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Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 1 de abril de 2015 
 

 

Presenças 

 

 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que 

presidiu 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

João Manuel Pereira dos Santos  

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30 

 

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

Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires  
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ATA N.º 7/2015 

 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 1 DE ABRIL DE 2015 

 

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

no dia um do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezassete horas e trinta minutos, 

convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 6/2015 

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 6, relativa à reunião realizada no dia 19 de março, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos.  

Feitas as alterações sugeridas pelos Srs. Vereadores João Santos e Daniel Veiga numa das suas 

intervenções, foi a ata aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Carlos Alves, por não ter 

participado na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedido de autorização de queimadas 

3. Certificação de nome de rua 

4. Parecer sobre aumento do número de compartes 

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 João Tiago Coelho, 48 

em Pias 

6. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Proposta de apoio financeiro 

7. Grupo Coral de A-do-Pinto – Pedido de apoio para o Encontro de Grupos Corais  
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8. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio para o Encontro de Grupos Corais  

9. Atlético Clube de Ficalho – Proposta de atribuição de subsídio  

10. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

11. Associação Santa Filomena A Milagrosa – Proposta de apoio  

12. Ser Vida – Associação para a promoção da Saúde e Bem Estar – Proposta de apoio 

13. Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos – PERSU 2020 – Plano de Ação  

14. Concurso público internacional para fornecimento de energia elétrica em mercado livre 

– Aprovação da minuta do contrato 

15. Concurso público internacional para fornecimento de gasóleo rodoviário – Aprovação da 

minuta do contrato 

16. Pedido de apoio/patrocínio para publicação da obra “O Livro dos Sonhos Tagarelas” – 

Maria Dulce Cláudio Guerreiro  

17. Propriedade horizontal do prédio sito no Largo do Côrro, n.º 11, 12 e 13 em Serpa – 

Requerente: Maria Cecília Brito Rodrigues Palma de Melo Abraços 

18. Proposta de aquisição de prédios rústicos 79 e 80 secção E, da União de Freguesias de 

Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, para ampliação da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S. Bento 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico  

20. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o solicitado pela Associação de Bombeiros Voluntários de Serpa, através de 

Pretensão n.º 3992, datada de 20 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 recinto improvisado, 

respeitante ao Festival Taurino Misto. --------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Pedido de autorização de queimadas 

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

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

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

 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo 

requerente deu entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última 

reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Cabeça de Casal da 

Herança de Rui 

Passos Feio de 

Lemos Viana 

E/3623 2015.03.16 2015.03.16 2015.03.16 Herdade dos Manueis, em 

Brinches 

 

3. Certificação de nome de rua 

Na sequência do pedido efetuado pela requerente Francisca Carrasco Mouralinho Soares 

Godinho, através da Pretensão n.º 2171, datada de 12 de fevereiro do corrente ano e de acordo 

com a informação dos serviços técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, certificar que a atual Rua do Penedo Gordo, 

em Vila Nova de S.Bento, anteriormente designava-se por Monte Poço. ------------------------------ 

 

4. Parecer sobre aumento do número de compartes 

Na sequência do requerimento efetuado pela Drª Joana Raquel Prior Neto, em 26 de fevereiro 

de 2015 e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 24 de março, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir 

Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado "Cravo Grande", 

inscrito na matriz predial rústica da (extinta) freguesia de Santa Maria (Serpa), sob o artigo 38, 

secção F, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2001/20091217, com a 

área de 2,875 hectares (antes da desanexação de 246 m2), decorrente da VENDA, em partes 

iguais, que António Carlos Gaspar Ciríaco, Dulce Gaspar Ciríaco Palma, Maria Catarina Gaspar 

Gomes Ciríaco e Maria Helena Ciríaco Palma Limpo Salvada, vão efetuar a José Miguel Candeias 

Fernandes Coelho e a Alexandre de Almeida Meirelles, por não se verificar que a referida 

transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da 

Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de 

agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 João Tiago Coelho, 48 
em Pias 

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, 
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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. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Proposta de apoio financeiro 

Pretende o Grupo Coral Feminino “Flores do Chança”, apoio pontual para aquisição de fardas, 

calçado e para o Encontro Anual de Corais, a realizar em Vila Verde de Ficalho, em data a 

marcar. 

Na sequência do pedido de apoio, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo – apoios pontuais, 

Capítulo IV, propõe a atribuição de um subsídio no valor de 600,00 euros. --------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9092/2015. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Feminino “Flores do Chança”, um subsídio 

no valor de 600,00 (seiscentos euros), para apoio na aquisição de fardas, calçado e realização 

do Encontro Anual de Grupos Corais. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Grupo Coral de A-do-Pinto – Pedido de apoio para o Encontro de Grupos Corais  

Pretende o Grupo Coral de A-do-Pinto, apoio para o Encontro de Grupos Corais, a realizar em A-

do-Pinto, no dia 16 de maio, nas Festas da Localidade. 

Na sequência do pedido de apoio, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, ao 

abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo – apoios pontuais, 

Capítulo IV, propõe o subsídio de 600,00 euros.------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9093/2015. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral de A-do-Pinto, um subsídio no valor de 

600,00 (seiscentos euros), para apoio na realização do Encontro de Grupos Corais.  
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8. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio para o Encontro de Grupos Corais  

Pretende o Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” apoio para a realização do Encontro de Grupos 

Corais, a realizar em Serpa, no dia 8 de Agosto no Espaço Nora, iniciativa promotora do cante 

alentejano. 

Na sequência do pedido, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo – apoios pontuais, Capítulo IV, 

propõe o seguinte apoio: 

- Subsídio de 600 euros  

- Isenção de taxas associadas 

- Impressão de 20 cartazes 

- Cedência de espaço nora, com mobiliário 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9094/2015. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa”, um subsídio no 

valor de 600,00 (seiscentos euros), bem como o apoio logistico e isenção de taxas, para o 

Encontro de Grupos Corais. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Atlético Clube de Ficalho – Proposta de atribuição de subsídio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Atlético Clube de Ficalho 

participou na 1ª fase do Campeonato Distrital do Inatel de futebol de 11, onde se classificou no 

1º lugar. Por via dessa classificação irá disputar a 2ª fase – apuramento de campeão. 

O Clube solicitou através de ofício, com registo de entrada 1771 de 5/2/2015 o subsídio 

correspondente à sua participação na 2ª fase. 

