sentido envolver outras câmaras e embora já tenha havido uma redução 

nos valores do subsídio, deve-se manter um olhar atento sobre o trabalho realizado e recorda 

que este foi um grupo que surgiu virado para o fomento do teatro nas escolas e tinha como 

objetivo abranger todo o Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos interveio também para levantar algumas questões com o objetivo 

de perceber o funcionamento deste grupo de teatro. Considera que a Câmara deve continuar a 

fazer tudo para que Serpa tenha uma companhia de teatro, mas de um modo geral, a nível das 

atividades escolares, quando se pretende a colaboração do BAAL 17 existe sempre pouca 

disponibilidade e seria bom que se envolvessem mais com as escolas e talvez dinamizar um 

clube de teatro. Fazia sentido promover um maior envolvimento nas questões ligadas à 

educação no concelho, pois existia inicialmente um objetivo de trabalhar na educação e ainda 

há muito caminho para explorar nesta área. Quanto ao subsídio, ainda é um valor significativo, 

pelo que devem apresentar mais trabalho na área da educação e no envolvimento direto das 

escolas. Por outro lado, uma vez que se trata de uma companhia de teatro do Baixo Alentejo e 

Alentejo Litoral, fazia sentido que se tentasse uma comparticipação de outras Câmaras do 

Alentejo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que o regulamento de apoio ao movimento associativo, no 
que diz respeito às associações culturais não é tão objetivo como para as associações 
desportivas, em que os subsídios são calculados em função do número de atletas inscritos. Nas 
associações culturais, a natureza das atividades que desenvolvem é diferente e muitas vezes 
temos que nos valer do conhecimento e do acompanhamento que se faz do trabalho 
desenvolvido pelas associações ao longo dos anos. Na área cultural é mais difícil definir os 
valores e há uma situação que tem a ver com a data de entrega dos planos de atividades, que 
algumas associações dificilmente cumprem, mas tentamos discipliná-las para a necessidade de 
cumprimento desse critério, para que os subsídios possam ser analisados dentro dos prazos 
que a autarquia define. Contudo, há uma situação que nos condiciona sempre e que tem a ver 
com a verba disponível para atribuição destes subsídios, no entanto, este ano a maior parte das 
associações teve uma subida e genericamente o regulamento foi cumprido.  
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No que diz respeito à Banda Filarmónica de Brinches, diz que os valores resultam da análise da 

atividade da associação, mas se compararmos com a de Serpa é sempre diferente em função 

das atividades desenvolvidas, mas mesmo assim, foi a Banda de Brinches que teve a maior 

percentagem de aumento do subsídio e no ano passado foi a que teve mais apoios pontuais e 

nunca deixou de existir sensibilidade para estas questões.  

Em relação ao BAAL 17 diz que o apoio já foi significativamente maior e tem havido uma 

evolução positiva na participação das atividades das escolas e apesar de terem menos apoios, 

direcionaram mais o seu trabalho para a área da educação, mas claro que poderá sempre 

melhorar-se a articulação com os estabelecimentos escolares e poderá até promover-se uma 

reunião conjunta, entre a Câmara, as escolas e o BAAL 17, para se analisar a forma de melhorar 

nesta área.  

Diz ainda que nos últimos tempos, a autarquia tem sido mais exigentes com esta companhia de 

teatro e tem sido acompanhado o seu trabalho e no âmbito daquilo que eles podem dar à 

comunidade escolar, considerou-se que este seria um valor minimamente justo. Quanto à 

questão dos apoios de outras autarquias, em termos de subsídios, não lhe parece que existam 

grandes possibilidades, uma vez que se tentou o envolvimento de outras autarquias aquando 

da constituição da companhia de teatro e isso não foi possível, mas há Câmaras que têm 

adquirido espetáculos e isso também é uma forma de apoio para o BAAL 17. ----------------------- 

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Isabel Estevens para informar que, relativamente ao BAAL 17, 

para além dos planos de atividades apresentados, são promovidas reuniões com os seus 

representantes, sendo isso também uma ajuda na definição do valor a propor e também 

considera que tem existido uma melhoria ao nível da sua ligação com as escolas, estando 

agendados espetáculos com os dois agrupamentos no mês de março, mas seria pertinente que 

existisse um reforço na participação dos alunos, para que estivessem presentes nesses 

espetáculos. Diz ainda que a análise efetuada foi criteriosa, embora os apoios pontuais possam 

depois surgir, dependendo das atividades que não estejam contempladas nos planos de 

atividades. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea p) da Lei 

n.º 75/2013 de 12 de setembro, concordar com a proposta acima transcrita, para apoio às 

entidades culturais e desportivas do concelho, para o corrente ano de 2015. ------------------------ 
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14. Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento Cultural 2015 
Procedeu-se à análise da seguinte proposta de protocolo que a seguir se transcreve:  

 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CULTURAL 

2015 

Preâmbulo 

«Defende o Município de Serpa, conforme as Grandes Opções do Plano 2014 – 2017, que a 

promoção e o apoio ao desenvolvimento cultural constituem um pilar estratégico para o desenvolvimento 

do concelho. 

