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Ata n.º 10/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 11 de maio de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 10/2016 
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 11 DE MAIO DE 2016 

 

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

no dia 11 de maio de 2016, pelas catorze 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 9/2016  

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 9, relativa à reunião realizada no dia 27 de abril, a qual foi 

previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. 

Vereador Carlos Alberto Martins Alves, por não ter participado na referida reunião.  

 

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

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

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

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2015 

2. Novo Acordo de Transação celebrado entre o Município de Serpa e a AGDA – Águas 

Públicas do Alentejo 

3. Autorização prévia de repartição de encargos – Aquisição de gasóleo rodoviário 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Parecer sobre aumento de compartes  

6. Certificação de nome de rua 

7. Licenças de recinto improvisado 

8. Pedido de licença para VIII Passeio BTT Rota do Rosmaninho  

9. Direito de preferência – Anúncio n.º 17454/2016 

10. Proposta de abertura de concurso público internacional para aquisição de gasóleo  

11. Revisão de retenção de 5% do contrato do projeto do Museu de Arqueologia de Serpa 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555799, de 16/12 no prédio urbano sito na 

Rua dos Moinhos, n.º 10 em Vila Verde de Ficalho  
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13. Pedido de adiantamento de subsídio do Futebol Clube de Serpa 

14. Projeto de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia - Serpa 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2015 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que Assembleia Municipal em sessão realizada no dia 

29 de abril, deliberou, por maioria, com 9 (nove) abstenções dos eleitos do PS e PSD e 15 

(quinze) votos a favor dos eleitos da CDU, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea 

l) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a Conta de Gerência relativa ao ano 

financeiro de 2015. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Novo Acordo de Transação celebrado entre o Município de Serpa e a AGDA – 

Águas Públicas do Alentejo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

29 de abril, deliberou por unanimidade, autorizar a celebração do novo acordo com a AgdA - 

Águas Públicas do Alentejo, S.A. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

3. Autorização prévia de repartição de encargos – Aquisição de gasóleo rodoviário 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o órgão deliberativo, em sessão realizada no dia 

29 de abril, nos termos do artigo 24º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e alínea c) do nº 1 do 

artigo 6º da Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, autorizar a seguinte 

repartição de encargos, respeitante à aquisição de gasóleo rodoviário:  

Anos Montante s/iva Montante c/Iva 
2016 108.900€ 133.947€ 

 2017 221.100€ 271.953€ 
 

 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

4.1.Comissão de festas de A-do-Pinto 

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

6395 datada de 3 de maio do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 euros, 

para as atividades a realizar nas festas daquela localidade, entre os dias 12 e 16 de maio.  
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4.2.Moto Clube de S.Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube de S.Bento, através de Pretensão n.º 6139 datada 

de 27 de abril do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

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

aquele Clube do pagamento da taxa de recinto improvisado, no valor de 15,00 € referente à 

realização de uma brincadeira com vacas, no dia 1 de maio.  

 

4.3.Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco 

De acordo com o solicitado pela Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco, 

através de email datado de 2 de maio do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 

11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de utilização do parque 

desportivo de Serpa, no valor de 135,00 €, nos dias 14 e 15 de maio, para treinos da seleção 

nacional de desportos com disco. --------------------------------------------------------------------------------- 
 

4.4.Grito Radical – Associação de Musica 

De acordo com o solicitado pela Associação Grito Radical, através de Pretensão n.º 6068 datada 

de 26 de abril do corrente ano, 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, no valor de 15,00 € e de 

ruido no valor de 20,00 € para realização de atividades musicais durante as festas de Vila Nova 

de S. Bento, entre os dias 28 de abril e 1 de maio. ------------------------------------------------------------ 

 

4.5.Comissão de Festas da Ascensão do Senhor de Vale de Vargo 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas da Ascensão do Senhor de Vale de Vargo 

através de Pretensão n.º 6243 datada de 29 de abril do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de 

recinto improvisado, no valor de 15,00 € e de ruido no valor de 20,00 € para os bailes e 

variedades a realizar entre os dias 5 e 9 de maio. ------------------------------------------------------------- 
 