De acordo com o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, anexo I, Desporto não 

Federado – Inatel, propõem a atribuição do subsídio de 250,00 €, para participação na fase de 

apuramento de campeão. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9095/2015. ---------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, 

anexo I, Desporto não Federado – Inatel, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir ao Atlético Clube de Ficalho, um subsídio no valor de 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros), para participação na fase de apuramento de campeão. ------------------------------------------ 
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10. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Centro de Cultura 

Popular de Serpa conseguiu o apuramento para a 2ª fase do Campeonato Nacional de Juvenis 

Masculinos da 2ª Divisão e solicita o respetivo subsídio, de acordo com o Regulamento de 

Apoio ao Movimento Associativo. 

A Unidade Municipal confirma que o Clube classificou-se no 1º lugar na 1ª fase e irá ter como 

adversários o S.L. e Benfica, o Almada A.C., o Liceu Camões, o 1º de Dezembro, o Costa Dóiro, o 

Évora A.C. e o Vitória de Setúbal.  

De acordo com o Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, anexo I, Desporto 

Federado – Outras modalidades coletivas, propõem a atribuição do subsídio no valor de 

1.050,00 € para participação na 2ª fase do Campeonato Nacional de Juvenis. ------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9096/2015. ---------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, 

anexo I, Desporto Federado – Outras Modalidades Coletivas, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Centro de Cultura Popular de Serpa, um subsídio no valor de 1.050,00 

€ (mil e cinquenta euros), para participação na 2ª fase do Campeonato Nacional de Juvenis. ----- 

 

 

11. Associação Santa Filomena A Milagrosa – Proposta de apoio  

A Associação Santa Filomena A Milagrosa (Vale de Poejos, Brinches), apresenta o seu relatório 

anual de 2014 e plano de atividades para 2015, solicitando o apoio da Câmara Municipal, tendo 

o Gabinete de Ação Social, no dia 26 de março do corrente ano, informado que, atendendo ao 

trabalho desenvolvido pela associação junto das famílias carenciadas, e que neste momento 

são cerca de 52 famílias, envolvendo 200 pessoas, não só com o trabalho da Loja Social, mas 

também com o apoio em géneros alimentícios e outros bens de primeira necessidade que 

sejam diagnosticados junto das referidas famílias, consideram importante um apoio financeiro 

no valor de 1.000 €, à Associação, para a continuidade do bom trabalho e resultados junto 

deste público-alvo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9097/2015. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Santa 

Filomena A Milagrosa, um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). -------------------------------- 
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A Srª Vereadora Maria Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, 

por se encontrar impedida nos termos da lei.   

 

 

12. Ser Vida – Associação para a promoção da Saúde e Bem estar – Proposta de apoio 

Na sequência do pedido de apoio apresentado pela Associação Ser Vida, o Gabinete de Ação 

Social e Educação, em 26 de março do corrente ano, informa que, face ao trabalho 

desenvolvido ao longo destes anos pela Associação, quer na colaboração com a Autarquia em 

atividades como as Jornadas Sénior, cedência de voluntários para a Loja Social entre outras, 

quer pelo trabalho desenvolvido com o Projeto (A)Companha, junto dos idosos em situação de 

isolamento e de vulnerabilidade, com voluntariado de proximidade, bem como de cuidadores 

informais, seria importante um apoio financeiro por parte da Autarquia à Associação para o 

referido Projeto (A)Companha (para pagamento dos seguros de todos os voluntários afetos a 

estes serviços e das deslocações que têm que efetuar neste âmbito). Propõe-se um apoio 

financeiro no valor de 1.000,00€. --------------------------------------------------------------------------------- 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 9098/2015. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Ser Vida – Associação 

para a promoção da Saúde e Bem Estar um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros). ----------- 

 

 

13. Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos – PERSU 2020 – Plano de Ação  

O Decreto- Lei n.º 178/2006, alterado pelo decreto-Lei n.º 73/2011 de 17 de junho, prevê a 

elaboração de planos especificos de gestão de residuos e a elaboração de planos 

multimunicipais, intermunicipais e municipais de ação (PAPERSU).  

Tendo em conta que a Agência Portuguesa do Ambiente, definiu a estrutura final para os Planos 

de Ação, quer dos sistemas, quer dos municípios, decorreu uma reunião de trabalho na 

Resialentejo, no dia 20 de fevereiro último, tendo em vista a elaboração do documento, que 

terá que ser apresentado até ao dia 15 de abril do corrente ano.  

A não aprovação, ou atraso na aprovação deste plano, poderá inviabilizar o acesso a 

candidaturas para financiamentos na área dos resíduos.  

Face ao exposto, procedeu-se à análise do Plano de Ação – Plano Estratégico para os Residuos 

Urbanos – PERSU 2020, remetido pela Divisão de Obras Municipais e Ambiente, em 25 do 

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

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano 

Estratégico para os Residuos Urbanos – PERSU 2020 – Plano de Ação (PAPERSU), de acordo com 

o documento que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. --------------------------- 

 

14. Concurso público internacional para fornecimento de energia elétrica em mercado 

livre – Aprovação da minuta do contrato 

A Subunidade de Aprovisionamento e Contratação Pública informa que: 

 nos termos do artigo 95º, nº 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos (adiante 

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

atual redação, o contrato do procedimento acima identificado deve ser reduzido a 

escrito; 

  foi prestada caução, conforme Declaração de Seguro Caução nº 201503009 com a 

apólice CA30003415, emitida pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S. A., a 18 de 

março 2015, no valor de 51.308,97€ (cinquenta e um mil, trezentos e oito euros e 

noventa e sete cêntimos), que corresponde a 5% do preço contratual, de acordo com o 

estipulado nos artigos 89º, nº 1 e 90º, nº 2, do CCP; 

 Deliberação 

De acordo com a informação prestada e nos termos do artigo 98º, nº 1 do CCP, conjugado com 

o artigo 18º, nº 1, alínea b) do decreto-Lei nº 197/99 de 8 de junho, o Órgão Executivo 

deliberou porPOR MAIORIA, aprovar a seguinte Minuta do Contrato, respeitante ao concurso 

público internacional 58/2014, para fornecimento de energia elétrica em mercado livre:  

 

 

MINUTA DE CONTRATO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MERCADO LIVRE 

---------Aos __________ dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de Serpa, 

edifício dos Paços do Município, Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, foi elaborado o presente contrato por Fernanda da Conceição Barradas, 