De facto, considerando a estratégia enunciada, e consciente de que as autarquias locais são 

pessoas coletivas públicas privilegiadas para a definição das medidas adequadas ao estímulo e ao apoio 

do desenvolvimento cultural das suas populações, através de um verdadeiro acesso às atividades 

culturais, o Município de Serpa tem vindo a desenvolver ao longo dos anos projetos de grande relevância 

no apoio à produção e dinamização cultural, nomeadamente, o Musibéria – Centro Internacional de 

Músicas e Danças do Mundo Ibérico e a Casa do Cante. 

Com vista à prossecução de uma estratégia cultural de desenvolvimento, o projeto Musibéria – 

Centro Internacional de Músicas e Danças do Mundo Ibérico, vem desenvolvendo desde junho de 2011, 

ações diversas e colaborativas de criação, formação e difusão de várias manifestações artísticas e 

culturais, a partir da diáspora ibérica, com especial enfoque nas áreas da música e da dança. Por sua vez 

o projeto Casa do Cante, desenvolveu, desde julho de 2012, ações de grande relevo na promoção e 

salvaguarda do Cante Alentejano que se revelaram de extraordinária importância na candidatura e 

proclamação do Cante Alentejano como património cultural imaterial da humanidade, adotada pela 

UNESCO em novembro de 2014.  

Considerando o Município de Serpa que os projetos Musibéria e Casa do Cante têm desenvolvido 

ações diferenciadoras e vocacionadas para a promoção da cultura, das artes, da educação, do património 

e do turismo, e em conformidade com o objetivo de dotar estes projetos com mecanismos facilitadores da 

sua gestão, entende o Município de Serpa, celebrar este Protocolo de Cooperação com a Associação 

Cultbéria, pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica e que 

contempla nos seus objetivos a colaboração com o Município de Serpa na promoção, funcionamento e 

gestão dos projetos acima mencionados. 

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nas alíneas t) e u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, bem como da deliberação aprovada pela Câmara Municipal de Serpa, em 

_____ de ______ de _________________ 

 

Entre: 

 

MUNICÍPIO DE SERPA, Pessoa Coletiva de Direito Público número 501 112 049, com sede na Praça da 

República, 7830-389 - Serpa, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Tomé 

Alexandre Martins Pires, doravante designado por Primeiro Outorgante; 
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E, 

 

ASSOCIAÇÃO CULTBÉRIA, pessoa coletiva de direito privado número 513 255 168, com sede na Rua 

Dr. Afonso Henriques do Prado Castro e Lemos, 7830-393 - Serpa, neste ato representada pelo 

Presidente e Vice-Presidente da Direção, respetivamente César Filipe Guerreiro Silveira e Odete 

Bernardino Afonso Borralho, adiante designada por Segunda Outorgante; 

 

É celebrado o presente Protocolo de Cooperação para o Desenvolvimento Cultural que se rege pelas 

seguintes cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto do Protocolo 

1 – Constitui objeto do presente Protocolo regular e estabelecer as demais condições de 

concretização da parceria firmada entre os Outorgantes visando o desenvolvimento dos projetos de 

natureza artística, cultural e educativa, MUSIBÉRIA e CASA DO CANTE, nos termos da Programação 

apresentada pela Segunda Outorgante, ora anexa, e que faz parte integrante deste Protocolo. 