4.6.Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento 

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

carta datada de 31 de março do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de licença para o VIII Passeio 

BTT Rota do Rosmaninho. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Parecer sobre aumento de compartes  

5.1.Prédio rústico denominado "Cercado da Retorta” 

Na sequência do requerimento de Amélia da Encarnação Fernandes, datado de 3 de maio e do 

parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território datado de 4 de maio do 

corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado "Cercado da Retorta", descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1289/20000202 e inscrito na matriz predial da 

extinta freguesia de Santa Maria, sob o artigo 57 | Secção D, com 2,65 hectares, decorrente da 

venda que ANTÓNIO MANUEL GOMES MORGADO, vai efetuar a favor de AMÉLIA DA 

ENCARNAÇÃO FERNANDES e RUI MANUEL DA ENCARNAÇÃO FERNANDES, na proporção de 1/2 

a cada um (1,325hectares), 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 70/2015 de 16 de julho. --------------------------------------------- 

 

5.2.Prédio rústico denominado “João Gago” 

Na sequência do requerimento de Anabela Anão, datado de 20 de abril e do parecer técnico da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território datado de 21 de abril do corrente ano, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao aumento de 

compartes no prédio rústico denominado "João Gago", descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 1641/20030414 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, sob o artigo 86 | Secção H, com 6,6275hectares, decorrente da doação que Conceição 

da Silva Inácio Anacleto Neves e Fernando Manuel Anacleto Neves, vão efetuar a favor de João 

Carlos da Silva Anacleto Neves e Ricardo da Silva Anacleto Neves, filhos, na proporção de 1/2 a 

cada um (3,3137hectares), 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 70/2015 de 16 de julho. 

 

 

6. Certificação de nome de rua 

De acordo com o requerido por Manuel Sesifredo Sargento e de harmonia com o parecer da 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 4 de maio do corrente ano, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a atual “Avenida Jerónimo dos 

Reis Toucinho” em Vale de Vargo, teve anteriormente a designação de “Bairro da Boa Vista ou 

Rua da Ilha”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7. Licenças de recinto improvisado 

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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. 

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------- 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Grito Radical – 

Associação de Musica  

Musica 6063 

2016.04.26 

28 de abril a 4 de 

maio 

2016.04.28 

 

Comissão de Festas 

Ascensão do Senhor 

Baile e 

variedades 

6238 

2016.04.29 

5 a 9 de maio 2016.05.04 

 

Comissão de Festas de 

Pias 

Comemorações 

do 25 de abril 

5012 

2016.04.06 

22 a 24 de abril 2016.04.28 

 

 

 

8. Pedido de licença para VIII Passeio BTT Rota do Rosmaninho – Associação 

desportiva de Vila Nova de S.Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a Associação Desportiva de 

Vila Nova de S. Bento, vem solicitar autorização para um evento desportivo “VIII Passeio BTT 

Rota do Rosmaninho” a realizar no dia 15 de maio, com inicio às 9H00 e término às 15H00 no 

Pavilhão Multiusos em Vila Nova de São Bento. 

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, o processo foi instruído com todos os documentos necessários. 

 

 Deliberação  

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

realização do “VIII Passeio BTT Rota do Rosmaninho” no dia 15 de maio, de acordo com o 

solicitado pela Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento. ------------------------------------------- 

 

9. Direito de preferência – Anúncio n.º 17454/2016 

Nº Pedido- 17454/2016  
Data do Anúncio - 19-04-2016  
Data de Disponibilização no Site - 19-04-2016  

 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Banco BPI SA  
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NIF/NIPC 
501214534  
E-mail 
joao.miguel.venade@bancobpi.pt  
Telefone 
217226848  
Endereço 
Rua Braamcamp nº 11 - 7 piso  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação                            NIF/NIPC 
                                       Banco BPI SA                    501214534 
  

 
Comprador(es) 
Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 
Mário Fernando dos Reis Henrique 104588942 
Maria de Deus Raio Batista Valente Henrique  104588950 