Técnica superior da referida Divisão, Oficial Público designado por despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa proferido em dezasseis de agosto de dois mil e doze, 

de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 68.º, alínea c) da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, atualmente o nº 2, alínea b) do artigo 35º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 

tendo como outorgantes: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Primeiro: Tomé Alexandre Martins Pires, divorciado, natural da freguesia de Pias, 

concelho de Serpa, com domicílio profissional neste edifício, Presidente da Câmara Municipal 

de Serpa, e nessa qualidade representante do respetivo Município, pessoa coletiva n.º 501 112 
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049, com poderes para o acto, nos termos do artigo 35º, n.º 1, alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Segundo: _____________________________, contribuinte nº ____________, titular do 

Bilhete/Cartão do Cidadão número ____________________, emitido pela República 

Portuguesa, e válido até __/__/____, residente/domicílio profissional na 

____________________________, na qualidade de ______, e como representante legal de: ---- 

-------- EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., com o NIPC 503 504 564, com sede 

social na Praça Marquês de Pombal, nº 13, 1250-162 Lisboa, inscrita na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa – 1ª Secção, que corresponde à anterior matrícula nº 

5447/19950322 da mesma conservatória, com o capital social de 20.824.695,00€, conforme 

Certidão Permanente subscrita em 27/02/2007 e válida até 27/05/2016. ------------------------------ 

-------- Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por meu conhecimento pessoal, bem 

como os poderes e a qualidade em que outorga. ------------------------------------------------------------ 

-------- A identidade do segundo outorgante, os poderes que legitimam a sua intervenção e a 

qualidade em que se arroga, foram verificadas pela cópia do respetivo Cartão do 

Cidadão/Bilhete de Identidade e pela Certidão Permanente, documentos anexos ao presente 

contrato, submetidos na Plataforma SaphetyGov, alojada em www.saphety.com, (adiante 

designada por plataforma electrónica) utilizada por este Município. ------------------------------------- 

-------- Pelo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga, foi dito: ------------------- 

-------- De acordo com a deliberação de Câmara de 15/10/2014, em que se determinou a 

abertura do procedimento, o presente contrato foi precedido de concurso público com 

publicidade internacional, aberto nos termos do disposto nos artigos 38º e 20º, nº 1, alínea b) e 

artigo 130º e seguintes do Código dos Contratos Públicos (de ora em diante designado CCP), 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação; Publicado por 

Anúncio de procedimento nº 6187/2014, no Diário da República nº 213, Parte L – Contratos 

Públicos, de 4 de novembro de 2014, publicitado no JOUE pelo sítio web do TED 

http://ted.europa.eu/TED, através do anúncio de concurso nº 2014/S 215-380547, de 7 de 

novembro de 2014, e na plataforma eletrónica SaphetyGov alojada em www.saphety.com em 

uso por este Município; De acordo com a deliberação de Câmara de 18/02/2015 em que se 

procedeu à adjudicação e de acordo com a deliberação de Câmara de __/__/2015 em que se 

procedeu à aprovação da minuta do contrato, celebra-se com a representada do segundo 

outorgante este contrato que se rege pelas seguintes cláusulas: ------------------------------------------ 

---------------------------------------------------Primeira------------------------------------------------------------- 

-------- O objeto do contrato consiste no fornecimento contínuo de energia elétrica às 

instalações alimentadas em Baixa Tensão Normal (BTN), em Baixa Tensão Especial (BTE) e em 

Média Tensão (MT), conforme o Caderno de Encargos e a Proposta apresentada pelo 

adjudicatário EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A., datada de 19/12/2014, que se 

http://www.saphety.com/
http://ted.europa.eu/TED
http://www.saphety.com/
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encontra registada na Plataforma Eletrónica, instruída com proposta financeira e simulação do 

preço contratual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------Segunda------------------------------------------------------------- 

-------- O valor do serviço é de 1.026.179,47€ (um milhão, vinte e seis mil, cento e setenta e 

nove euros e quarenta e sete cêntimos), a que acresce o valor de 236.021,28€ (duzentos e 

trinta e seis mil, vinte e um euros e vinte e oito cêntimos) referente a 23% de IVA, o que perfaz 

o montante total de 1.262.200,75€ (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, duzentos euros 

e setenta e cinco cêntimos).---------------------------------------------------------------------------------------- 

----O preço referido no ponto anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Serpa. -------------- 

--------------------------------------------------Terceira--------------------------------------------------------------- 

-------- O contrato inicia-se com a sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2016, 

produzindo efeitos, em relação a cada um dos locais de consumo individualmente considerados 

nos mapas referidos no anexo IV do Programa de Procedimento, e que fazem parte integrante 

do presente contrato, na data em que estes reunirem as condições legais e regulamentares de 

acesso ao fornecimento de energia elétrica por comercializadores, que não o comercializador 

de último recurso, incluindo os procedimentos de mudança de fornecedor, em conformidade 

com os respetivos termos e condições e o disposto na Lei, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. ------------------------------------- 

---------------------------------------------------Quarta---------------------------------------------------------------- 

-------- A prestação do serviço objeto do contrato deve cumprir o estipulado nas cláusulas 

técnicas do Caderno de Encargos. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Se vierem a ser criadas novas instalações, as mesmas integrarão o presente contrato ao 

abrigo de todas as condições contratualizadas. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Aumento do consumo não é considerado alteração das condições do contrato em vigor 

na sequência do presente Concurso Público, nem carece de aditamento. ----------------------------- 

-------- A redução do número de pontos de entrega não é considerada alteração das condições 

do contrato em vigor na sequência do presente Concurso Público. -------------------------------------- 

-------- A variação do número de luminárias e das suas características técnicas não é 

considerada alteração das condições do contrato em vigor na sequência do presente Concurso 

Público, nem carece de aditamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A instalação de equipamentos ou sistemas que visem a eficiência energética e com 

consequentemente redução de consumo, não é considerada alteração das condições do 

contrato em vigor na sequência do presente Concurso Público, nem carece de aditamento. ------ 

---------------------------------------------------Quinta----------------------------------------------------------------- 

-------- O pagamento será processado no prazo de 30 (trinta) dias, após a apresentação das 

respetivas faturas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-------- Todas as faturas de energia deverão apresentar a informação relativa à fonte de energia 

primária utilizada, de acordo com a Lei nº 51/2008 de 27 de agosto. ---------------------------------- 

-------- Todas as faturas de energia, referentes a cada local de consumo, deverão ter como data 

de início e fim de faturação, o primeiro e o último dia de cada mês. ------------------------------------ 

-------- O atraso no pagamento das obrigações pecuniárias previstas no ponto anterior rege-se 

pelo disposto no artigo 1º da Lei nº 3/2010, de 27 de abril, conjugado pelos artigos 299º e 299º-

A e artigo 326º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de 

janeiro, na sua atual redação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------Sexta ---------------------------------------------------------------- 