2 – Constitui ainda objeto do presente Protocolo regular a concessão de uma comparticipação 

financeira à Segunda Outorgante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante 

1 - Ao Primeiro Outorgante assiste o direito de: 

a) Solicitar à Segunda Outorgante a entrega dos relatórios que esta deva elaborar e bem assim solicitar 

todas as informações necessárias à verificação do cumprimento da execução da Programação acordada e 

da boa aplicação das verbas disponibilizadas; 

b) Fiscalizar a execução deste Protocolo obtendo da Segunda Outorgante todos os elementos 

considerados necessários para o efeito; 

c) Suspender a liquidação da comparticipação financeira a que se obrigou em caso de incumprimento, 

pela Segunda Outorgante, das obrigações assumidas por via do presente Protocolo; 

2 – São deveres do Primeiro Outorgante: 

a) Colaborar com a Segunda Outorgante na definição da Programação dos projetos MUSIBÉRIA e CASA 

DO CANTE 

b) Ceder à Segunda Outorgante o uso e administração dos prédios urbanos: 

 - Sito no Largo de Nossa Senhora dos Remédios, descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Serpa sob o número 1325/20000621 e inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa, sob o 

artigo 887, e; 
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 - Sito na Rua dos Cavalos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 

27/19850202–B e 27/19850202–D e inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa, sob os 

artigos 2132-B e 2132-D; 

afetos, respetivamente aos projetos MUSIBÉRIA e CASA DO CANTE, tal como se encontram atualmente 

equipados; 

c) Assumir todos os encargos inerentes à utilização dos referidos prédios, designadamente, com 

eletricidade, água, telecomunicações, seguro, bem como a execução de todas as obras de conservação, 

alteração ou ampliação de se tornem necessárias; 

d) Disponibilizar à Segunda Outorgante a comparticipação financeira destinada à execução dos projetos 

MUSIBÉRIA e CASA DO CANTE, nos montantes e prazos estabelecidos na Cláusula Quarta. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA 

Direitos e Obrigações da Segunda Outorgante 

1 – À Segunda Outorgante assiste o direito de: 

a) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante se 

obriga. 

b) Utilizar os prédios acima identificados e respetivo equipamento; 

2 – São deveres da Segunda Outorgante: 

a) Executar pontualmente o presente Protocolo dando cumprimento à Programação dos projetos 

MUSIBÉRIA e CASA DO CANTE, conforme anexos I e II, de forma a atingir os objetivos propostos; 

b) Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações que este lhe solicite relativamente à execução 

do presente Protocolo; 

c) Sujeitar-se às ações de natureza inspetiva e fiscalizadora que sejam determinadas pelo Primeiro 

Outorgante, destinadas à aferição do efetivo cumprimento das obrigações assumidas com a celebração do 

presente Protocolo; 

d) Apresentar ao Primeiro Outorgante, um relatório final explicitando os resultados alcançados, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data de termo do presente Protocolo ou de qualquer uma das suas 

renovações; 

e) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante, no âmbito do objeto do presente Protocolo; 

f) Aplicar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o objeto do presente Protocolo; 

g) Participar em reuniões promovidas pelo Primeiro Outorgante; 

h) Colaborar com o Primeiro Outorgante em iniciativas nas áreas da Cultura, da Educação, do Património, 

do Turismo, que sejam convergentes com os seus objetivos, nomeadamente através da participação em 

conferências, ações de formação ou de outras formas de cooperação, em termos a acordar entre 

Outorgantes; 

i) Publicitar os projetos objeto do presente Protocolo, fazendo referência ao apoio do Município, através da 

menção expressa, “com o apoio da Câmara Municipal de Serpa”, e inclusão do respetivo logotipo, em 
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todos os suportes gráficos de promoção ou divulgação dos projetos, bem como em toda a informação 

difundida nos diversos meios comunicação; 

j) Utilizar os espaços e equipamentos cedidos com diligência, obrigando-se a reportar ao Primeiro 

Outorgante quaisquer danos verificados ou situações de risco potencial; 

l) Suportar todos os encargos inerentes e diretamente relacionados com as iniciativas, eventos e projetos 

realizados, nomeadamente com a deslocação dos participantes, estadia, alimentação, taxas, direitos de 

autor, prémios, etc. 

m) Procurar meios alternativos de financiamento, nomeadamente através de candidaturas a financiamento 

comunitário, mecenato, subsídios, etc. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Comparticipação Financeira 

1. Para a viabilização dos projetos, de natureza artística, cultural e educativa, MUSIBÉRIA e CASA DO 

CANTE, é concedido pelo Primeiro Outorgante, até ao termo do presente contrato, a comparticipação 

financeira no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros), mensais. 

2. A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida, de acordo com a disponibilidade financeira 

desta autarquia local, ao abrigo da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 

de junho. 

3. O encargo resultante do presente contrato-programa encontra-se devidamente previsto em orçamento, 

conforme cabimento sequencial n.º 8967, de 16 de março de 2015, Rubrica 02/04.04.01. 