  
 Identificação do Imóvel 
 Descrição em Ficha - 1628  

Artigo Matricial - 2789  
Quota Parte - Fração Autónoma 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 160 m2  

 
Área Total 

---- Hectares  
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - RUA DOS ARCOS, Nº 3  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Serpa (Santa Maria)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 57000 Moeda Euros  
 
Data previsível do negócio 
04-05-2016  
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território em 4 do corrente mês 

de maio, emite o parecer que, considerando a localização e o valor, a autarquia não terá 

interesse em exercer o direito de preferência. ---------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na transmissão do imóvel sito na Rua dos Arcos, n.º 3 em Serpa. ------------------------ 

 

 

10. Proposta de abertura de concurso público internacional para aquisição de gasóleo  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 3 de 

maio, refere que, considerando as necessidades futuras de combustível para a frota automóvel 

do Município, torna-se imperativo contratualizar a aquisição de Gasóleo Rodoviário. 

A potencial aquisição foi objeto de autorização prévia do Órgão Deliberativo em sessão de 

29/04/2016, referente à repartição de encargos, de harmonia com a alínea c) do nº 1 do artigo 

6º da Lei nº 8/2012 em complemento com o estipulado nos nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-

Lei 197/99 de 8 de Junho.  

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte:  

a) Proceder à abertura de concurso público com publicidade internacional, 

considerando que o valor máximo é de €330.000,00, de acordo com o disposto 

com o artº20, nº1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o 

Regulamento UE Nº2342/2015 da Comissão, de 16 de dezembro; 

b) Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento e caderno de 

encargos, de acordo com o disposto no artº40, nº1, b) do CCP, conjugado com o 

disposto no artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho, as quais 

constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante; 

c) A apresentação de propostas deverá ser efetuada no prazo de 40 dias, após 

envio para o Jornal Oficial das Comunidades Europeias, cfr nº 3 do artigo 136º do 

CCP; 

d) O Júri será composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da 

DAFRHAJ, como Presidente; Cristina Quaresma - Técnica Superior e Nuno 

Canhita - Técnico Superior, como Vogais. Como elementos suplentes Jennifer 

Paraíba - Técnica Superior e Fernanda Barradas - Técnica Superior. 

 

11. Revisão de retenção de 5% do contrato do projeto do Museu de Arqueologia de 

Serpa 

A Subunidade de Contratação Publica e Aprovisionamento em 21 de abril do corrente ano, 
informa que, na sequência do pedido apresentado pela Souza Oliveira – Arquitetura e 
Urbanismo, Ldª, foi analisado o processo, nomeadamente a lista de preços unitários e 
confirmados os valores retidos pela Gestão Financeira. 
Da análise efetuada à lista de preços unitários e restante processo verificou-se: 
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1. O valor correspondente aos serviços objeto do contrato é de 97.500,00€ (noventa e sete mil 
e quinhentos euros); 
2. O valor correspondente a mobiliário/equipamentos da obra é de 151.995,58€ (cinto e 
cinquenta e um mil, novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos); 
3. Na gestão financeira existe um depósito de caução para garantir o exato e pontual 
cumprimento da execução do contrato, no valor de 12.474,79€ (doze mil, quatrocentos e 
setenta e quatro euros e setenta e nove cêntimos); 
4. Aos valores acima referidos acresce a taxa de IVA legal em vigor. 
 
Nos termos do artº 88º, nº 1 do CCP, nos contratos que impliquem o pagamento de um preço 
pela entidade adjudicante, deve ser exigida ao adjudicatário a prestação de uma caução 
destinada a garantir a sua celebração, bom como o exato e pontual cumprimento de todas as 
obrigações legais e contratuais que assume com essa celebração. 
O valor da caução é de 5% do preço contratual, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 89º 
do CCP. 
Nos termos do nº 3 do artº 295º do CCP, nos contratos em que não haja obrigações de correção 
de defeitos pelo co-contratante, designadamente obrigações de garantia, o contraente público 
deve promover a liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais […] 
Ainda nos termos do nº 2, alínea c) do artº 397º do CCP o prazo de garantia de equipamentos 
afetos à obra, mas dela autonomizáveis é de 2 (dois) anos. 
 