-------- Os encargos resultantes deste contrato serão repartidos por dois anos, nos termos do 

número 1 e número 6 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, de acordo com a 

deliberação proferida em sessão de Assembleia Municipal realizada em 29/09/2014, a seguir 

indicada e tendo em conta a estimativa de energia consumida na data em que foi aprovada 

esta repartição: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- No corrente ano de 2015 será suportada até à quantia de 513.089,73€ (quinhentos e 

treze mil, oitenta e nove euros e setenta e três cêntimos), a acrescer o IVA à taxa legal em vigor 

de 23%, no valor de 118.010, 64€ (cento e dezoito mil e dez euros e sessenta e quatro 

cêntimos), o que perfaz o montante de 631.100,37€ (seiscentos e trinta e um mil e cem euros e 

trinta e sete cêntimos), conforme declaração de cabimento de verba, emitida pelo serviço de 

Gestão Financeira, anexa ao presente contrato. -------------------------------------------------------------- 

-------- No corrente ano de 2016 será suportada até à quantia de 513.089,74€ (quinhentos e 

treze mil, oitenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), a acrescer o IVA à taxa legal em 

vigor de 23%, no valor de 118.010, 64€ (cento e dezoito mil e dez euros e sessenta e quatro 

cêntimos), o que perfaz o montante de 631.100,38€ (seiscentos e trinta e um mil e cem euros e 

trinta e oito cêntimos), a suportar pelo orçamento do respetivo ano. ----------------------------------- 

----------------------------------------------------Sétima--------------------------------------------------------------- 

-------- O presente contrato começará a produzir os seus efeitos, com a sua assinatura, sem o 

visto prévio do Tribunal de Contas, dada a isenção prevista no nº 1, alínea c) do artigo 47º da 

Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, alterada pela Lei nº 87-B/98, de 31 de dezembro, pela Lei nº 

1/2001, de 4 de janeiro, pela Lei nº 55-B/2004 de 30 de dezembro, pela Lei nº 48/2006, de 29 

de agosto, pela Lei nº 35/2007, de 13 de agosto, pela Lei nº 3-B/2010 de 28 de abril, pela Lei nº 

61/2011, de 7 de dezembro, pela Lei nº 2/2012, de 6 de janeiro e pela Lei nº 20/2015, de 9 de 

março.  

-----------------------------------------------------Oitava------------------------------------------------------------- 

-------- Foi prestada caução através de Declaração de Seguro Caução nº 201503009 da apólice 

CA 30003415, emitida pela Fidelidade – Companhia de Seguros, S. A., a 18/03/2015, no valor de 

51.308,97€ (cinquenta e um mil, trezentos e oito euros e noventa e sete cêntimos), 
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correspondente a 5% do valor do contrato, nos termos dos artigos 88º, nº 1 e 89º, nº 1, do 

Código dos contratos Públicos, a favor do Município de Serpa. -------------------------------------------- 

-------- Pelo segundo outorgante foi aceite o presente contrato. ------------------------------ 

-------- Ambos os outorgantes aceitam o contrato nos termos exarados e que na resolução dos 

casos omissos ou divergências aplicar-se-ão as disposições legais em vigor e a proposta 

adjudicada, datada de 19 de dezembro de 2014. ----------------------------------------------------------- 

-------- Assim o outorgaram. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Arquivam-se os seguintes documentos: --------------------------------------------------------------- 

-------- Documento Um – Proposta acima mencionada e documentos que a compõem; -- 

-------- Documento Dois – Caderno de Encargos; ------------------------------------------------------------ 

-------- Documento Três – Declaração a que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 57º do CCP, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, datada de 

19/12/2014; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Documento Quatro – Declaração a que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 81º do 

CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, datado de 

03/03/2015; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Documento Cinco – Declaração de situação contributiva regularizada emitida 

automaticamente pelo Serviço de Segurança Social Direta, de 19/12/2014 e válida por 4 

(quatro) meses; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Documento Seis – Certificados do Registo Criminal de Miguel Stilwell de Andrade, 

António José da Silva Coutinho, Carlos Manuel Sola Pereira da Mata, Paulo Manuel dos Santos 

Pinto de Almeida, Manuel Carreto Pires João e EDP Comercial – Comercialização de Energia, S. 

A., todos emitidos a 21/01/2015 e válido por 3 (três) meses; ----------------------------------------------- 

-------- Documento Sete – Certidão da situação tributária regularizada, emitida pelo Serviço de 

Finanças de Lisboa - 2, a 10/02/2015 e válido por 3 (três) meses; ---------------------------------------- 

-------- Documento Oito – Certidão Permanente acima identificada; ------------------------------------- 

-------- Documento Nove – Cópia do Cartão do Cidadão de Miguel Stilwell de Andrade, António 

José da Silva Coutinho, Carlos Manuel Sola Pereira da Mata, Paulo Manuel dos Santos Pinto de 

Almeida, Manuel Carreto Pires João e Jorge Manuel Pragana da Cruz Morais; ------------------------- 

-------- Documento Dez – Comprovativo de entrega da Declaração de Rendimentos IRC do Ano 

de 2013, Modelo 22; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Documento Onze – Cópia de ata nº 37/2012 do Conselho de Administração, de 

11/11/2012, a delegar poderes em qualquer dos administradores da sociedade para a 

celebração de contratos comerciais, certificada a 18/06/2013 pela advogada Marta Bastos dos 

Santos, titular da cédula profissional nº 50456L emitida pelo conselho Distrital de Lisboa da 

Ordem dos Advogados; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Documento Doze – Cópia da Licença de Comercializador de Energia Elétrica e da Licença 

de Comercialização de Gás Natural em Regime de Mercado Livre; ------------------------------------- 
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-------- Documento Treze – Cópia da Certidão da inscrição da EDP Comercial – Comercialização 
de Energia, S. A. no Registo Nacional de Pessoas Coletivas, certificada a 16/11/2012 pela 
advogada Marta Bastos dos Santos, titular da cédula profissional nº 50456L emitida pelo 
conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados; ------------------------------------------------------ 
-------- Documento Catorze – Declaração de Cabimento emitida pela Subunidade de Gestão 
Financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------- Nestes termos é assinado o presente contrato pelos outorgantes. ----------------------------- 
 

 

15. Concurso público internacional para fornecimento de gasoleo rodoviário – Aprovação 

da minuta do contrato 

Tendo em conta que a sociedade adjudicatária Petróleos de Portugal- Petrogal, SA, apresentou 

documento de caução, tipificado como seguro-caução, com a apólice nº 100.016.467/200 

emitida pela Cosec-Companhia de Seguros de Créditos, SA, em 23/03/2015, correspondente a 