4. O presente regime de comparticipação e respetivas transferências não ficará sujeito a quaisquer outros 

índices ou indicadores de evolução de preços, para além dos que se estabelecem no presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Tutela inspetiva do Primeiro Outorgante 

Compete ao Primeiro Outorgante, através dos respetivos serviços municipais, fiscalizar a execução do 

presente Protocolo, devendo a Segunda Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada adequada 

e oportuna para o efeito. 

CLÁUSULA SEXTA 

Revisão do Contrato-Programa 

O presente Protocolo pode ser objeto de revisão, por acordo das partes, no que se mostre estritamente 

necessário. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1. O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente Protocolo 

constitui motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada remetida por correio registado, por 
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parte do Primeiro Outorgante e implica a devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham sido 

utilizados, mediante documentos comprovativos; 

2. O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo 

pedido de apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 3 anos. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

Vigência do contrato-programa 

1 - O presente Protocolo tem início no dia 1 de abril, data em que começa a produzir os seus 

efeitos, e tem termo em 30 de junho de 2015. 

 2 – A renovação do Protocolo poderá produzir-se mediante acordo expresso das partes.  

 

CLÁUSULA NONA 

Disposições Finais 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Protoolo, aplicam-se, subsidiariamente, as 

disposições do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo. 

 

E, para constar, se lavrou o presente Protocolo de Cooperação, em duas vias de igual teor, que vai ser 

assinado, em sinal de conformidade, pelos representantes do Município de Serpa e da Associação 

Cultbéria. 

 

Serpa, ______de ______ de 2015 

 

Pelo Município de Serpa 

 

__________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires 

Presidente 

 

Pela Associação Cultbéria 

 

___________________________________________ 

César Filipe Guerreiro Silveira  

Presidente da Direção 

 

___________________________________________ 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Vice-Presidente da Direção 
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PROGRAMAÇÃO 

Anexo 1 

MUSIBÉRIA 

 

Projeto 

O Musibéria assume-se como um centro de criação, formação e difusão da diáspora da cultura ibérica, 

nos diferentes cenários da contemporaneidade.  

Esta plataforma cultural aberta à miscigenação da música, da dança e das outras áreas de expressão 

artística e de conhecimento, molda-se como espaço de encontro e diálogo entre os criadores e o público. 

 

Visão  

Afirmação local, nacional e internacional, do projeto MUSIBÉRIA enquanto centro de criação, formação e 

difusão artística, cultural e de referência. 

 

Missão  

Desenvolver formas diversas e colaborativas de criação, formação e difusão do pensamento 

contemporâneo, em todas as suas manifestações artísticas e culturais, a partir da diáspora da cultura 

ibérica, com especial enfoque na área da música e da dança.  

 

Objetivos / Ações 

 - Promover a diversidade cultural através da criação, produção e difusão de conteúdos artísticos, culturais 

e educativos qualificados. 

- Desenvolver, por si só ou em parceria com terceiros, outras atividades artísticas, culturais e educativas 

no concelho de Serpa, bem como em qualquer outra região do território nacional ou internacional. 

- Fomentar o diálogo intercultural entre países da comunidade Ibero-americana, no âmbito da arte, da 

cultura e do ensino. 

- Descentralizar dos grandes centros urbanos a oferta artística, cultural e educativa. 

- Apoiar os processos de criação, de encontro e de diálogo entre criadores e investigadores.  

- Realizar conferências, exposições, wokshops sobre assuntos artísticos, outros temas culturais e 

educativos. 

- Promover concertos e outras manifestações e experiências artísticas, culturais e educativas. 

- Desenvolver o intercâmbio e colaboração com outras entidades culturais e educativas locais, nacionais e 

internacionais, nomeadamente nos campos da investigação, do ensino e da difusão artística, cultural e 

educativa. 

- Promover a aplicação e aperfeiçoamento de novas experiências e conteúdos pedagógicos.  

- Editar obras audiovisuais, gráficas e literárias sobre assuntos artísticos, outros temas culturais e 
educativos. 
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- Desenvolver, por si só ou em parceria com terceiros, projetos, candidaturas, ações e outras medidas que 
potenciem a finalidade genérica da Associação, bem como a criação de redes de colaboração e de 
parcerias bilaterais e multilaterais que a dinamizem. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Anexo 2 

CASA DO CANTE 

Projeto 

A Casa do Cante é um projeto vocacionado para a salvaguarda do património cultural imaterial em geral e 
em particular para a salvaguarda do Cante Alentejano. Entende-se por salvaguarda a definição presente 
na Convenção para a salvaguarda do património cultural imaterial da humanidade, adotada pela UNESCO 
em 2003 e ratificada pela Assembleia da República em 2008. 