Tratando-se de um contrato misto, em que existe o fornecimento de bens e serviços, e estando 
confirmada a execução dos serviços e de tudo acima exposto, sugerem: 

• Que se mantenha uma caução de 7.599,78€ (sete mil, quinhentos e noventa e nove euros 
e setenta e oito cêntimos), como garantias do mobiliário/equipamentos instalados no 
âmbito do procedimento; Este valor corresponde 5% do valor contratual, referente ao 
mobiliário/equipamentos; 

 Que se liberte a quantia de 4.875,01€ (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco euros e 
um cêntimo) do valor caucionado, correspondente à execução dos serviços prestados e 
já concluídos. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, relativamente ao contrato do projeto do Museu de Arqueologia de Serpa, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte:  

• Manter uma caução de 7.599,78€ (sete mil, quinhentos e noventa e nove euros e setenta 
e oito cêntimos), como garantias do mobiliário/equipamentos instalados no âmbito do 
procedimento; Este valor corresponde 5% do valor contratual, referente ao 
mobiliário/equipamentos; 

 Libertar a quantia de 4.875,01€ (quatro mil, oitocentos e setenta e cinco euros e um 
cêntimo) do valor caucionado, correspondente à execução dos serviços prestados e já 
concluídos. 
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12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12 no prédio urbano 

sito na Rua dos Moinhos, n.º 10 em Vila Verde de Ficalho  

Sobre o processo designado em epígrafe, objeto de deliberação da Câmara Municipal na 

reunião de 22 de fevereiro do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território informa que já deu entrada o processo de licenciamento de obras 03/2016/9, tendo 

sido emitido o alvará de licença n.º 10/2016, referente a substituição de cobertura de uma 

habitação na Rua dos Moinhos, n.º 10 em V.V.Ficalho, pelo que propõem que o processo de 

vistoria em causa seja suspenso por 60 dias a aguardar a execução das obras licenciadas. 

Posteriormente deverá ser verificada a situação do imóvel e se proceda ao arquivamento do 

processo de vistoria.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do prosseguimento do referido processo. -------------- 

 

 

13. Pedido de adiantamento de subsídio do Futebol Clube de Serpa 

O Sr. Presidente informou que reuniu com o Futebol Clube de Serpa, onde este expôs a sua 

atual situação, devido a problemas financeiros, solicitando que seja concedido um 

adiantamento do subsídio, tendo sido posteriormente enviado pelo Clube o seguinte email 

datado de 6 de maio a formalizar esse pedido: 
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Na sequência da reunião e do pedido, a Câmara Municipal enviou hoje ao Clube o seguinte 

email: 

 

 
 

De acordo com o exposto no email, o Sr. Presidente propõe que seja concedido ao Futebol 

Clube de Serpa, um adiantamento do subsidio no valor de 8.000,00 €, sendo 3.000,00 € 

descontados na época desportiva 2016/2017, 2.500,00 € na época 2017/2018 e 2.500,00 € em 

2018/2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que acredita que a solução encontrada seja a 

menos má e concorda, desde que o procedimento seja considerado pontual e de emergência e 

que qualquer instituição do concelho, que faça pedidos idênticos, seja tratada de igual forma.  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e 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 ao Futebol Clube de 

Serpa um adiantamento do subsídio no valor de 8.000,00 € (oito mil euros), dos quais 3.000 € 

(três mil) serão descontados na época 2016/2016 e 2.500 € (dois mil e quinhentos) em cada 

uma das duas épocas seguintes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves ausentou-se durante a apreciação e votação 

do assunto, por se encontrar impedido, nos termos da lei. ------------------------------------------------ 
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14. Projeto de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia - Serpa 

Procedeu-se à análise do projeto de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em 

Serpa, executado pela empresa Centímetro Quadrado – Engenharia e Gestão de Projetos, lda., 

o qual teve como base um caderno de encargos elaborado pela Câmara Municipal, no qual foi 

expressa a estratégia de revitalização do espaço a respeitar e identificados os problemas 

existentes no local, de componente mais técnica e cuja proposta deve dar solução.  