5% do valor da adjudicação, de acordo com informação prestada pela Subunidade de 

Aprovisionamento e Contratação Pública e nos termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-

Lei 197/99, de 8 de junho, conjugado com o disposto no artigo 98º, nº1, do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, a Câmara Municipal 

deliberou, por MAIORIA, aprovar o teor da seguinte Minuta de Contrato, respeitante ao 

Concurso Público Internacional n.º 1/2015 para aquisição de gasoleo rodoviário:  

 

MINUTA DO CONTRATO Nº   /2015 

AQUISIÇÃO DE GASÓLEO RODOVIÁRIO 

--------Aos _________ dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, nesta cidade de 

Serpa, edifício dos Paços do Município, Divisão de Administração, Financeira, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, Subunidade de Aprovisionamento e Contratação Pública, foi 

elaborado o presente contrato com a concordância de Fernanda da Conceição Barradas, 

Oficial Público, designado por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Serpa, proferido em 16/08/2012, de harmonia com o disposto no nº 2, alínea c) do artigo 

68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, atualmente o nº 2, alínea b) do artigo 35º, da Lei 

75/2013, de 12 de setembro tendo como outorgantes:------------------------------------------------ 

---------Primeiro: Tomé Alexandre Martins Pires, divorciado, natural da freguesia de Pias, 

concelho de Serpa, com residência profissional no edifício da Câmara Municipal de Serpa, 

Presidente da Câmara Municipal de Serpa, e nessa qualidade representante do respetivo 

Município, pessoa coletiva nº 501 112 049, com poderes para o ato, nos termos do artigo 

35º nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. ------------- 

-------- Segundo: João Carlos Fontes Teles de Menezes e Melo, com domicilio 

profissional na Rua Tomás da Fonseca, Torre C em Lisboa, titular do cartão Cidadão nº 

05915051 3ZZ0, com validade até 11/12/2017, emitido pela República Portuguesa, que 
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outorga na qualidade de representante legal, com poderes para o ato, em representação 

de:  

---------Petróleos de Portugal- Petrogal, SA., com sede na Rua Tomás da Fonseca, Torre C, 

1600-209 Lisboa, Pessoa Coletiva nº 500 697 370, inscrita na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa, sob o mesmo número, que corresponde à anterior matricula nº 

523/1989-04-18 na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa- 4ª Secção, com capital 

social de € 516.750.000,00, conforme Certidão Permanente, subscrita em 21/11/2014 e 

válida até 21/02/2019.---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por meu conhecimento pessoal, 

bem como os poderes e a qualidade em que outorga. -------------------------------------------- 

-------- A identidade do segundo outorgante foi verificada pela cópia do respetivo cartão de 

cidadão e os poderes que legitimam a sua intervenção, foram conferidos pela procuração 

de delegação de poderes datada de 10/10/2014 que a constitui bastante procurador, 

certificada pela Advogada Rita Picão Fernandes, com o registo 13816L/2773 e pela Certidão 

Permanente, documentos anexos ao presente contrato, submetidos na Plataforma 

Eletrónica SaphetyGov, alojada em www.saphety.com, (adiante designada por plataforma 

eletrónica), utilizada por este Município. ----------------------------------------------------------------- 

-------- Pelo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga, foi dito: --------------------- 

------- Que o presente contrato precedido de concurso publico internacional, aberto nos 

termos do disposto no artigo artº20, nº1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei 149/2012, de 12 de julho, Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro, Decreto-

Lei nº 131/2010, de 14 de dezembro, Lei nº 3/2010, de 27 de abril, Decreto-Lei nº 

278/2009, de 2 de outubro, Decreto-Lei nº 223/2009, de 11 de setembro, Decreto-Lei nº 

34/2009, de 6 de fevereiro e pela Lei nº 59/2008, de 11 de setembro, e pela Declaração de 

Retificação nº 18-A/2008, de 23 de março e Lei 82-B/2014 de 31 de dezembro, de 

Deliberações do Órgão Executivo em 7/01/2015, que se determinou a abertura do 

procedimento, publicado no Diário da República nº 7, II Série, 12 de janeiro de 2015, sob o 

anúncio nº 119/2015, Parte L- Contratos Públicos e no Suplemento do Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias 2015/S 007-007506, e na Plataforma Eletrónica utilizada por este 

Município, de 19/03/2015, em que se procedeu à adjudicação da aquisição e de 1/04/2015, 

em que se aprovou a minuta do contrato, rege-se pelas seguintes cláusulas: ------------------- 

-------------------------------------------------Primeira---------------------------------------------------------- 

-------- O objeto do presente contrato consiste na aquisição de gasóleo rodoviário, a 

efetuar de forma contínua a granel, conforme o Caderno de Encargos e a Proposta 

apresentada pelo adjudicatário Petróleos de Portugal- Petrogal, SA, que se encontra 

registada na Plataforma Eletrónica, constituída por: Atributos da Proposta, Lista de Preços 

Unitários e Desconto unitário por litro. ------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------Segunda--------------------------------------------------------- 

--------- A quantidade estimada de gasóleo a adquirir são 300.000 Litros, de forma contínua, 

por um período máximo de 12 meses ou até ao montante € 340.000, acrescido de Iva à 

legal em vigor no momento do abastecimento.---------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------Terceira---------------------------------------------------------- 

-------- O preço máximo do contrato é de 340.000, acrescido do de Iva à taxa legal em 

vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O preço unitário a remunerar à segunda outorgante resulta no produto da aplicação do 

desconto unitário fixo por litro, de € 0.127, ao preço de venda ao público (PVP), com a 

quantidade efetivamente entregue.------------------------------------------------------------------- 

Com base na proposta datada de 18/02/2015 e dos consumos estimados, é possível estimar 

um preço contratual global de 272.700,00€ (duzentos e setenta e dois mil e setecentos 

euros), conforme Proposta e Lista de Preços Unitários apresentadas pelo adjudicatário.------

----------------------------Quarta-------------------------------------------------------------------------------- 

---------O preço referido na Cláusula anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Município de Serpa, 

designadamente o transporte credenciado do bem. ----------------------------------------------- 

---------Durante o período de vigência do contrato, o preço de referência pode variar (subir 

ou descer) em função das regras normais de funcionamento do mercado dos combustíveis, 

devendo o adjudicatário informar a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, via email aprovisionamento@cm-serpa.pt, no inicio de cada semana 

civil, sendo que, o desconto praticado se manterá fixo durante a vigência do contrato de 