Constitui-se como um espaço que potencia a relação entre os detentores das manifestações do património 
cultural imaterial, os centros de crítica e investigação científica e a economia da cultura. 

As suas ações são de âmbito local, regional, nacional e internacional. 

A Casa do Cante é constituída por um centro de documentação, um espaço comercial, uma área 
expositiva, um auditório e um bar. 

  

Visão 

Identidade como fator de sustentabilidade e desenvolvimento. 

  

Missão 

Salvaguarda da paisagem, do património Cultural Imaterial e das práticas expressivas. 

  

Objetivos/ Ações 

- Coordenação e execução do Plano de Salvaguarda do Cante Alentejano. 

- Desenvolver ações tendentes a criar em Serpa o Museu do Cante e de um arquivo audiovisual do 
património cultural imaterial associado. 

- Criar um observatório, em parceria com outras instituições, para as estratégias de consumo em torno do 
património cultural imaterial.  

- Obtenção de recursos financeiros e humanos necessários para a sustentabilidade do projeto e das suas 
ações. 

- Incentivar o diálogo entre os detentores das manifestações do património cultural imaterial, os centros de 
crítica e investigação científica e a economia da cultura. 

- Criar estratégias de promoção dos territórios, em particular de Serpa e do Alentejo, em articulação com 

outros territórios a partir do património cultural imaterial. 

 

 

- Criar uma estratégia de produção e implementação de ações em torno da identificação, promoção, 

valorização, sustentabilidade e transmissão do Cante, do património cultural imaterial da Paisagem. 

 
 Intervenções 
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Sobre este assunto, começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para referir que a 
celebração deste protocolo de cooperação irá permitir a possibilidade de obtenção de 
financiamentos, podendo a Associação candidatar-se a fundos para o desenvolvimento cultural 
e seria um parceiro para a autarquia na obtenção de apoios para projetos, que dificilmente 
vingam se não houver financiamento externo. O protocolo será celebrado por um período 
experimental de três meses, para se analisar como poderá decorrer o processo e avançar na 
definição de ações concretas, além de que é o prazo possível face à rubrica orçamental, uma 
vez que foi necessário também deliberar nesta altura sobre os subsídios para as associações, 
respeitante ao ano em curso. Por outro lado, existe também a vantagem das contratações e 
aquisições necessárias para o funcionamento de certos projetos, serem efetuadas de forma 
mais célere. Esta será assim, uma solução que se pretende colocar à experiência. ------------------ 
 