 

 Intervenções 

Começou por intervir o Sr. Vereador João Santos o qual referiu que o equipamento que é 

proposto poderá ser explorado de uma melhor forma, nomeadamente as placas de 

identificação das espécies, por considerar que fogem à estética do respetivo equipamento. No 

que diz respeito ao parque infantil também se poderia melhorar com material mais barato e 

atual e na sua opinião talvez se pudesse retirar o comboio. Considera que o processo deveria 

ser acompanhado pelos técnicos da autarquia, para que se escolher um material urbano mais 

coerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, espera que não haja dúvidas sobre a posição dos eleitos 

do PS em relação ao jardim, embora com algum atraso, consideram que é fantástico que se 

avance, mas lembra que no decorrer deste ano perguntaram por maquetes e propostas, 

mostrando que estavam empenhados em participar mais ativamente, com algumas sugestões, 

tendo o Sr. Presidente respondido na altura, que não existia nada de concreto. 

Não pode deixar de demonstrar alguma tristeza de não terem sido considerados no processo, 

de não terem participado ativamente, contudo o que pretendem é que o jardim seja 

requalificado, e consideram que é uma proposta globalmente boa, e gostaria de colocar o 

enfoque naquilo que o diferencia de outros, que é a sua riqueza pela flora que ostenta, gostaria 

que desta requalificação resultasse a manutenção da atual flora, e se possível enriquece-la.  

 

O Sr. Presidente respondeu que todo o processo tem sido acompanhado pelos técnicos da 

Câmara Municipal e o equipamento que está proposto já foi visto pelos nossos técnicos e em 

relação ao parque infantil recorda que todos os equipamentos têm que estar homologados. 

Sobre o facto de não terem participado mais ativamente, diz que não houve participação dos 

eleitos, foi um trabalho dos técnicos, e a proposta de se requalificar caminhos, balneários, bar, 

zona de parque infantil, foi com base num projeto antigo. Contudo, no que se refere às 

sugestões sobre o equipamento, nomeadamente as placas identificativas, irá verificar-se o 

assunto com os respetivos serviços. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

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

requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Serpa, de acordo com a proposta que consta 

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

 

 

15. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 87 referente ao 

dia 10 de maio de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 976.253,82 (novecentos e 

setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e três euros e oitenta e dois cêntimos) e 39.834,17 

(trinta e nove mil, oitocentos e trinta e quatro euros e dezassete cêntimos), respeitantes 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. Conta de Gerência relativa ao ano de 2015 

2. Novo Acordo de Transação celebrado entre o Município de Serpa e a AGDA – Águas 

Públicas do Alentejo 

3. Autorização prévia de repartição de encargos – Aquisição de gasóleo rodoviário 

4. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

5. Parecer sobre aumento de compartes  

6. Certificação de nome de rua 

7. Licenças de recinto improvisado 

8. Pedido de licença para VIII Passeio BTT Rota do Rosmaninho  

9. Direito de preferência – Anúncio n.º 17454/2016 

10. Proposta de abertura de concurso público internacional para aquisição de gasóleo  

11. Revisão de retenção de 5% do contrato do projeto do Museu de Arqueologia de Serpa 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555799, de 16/12 no prédio urbano sito na 

Rua dos Moinhos, n.º 10 em Vila Verde de Ficalho  

13. Pedido de adiantamento de subsídio do Futebol Clube de Serpa 

14. Projeto de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia - Serpa 

15. Resumo Diário da Tesouraria 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H50 da qual, para 

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

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

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

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

 

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Ata n.º 10/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 11 de maio 

 

 

 

 

Anexo 1 –  PROPOSTA DE ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE GASÓLEO – 

Programa de procedimento e caderno de encargos 

 

 

Anexo 2 – PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL PULIDO GARCIA - SERPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