0,127€/litro proposto pelo adjudicatário.------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------Quinta------------------------------------------------------------- 

--------- O bem objeto do presente contrato, deve ser entregue nos Estaleiros da Câmara 

Municipal de Serpa sito na Rua da Abegoaria (37°56'35.3"N 7°36'14.5"W) ou na Central de 

Asfalto, sito na EN 260 (37°56'56.7"N 7°35'29.4"W), de forma faseada, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, após a emissão da requisição externa pela Subunidade de 

Contratação Pública e Aprovisionamento, com a indicação do nº sequencial de 

compromisso emitido pela aplicação em uso neste Município.------------------------------------ 

---------------------------------------------------Sexta----------------------------------------------------------- 

-------- Os pagamentos serão efectuados no prazo de 60 (sessenta), dias após a receção 

pela Câmara Municipal, das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 

vencimento da obrigação respetiva. ------------------------------------------------------------------ 

mailto:aprovisionamento@cm-serpa.pt
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--------O atraso no pagamento das obrigações pecuniárias previstas no ponto anterior, rege-

se pelo disposto no artigo 1º da Lei 3/2010 de 27 de abril, conjugado com os artigos 299º e 

299º-A, e artigo 326º do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------- 

--------------------------------------------------Sétima---------------------------------------------------------- 

---------O presente contrato caducará quando se atingir a primeira das seguintes situações, 

não vinculando a entidade adjudicante à sua efetiva aquisição, conforme consta do Caderno 

de Encargos:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- 12 meses a contar da data da assinatura;----------------------------------------------------------------- 

ou: 

- 340.000,00 (trezentos e quarenta mil euros), com exclusão do Iva.---------------------------- 

--------------------------------------------------Oitava------------------------------------------------------------ 

-------- O encargo total deste contrato, indicado na Cláusula Terceira, será suportado 

pelo orçamento do corrente 2015 e 2016, de acordo com o disposto no nº 1, artigo 6º da 

Lei 8/2012 de 21 de fevereiro e artigo 22º, nº 1 e 6 do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de Junho, 

e autorização da Assembleia Municipal proferida em sessão realizada em 23 de dezembro 

do ano transato, sendo custeado da forma a seguir indicada:---------------------------------------- 

------- Para o ano de 2015, de acordo com a Informação de Cabimento de Verba, emitida 

pela Subunidade de Gestão Financeira, até à quantia de 310.000,00€ (trezentos e dez mil 

euros), acrescido de Iva à taxa de 23%, o que totaliza o montante de 381.300,00 (trezentos 

e oitenta e um mil e trezentos euros). ---------------------------------------------------------------------- 

------- Para o ano de 2016, até à quantia de 30.000,00 € (trinta mil euros), acrescido de Iva à 

taxa de 23%, o que totaliza o montante de 36.900,00 (trinta e seis mil novecentos euros).---- 

--------------------------------------------------Nona--------------------------------------------------------------- 

-------- O presente contrato começará a produzir os seus efeitos, a ___/___/_____, sem 

o visto prévio do Tribunal de Contas, dada a isenção prevista no artigo 48º da Lei nº 98/97, 

de 26 de agosto, na sua redação atual, conjugado com o artigo 145º, da Lei nº 82-B/2014, 

de 31 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Todos os outorgantes aceitam o contrato nos termos exarados, que o mesmo se rege 

pelo Código dos Contratos Públicos, de acordo com o artigo 51º, e que na resolução dos 

casos omissos ou divergências aplicar-se-ão as disposições legais em vigor, conforme o 

artigo 96º, nº. 5, e nº. 6, do Código dos Contratos Públicos, o Caderno de Encargos, e a 

proposta adjudicada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

-------- Arquivam-se os seguintes documentos: ----------------------------------------------------- 

--------Documento Um: Caderno de Encargos; ---------------------------------------------------------- 

--------Documento Dois: Proposta do adjudicatário Petróleos de Portugal- Petrogal, SA, 

instruída pelos seguintes elementos: Atributos da Proposta, Lista de Preços Unitários e 

Desconto Unitário; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------Documento Três: Declaração a que se refere o artigo 57º, nº 1, alínea a) do Código 

dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Documento Quatro: Declaração de Compromisso de Honra, de acordo com o artigo 

81º, nº 1, alínea a) do Código dos Contratos Públicos; ------------------------------------------------- 

--------Documento Cinco: Certificados do Registo Criminal dos Administradores da empresa 

adjudicatária, emitidos em 16/02/2015 e válidos pelo prazo de 3 (três) meses; ----------------- 

--------Documento Seis- Certificado do Registo Criminal da empresa adjudicatária emitido 

em 24/02/2015 e válido pelo prazo de 3 (três) meses;-------------------------------------------------- 

--------Documento Sete: Declaração de situação contributiva regularizada perante a 

Segurança Social, da empresa adjudicatária, emitida pelo Serviço de Segurança Social Direta 

em 9/02/2015, válida pelo prazo de 4 (quatro) meses; ------------------------------------------------- 

--------Documento Oito: Certidão de situação tributária regularizada da empresa 

adjudicatária, emitida pelo Serviço de Finanças de Lisboa-5, em 6/02/2015, válida pelo 

prazo de 3 (três) meses; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Documento Nove: Certidão Permanente atualizada da empresa adjudicatária;-----------

----Documento Dez: Procuração atrás identificada;----------------------------------------------------- 

--------Documento Onze: Cópia do Cartão de Cidadão do representante do 2º outorgante;- 

--------Documento Doze: Declarações de Cabimento de Verba, emitidas pela Subunidade de 

Gestão Financeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nestes termos, é assinado o presente contrato pelos outorgantes.--------------------------------- 

 

 

16. Pedido de apoio/patrocinio para publicação da obra “O Livro dos Sonhos Tagarelas” – 

Maria Dulce Claudio Guerreiro  

A Editora Alfarroba e a autora Maria Dulce Guerreiro solicitam à Câmara Municipal, na forma 

de patrocinio, um apoio para a publicação da obra com o título “O Livro dos Sonhos Tagarelas”, 

na área infanto-juvenil, com um custo unitário de 12,50 €. 

A autora, formadora voluntária na Academia Sénior, natural e residente em Serpa, 

disponibiliza-se para a apresentação pública do livro e para sessões a realizar nas escolas, 

autorizando a venda dos livros que venham a ser adquiridos pela autarquia, pelo custo unitário 

de 12,50 €.  

Sobre o assunto, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, atendendo ao 

percurso da autora serpense, ao nivel de escrita e participações, propõe a aquisição de 80 

livros, no valor total de 1.000,00 €.  