O Sr. Vereador Noel Farinho começou por dizer que não conhece esta associação, mas presume 
que tenha larguíssima experiência nesta área, pois vão protocolar dois espaços com 
importância para o concelho. Compreende as explicações sobre a facilidade de candidatura a 
financiamentos, mas em relação aos subscritores do protocolo, a Câmara vai contratar com 
dois subordinados ou ex-subordinados e não lhe parece muito lógico, não tem nada contra as 
pessoas em causa, mas considera que esta situação expõe a Câmara na gestão destes espaços e 
questiona se a Câmara acha que só com esta associação consegue chegar à concretização dos 
objetivos daqueles dois equipamentos. ------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Presidente começou por responder que esta Associação não possui larga experiência, mas 
as pessoas envolvidas já têm profundo conhecimento dos processos e projetos que estão a 
decorrer e quanto aos subscritores do protocolo, uma das pessoas teve recentemente uma 
avença com a autarquia, atualmente não tem qualquer vínculo com a Câmara e a outra pessoa 
irá ficar até final do mandato na autarquia, tendo uma nomeação politica. O principal objetivo 
deste protocolo é o prosseguimento dos projetos em curso e desenvolver novas ideias, mas 
tem que ser com pessoas já conhecidas e de confiança do município. Por outro lado, a dinâmica 
exigida a este tipo de equipamentos nem sempre é compatível com o funcionamento das 
autarquias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que, a seu ver trata-se de um pequeno passo, acredita nas 
pessoas e estão a desenvolver um trabalho já reconhecido, mas fica preocupado porque é um 
projeto que já vem de longe com outra imagem e a Câmara tem vindo a tratar de forma que 
seja sustentável, muito embora não sejam aproveitadas todas as potencialidades, e também 
não vê que venham a ser garantidas com a celebração deste protocolo. Diz ainda que a 
Musibéria tem potencialidades que deveriam ser aproveitadas, potenciando a utilização do 
espaço, promovendo a venda de serviços, através da utilização do espaço para produção 
musical. Depois da assinatura do protocolo a Musibéria ficará com a gestão melhorada, 
conforme dito pelo Sr. Presidente, mas deveriam essas pessoas ter mais alguma autonomia. 
Considera ainda que no protocolo deveria constar indicação sobre a forma como irão ser 
aplicadas as verbas a transferir mensalmente para a Associação e em relação à Casa do Cante, 
no plano de ação deveriam constar projetos concretos, porque foram apresentadas apenas 
objetivos/ações muito vagos. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Sr. Presidente disse que pretende-se trabalhar o pormenor da informação, para que no 
futuro seja apresentado da forma mais completa possível. Sobre as potencialidades da 
Musibéria, refere que o estúdio será uma boa fonte de financiamento, aumentando a sua 
utilização e capacidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Interveio também o Sr. Vereador João Santos para dizer que os eleitos do PS concordam com as 
vantagens operacionais decorrentes da celebração deste protocolo de colaboração, mas 
gostava de referir que têm dúvidas em relação à constituição da Associação, por ser nova e sem 
experiência e por ser constituída por pessoas nas condições já referidas, que por princípio não 
concordam, pois consideram que poderia ser efetuado um concurso ou encontrar-se outra 
forma de resolver o assunto e estes são aspetos que lhes deixam dúvidas significativas.  
No entanto, consideram que são dois equipamentos de grande valor para o município e que é 
importante a sua dinamização e colocá-los em funcionamento para que o concelho possa 
desfrutar deles e que Serpa tenha uma vida cultural cada vez mais rica e acham que isso é mais 
premente que os anteriores aspetos que referiu e tendo em conta que será para vigorar por 
três meses, sendo depois feito o devido balanço, ficam satisfeitos que se tente uma estratégia 
para esse efeito, estando assim em situação de dar um voto de confiança, pelo que irão abster-
se na votação, mas deixando, no entanto, claro que as duvidas que atrás levantaram são 
grandes e os preocupam. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, concordar com o teor do protocolo acima descrito, a celebrar 

com a Associação CULTBÉRIA. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
15. Assuntos gerais de interesse autárquico 

15.1. STAL – Resolução – Autonomia do Poder Local e a Municipalização da Educação e da Saúde 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da Resolução designada em epígrafe, enviada pelo 
STAL, através de email datado de 2 do corrente mês de março: 
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15.2. STAL – Resolução – Contratação Coletiva na Administração Local – O cumprimento dos acordos  
A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da Resolução designada em epígrafe, enviada pelo 
STAL, através de email datado de 2 do corrente mês de março: 
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15.3.  Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do Projeto de Resolução 1270/XII-4ª enviado pelo 
Grupo Parlamentar do PCP, através de email datado de 25 de fevereiro do corrente ano: 
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16. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 52, referente ao 

dia 18 de março de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.520.914,31 (um milhão, 

quinhentos e vinte mil, novecentos e catorze euros e trinta e um cêntimos) e 55.733,94 

(cinquenta e cinco mil, setecentos e trinta e três euros e noventa e quatro cêntimos), 

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

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Parecer sobre aumento do número de compartes  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Futebol Clube de Vale de Vargo – Pedido de licenciamento para passeio de BTT  

5. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Estrada, n.º 18 em Brinches – 

Requerente: Francisca das Neves Correia  

6. Regulamento do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico – Definição de 

valores  

7. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de avaliação do ano de 2014  

8. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo Relatório final e 

adjudicação 

9. Direito de preferência do imóvel sito na Rua de Sevilha, n.º 27 em Serpa  

10. Proposta de apoio para a VIII Ultramaratona de BTT Serpa 160  

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de apoio juridico à instrução de 

procedimentos de recrutamento de pessoal 

12. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para ligação entre edificios da 

Câmara Municipal em fibra ótica 

13. Proposta de atribuição de subsídios para 2015 – Associações culturais e desportivas  

14. Protocolo de cooperação para o desenvolvimento cultural 

15. Assuntos gerais de interesse autárquico 

16. Resumo Diário da Tesouraria 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 20H45 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)    

 

 

 

 

 
 