Foi distribuido por todos os eleitos, o ficheiro com a referida obra. ------------------------------------ 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, adquirir 80 (oitenta) 

exemplares da obra “O Livro dos Sonhos Tagarelas”, da autoria de Maria Dulce Guerreiro, pelo 

valor total de 1.000,00 € (mil euros). ---------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Propriedade horizontal do prédio sito no Largo do Côrro, n.º 11, 12 e 13 em Serpa – 

Requerente: Maria Cecilia Brito Rodrigues Palma de Melo Abraços 

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

datado de 20 de março, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 

constituição de Propriedade Horizontal do prédio urbano, com três pisos, sito na Praça Serpa 

Pinto /Largo do Côrro, n.ºs 11, 12 e 13, em Serpa, inscrito na matriz urbana com o n.º 3956, da 

União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, e descrito na 

conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º 283/19860530, com a área total de 402,0 

m2 e seguinte composição: área coberta 280,0 m2; área de construção 615,0 m2. 

O prédio é composto por duas habitações, que se desenvolvem no r/c, 1º piso e sótão, 

perfazendo duas frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, ambas com 

saída para a via pública, reunindo as condições para ser submetido ao regime de propriedade 

horizontal, conforme as frações que se descrevem: 

Fração A – Constituída por rés-do-chão, destinada a habitação, tipologia T3, com entrada pelo 

número de polícia n.º 12 do Largo do Côrro, composta por circulação, três arrumos, sala, 

cozinha, instalação sanitária, três quartos e alpendre. E também com entrada pelo número de 

polícia n.º 13 do Largo do Côrro, composta por dois arrumos e instalação sanitária. 

Esta fração tem uma área coberta de 269,0 m2, área bruta de construção de 269,0 m2 e área 

descoberta de 122 m2. E a seguinte permilagem: 450‰ 

Fração B – Constituída por rés-do-chão, 1º andar e sótão, destinada a habitação, tipologia T3, 

com entrada pelo número de polícia n.º 11 do Largo do Côrro. No rés-do-chão a fração é 

composta por escadas e no 1º andar é composta por três quartos, duas salas, cozinha, 

instalação sanitária e quatro circulações. Existe ainda acesso ao sótão através de escadas na 

zona de circulação, sendo este composto por cinco arrumos. 

Esta fração tem uma área coberta de 226,0 m2, área bruta de construção de 346,0 m2. O 

terraço tem uma área de 46,0 m2. E a seguinte permilagem: 550‰ 

São comuns às frações A e B: 

- A cobertura, lajes de teto/pavimento, paredes autoportantes e as redes de infraestruturas. 

As Frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo por conseguinte os requisitos dos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. ------------------------------------------------------------------------- 
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18. Proposta de aquisição de prédios rústicos 79 e 80 secção E, da União de Freguesias de 

Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, para ampliação da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S. Bento 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, respeitante à aquisição dos prédios a seguir 

identificados, necessários ao projeto de expansão da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de São Bento: 

 Prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 79, secção E, com a área total de 3.125m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 902/19891206; 

 Prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 80, secção E, com a área total de 3.000m2, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 897/19891206. 

Os prédios são propriedade de Fernando da Luz Nobre Fernandes e José Manuel da Luz 

Fernandes, contribuintes nº 119146274 e n.º 112690254. 

Na sequência dos contatos efetuados pela Autarquia com os proprietários dos prédios, estes 

manifestaram o seu acordo à proposta efetuada, correspondente a 1,20€ por metro quadrado, 

conforme ofício com o registo de Entrada 16187, de 03/12/2014.  

Em conformidade o valor a pagar pela aquisição dos referidos prédios será o seguinte: 

 Prédio rústico artigo 79, Secção E – 3 750,00€ (três mil, setecentos e cinquenta euros) 

(3.125m2 X 1,20€); 

 Prédio rústico artigo 80, Secção E - 3 600,00€ (três mil e seiscentos euros) (3000m2 x 

1,20€) 

Conforme solicitado, o Serviço de Assessoria Jurídica procedeu à recolha dos documentos 

necessários à celebração da escritura pública e ao pedido de cabimento da verba indicada, que 

foi objeto do cabimento com o n.º sequencial 9044, no valor de 7 350,00€ (sete mil, trezentos e 

cinquenta euros). 

Considerando que, nos termos da alínea g), do número 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, compete à câmara municipal “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor 

até 1000 vezes a RMMG”, propõe-se o assunto para deliberação. ---------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que este interesse na ampliação das zonas de 

atividades económicas é comum a todos e nos últimos três mandatos, de forma acentuada, os 

eleitos do PS têm chamado a atenção para a necessidade de redimensionamento desta ZAE e 

das outras do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Deliberação  

Nos termos da alínea g), do número 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir aos Srs. Fernando da Luz Nobre 

Fernandes e José Manuel da Luz Fernandes, os seguintes prédios rústicos, destinados à 

expansão da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento: 

 Prédio rústico artigo 79, Secção E – Pelo valor de 3 750,00€ (três mil, setecentos e 

cinquenta euros) (3.125m2 X 1,20€); 

 Prédio rústico artigo 80, Secção E – Pelo valor de 3 600,00€ (três mil e seiscentos euros) 

(3000m2 x 1,20€) 

 

 

19. Assuntos gerais de interesse autárquico  

19.1. AMGAP “A autonomia do poder local democrático em defesa da água potável 

Declaração de Almada 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do email enviado pela Associação de Municípios 

para a Gestão da Água Pública, em 17 de março último e cujo teor é o seguinte: -------------------- 
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19.2. Grupo Parlamentar do PCP – Implicações financeiras da construção de equipamento da 
Creche Nª Senhora da Conceição – Serpa 
A Câmara Municipal tomou conhecimento do email enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP 
em 11 de março último e cujo teor é o seguinte: ------------------------------------------------------------ 
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19.3. Grupo Parlamentar do PCP – Acordos de cooperação com o Centro Social S.Jorge e 
Senhora das Pazes, de Vila Verde de Ficalho  
A Câmara Municipal tomou conhecimento do email enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP 
em 11 de março último e cujo teor é o seguinte: ------------------------------------------------------------ 
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20. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário da Tesouraria n.º 61, referente ao 

dia 1 de abril de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 792.724,98 (setecentos e noventa 

e dois mil, setecentos e vinte e quatro euros e noventa e oito cêntimos) e 135.711,41 (cento e 

trinta e cinco mil, setecentos e onze euros e quarenta e um cêntimos), respeitante a operações 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Noel 

Farinho para, no que respeita à transferência do Hospital de S. Paulo para a Santa Casa da 

Misericórdia e face aos registos anómalos de funcionamento, perguntar se o município tem 

conhecimento se já houve alguma normalização da situação.  

 

O Sr. Vice-Presidente informou que têm decorrido os contatos normais, mas em termos 

concretos não existe mais informação, mas talvez numa próxima reunião o Sr. Presidente tenha 

mais alguma informação a transmitir. 

O Sr. Vereador Noel Farinho propõe que seja prestada uma informação detalhada sobre o 

prosseguimento destes assuntos, que são preocupantes. --------------------------------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador Daniel Veiga para reiterar os pedidos que já tinha 

apresentado, para conhecimento dos projetos do Jardim Municipal de Serpa, do Mercado 

Municipal, da obra inacabada que se situa entre a piscina e o pavilhão Carlos Pinhão, e o 

projeto/estudo para o Parque de Campismo.  

Questiona ainda sobre a obra que está a ser realizada no Alto da Forca, de construção de um 

depósito de água, em que parece que se prevê a vedação duma área, onde existia um caminho 

pedestre e que costumava ser utilizada como miradouro.  

Propõe ainda que a Câmara tenha em atenção o estado em que se encontra a Rua Manuel Dias 

Nunes, em Serpa, que é uma rua complicada em termos de trânsito, o que dificulta e torna 

perigoso o acesso às habitações. Considera que a Câmara deveria fazer um estudo para 

verificar qual a melhor solução para proteger o acesso às habitações que se encontram nessa 

rua. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vice-Presidente respondeu que estão a ser tratadas as informações respeitantes aos 

pedidos que apresentou e em relação à obra que está a decorrer no Alto da Forca, diz que a 

mesma é da responsabilidade das Águas do Alentejo, embora já tenham decorrido reuniões 

com a Câmara e com a União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), para que aquela 

zona continue a servir de miradouro e seja um espaço agradável e a Câmara já remeteu à União 

de Freguesias um desenho/planta respeitante ao arranjo daquele espaço.  
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Quanto à Rua Manuel Dias Nunes, diz que é uma situação que tem preocupado a Câmara e 

informa que já existem estudos efetuados e propostas apresentadas pelos serviços e está a ser 

preparada uma intervenção, em conjugação com o Terreiro Humberto Delgado e a Rua da 

Fonte Santa e quando o assunto estiver devidamente preparado será dado conhecimento ao 

Executivo.  

Aproveita também para referir que já estão a ser feitas as marcações no pavimento junto ao 

centro escolar e questionado sobre o assunto, informa que a ligação elétrica definitiva foi 

concluída hoje e na próxima semana será resolvida a situação do ar condicionado. ---------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Foi dada a palavra ao elemento do público que se encontrava presente, o Sr. Mário de Jesus, 

residente em Serpa, o qual começou também por fazer referência à situação da Rua Manuel 

Dias Nunes, dizendo que há muitos anos que não é intervencionada e que entretanto se gastou 

muito dinheiro na construção de uma rotunda no inicio dessa rua.  

Questionou ainda sobre a situação em que se encontra o caminho de acesso ao Rio Guadiana, 

dizendo que o mau estado em que se encontra impossibilita que algumas pessoas tenham 

acesso ao rio. 

Considera que existe um descontentamento da população e na sua opinião, a Câmara deveria 

estar atenta às necessidades das pessoas, estar mais próximo delas e investir no seu bem-estar.  

 

O Sr. Vice-presidente começou por responder à questão levantada sobre o acesso ao rio, 

explicando que a autarquia tem um projeto de ligação da cidade ao rio, para o qual existiu um 

financiamento comunitário, mas devido a problemas com o proprietário de um dos terrenos 

não foi possível concluir esse projeto. Depois de a Câmara ter negociado e acordado valores 

para a aquisição do terreno, esse proprietário desistiu do negócio e interpôs uma ação em 

Tribunal, que ganhou, estando agora a autarquia impossibilitada de prosseguir com o arranjo 

de todo o caminho até ao rio, pois o proprietário não permite a entrada das máquinas da 

autarquia no terreno que lhe pertence. Convida o Sr. Mário para um dia se deslocar à Câmara e 

disponibiliza-se para o receber e mostrar-lhe esse projeto que a Câmara tinha para ligação ao 

rio e explicar-lhe de forma mais detalhada, o prosseguimento desse processo. 

Sobre a Rua Manuel Dias Nunes, conforme já explicou anteriormente no período de 

intervenção dos eleitos, a Câmara tem um projeto para arranjo dessa rua e está a ser tratado o 

assunto.  

No que se refere ao comentário de que a Câmara deveria estar mais próxima das pessoas, 

responde que essa proximidade com a população sempre existiu, quer na área da cultura, quer 

do desporto e com as diversas associações. --------------------------------------------------------------------- 
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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. Pedido de autorização de queimadas 

3. Certificação de nome de rua 

4. Parecer sobre aumento do número de compartes 

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 João Tiago Coelho, 48 em Pias 

6. Grupo Coral Feminino “Flores do Chança” – Proposta de apoio financeiro 

7. Grupo Coral de A-do-Pinto – Pedido de apoio para o Encontro de Grupos Corais  

8. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio para o Encontro de Grupos Corais  

9. Atlético Clube de Ficalho – Proposta de atribuição de subsídio  

10. Centro de Cultura Popular de Serpa – Proposta de atribuição de subsídio  

11. Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos – PERSU 2020 – Plano de Ação  

12. Concurso público internacional para fornecimento de energia elétrica em mercado livre – 

Aprovação da minuta do contrato 

13. Concurso público internacional para fornecimento de gasoleo rodoviário – Aprovação da minuta 

do contrato 

14. Pedido de apoio/patrocinio para publicação da obra “O Livro dos Sonhos Tagarelas” – Maria 

Dulce Claudio Guerreiro  

15. Propriedade horizontal do prédio sito no Largo do Côrro, n.º 11, 12 e 13 em Serpa – Requerente: 

Maria Cecilia Brito Rodrigues Palma de Melo Abraços 

16. Proposta de aquisição de prédios rústicos 79 e 80 secção E, da União de Freguesias de Vila Nova 

de S. Bento e Vale de Vargo, para ampliação da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S. Bento 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H30 da qual, 

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

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

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

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

 

    O Vice-presidente               A Secretária 

 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Carlos Alberto Bule Martins Alves)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna)    
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ANEXO 1 – Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos – PERSU 2020 – Plano de Ação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


