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Ata n.º 22/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 12 DE OUTUBRO DE 2016 

 

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

no dia 12 de outubro de 2016, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos 

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

 

Aprovação da Ata n.º 21/2016  

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 21, relativa à reunião realizada no dia 28 de setembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ----- 

 

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

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

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

 

1. Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2017 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – 6º Passeio de BTT Rota do Pulo do Lobo 

5. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio para as Comemorações do 

Aniversário  

6. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turno das farmácias para 2017 

7. CPI 13/2010 - Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria – Aprovação da 2ª 

conta final 

8. CPI 32/2010 – Empreitada de execução do centro escolar EB/JI de Serpa – Libertação de 

cauções 

9. CPI 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – 

Relatório final e proposta de adjudicação  

10. CPI 9/2013 – Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 

11. CP 22/2005 – Empreitada da ETAR de Brinches – Libertação de caução  

12. Projeto de execução a requalificação do Mercado Municipal de Serpa 
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13. Direito de preferência do prédio sito na Rua João Lampreia, n.º 13 em Serpa 

14. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 

2016/2017 – 3ª fase 

15. Proposta anual de transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas n.º 1 – Ano 

letivo 2016/2017 

16. 12ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

17. Assuntos gerais de interesse autárquico 

18. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

1. Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2017 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no 

dia 29 de setembro, deliberou, por maioria, com 8 (oito) votos contra do PS, 1 (uma) abstenção 

do PSD e 16 (dezasseis) votos a favor da CDU, de harmonia com as disposições conjugadas do 

artigo 25º, n.º 1, alínea d), da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e n.ºs 1 e 5 do artigo 112º, do 

Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de 

Novembro, com a redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março (Orçamento de Estado 2016), 

fixar as seguintes taxas de Imposto Municipal sobre imóveis para 2017: 

- Prédios urbanos - Fixação de taxa de 0,32%; 

- A redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de 

valor municipal ou património cultural; 

e, 

- A majoração em 30% da taxa de IMI para prédios urbanos degradados. 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  
2.1.Clube de Natação AQUASERPA  
Através de email datado de 27 de junho, o Clube Aquaserpa envia à autarquia o projeto da 
época desportiva 2016/2017 e solicita a isenção total do pagamento da taxa de utilização da 
piscina municipal coberta.  
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A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que as Associações/Clubes do 

Concelho, de acordo com a deliberação de 20 de julho de 2016, estão isentos do pagamento de 

taxas de utilização dos equipamentos municipais. As respostas estão a ser enviadas conforme 

deferimento dos pedidos de utilização dos equipamentos. 

O Clube AquaSerpa, no capítulo das isenções tem sido analisado individualmente. Até à época 

desportiva 2015/2016 o clube usufruía de 75% da isenção de pagamento. Em 2015/2016 foi-lhe 
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concedido isenção a 100%, o que totalizou um apoio de 6 300,0 €, pelas 420 horas de utilização 

da piscina coberta. 

Informam ainda que o Clube AquaSerpa integra o Conselho Municipal do Movimento 

Associativo com documentos atualizados. ---------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

De acordo com o solicitado, 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, conceder 

ao Clube de Natação AquaSerpa a isenção a 100% da taxa de utilização da piscina coberta para 

a época 2016/2017. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.2. Moto Clube S.Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube São Bento, através de Pretensões n.º 14986 e 

14598 datadas de 26 e 20 de setembro do corrente ano, respetivamente, 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 ruido, no 

valor de 20,00€ e recinto improvisado no valor de 30,00 €, respeitante às atividades de música 

ao vivo nos dias 24, 25 e 30/09 e 1/10. -------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3. Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe  

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Nª Srª de Guadalupe, através de 

Pretensão n.º 14425 datada de 16 de setembro 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€ e recinto improvisado no valor de 90,00 €, respeitantes às atividades no Espaço Nora 

nos dias 16 a 30 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4. Futebol Clube de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 14715 datada 

de 21 de setembro 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 ocupação da via pública, no valor 

de 20,00€, relativa à exploração do bar, no dia 24 de setembro, aquando da realização do Rali 

Flor do Alentejo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5.Lina Maria Paulino Valadas Clérigo 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que, no 
âmbito do Processo de Licenciamento n.º 3/2016/170, veio o Requerente solicitar a isenção de 
pagamento da taxa municipal devida, no montante de 691,62 €. 
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De acordo com o disposto no artigo 8, n.º 4, do Regulamento de taxas e outras receitas 
municipais, “poderão ser concedidas isenções e reduções sobre as taxas devidas pela realização 
de operações urbanísticas e realização de infraestruturas urbanísticas ou beneficiar de uma 
redução de 50 % por deliberação fundamentada da Câmara Municipal, quando requerida ou 
oficiosamente”. 
Acrescenta o artigo 11º, do mesmo Regulamento, que “compete à Câmara Municipal decidir 
sobre as isenções ou reduções, sob proposta fundamentada”. 
Desta forma, desde que seja devidamente fundamentado, o pedido de isenção da referida taxa 
municipal pode ser apreciado a deferido em reunião da Câmara Municipal de Serpa 
 

Sobre o assunto, o Vereador responsável pelo Pelouro do Urbanismo e Ordenamento do 
Território, em 7 do corrente mês de outubro informa o seguinte: 
 
«O presente processo teve início formal em maio de 1998, quando o Requerente Manuel 
Fernando Pais Clérigo apresentou um pedido para “ampliação de um edifício destinado a 
oficina de canteiro” a “executar num lote de terreno anexo ao seu, e que será cedido pela 
Câmara Municipal de Serpa”. 
Considerando que a pretensão do Requerente visava a ocupação de uma parcela de terreno 
afeta ao domínio público (espaço destinado a estacionamento), conforme Plano de Pormenor 
da Zona Industrial de Serpa, ratificado pela Portaria n.º 46/96, de 16 de fevereiro, o processo 
não pode ser concluído. 
No entanto, após apreciação do assunto e presença do Sr. Manuel Fernando Pais Clérigo em 
reuniões da Câmara 
Municipal de Serpa, expondo a necessidade absoluta de ampliar a oficina de canteiro, foi 
deliberado por unanimidade, na reunião de 3 de junho de 1998 “informar o Sr. Manuel Pais 
Clérigo que, de acordo com o solicitado, não vê inconveniente na ampliação da sua oficina de 
transformação de pedra natural, na Zona Industrial de Serpa, e os respetivos serviços da 
Câmara Municipal irão proceder à alteração/retificação ao Plano de Pormenor da referida 
Zona Industrial, remetendo-o às várias entidades intervenientes no processo, por forma a 
permitir a ampliação do lote existente”. 
Como se viria posteriormente a demonstrar, a pretendida “alteração/retificação” do Plano de 
Pormenor envolvia dificuldades e procedimentos bastante mais complexos e morosos do que o 
previsto inicialmente. De tal forma que, apesar de solicitada a colaboração do Arq. Alfredo 
Saldanha e das diversas diligências efetuadas juntos das entidades competentes, nunca se 
conseguiu concluir o processo. 
De tal forma que o Plano de Pormenor acabaria por ser revogado pelo Plano de Urbanização de 
Serpa, publicado pelo aviso n.º 17228/2012 no Diário da República, 2.ª série, n.º 250, de 27 de 
dezembro e objeto de posterior 
Declaração de retificação n.º 321/2013 publicada no Diário da República, 2.ª série - N.º 50 - 12 
de março. 
Esta situação acabou por viabilizar a desafetação da parcela de terreno do domínio público para 
o domínio privada do Município por deliberações da Câmara Municipal de Serpa, de 
30/10/2013, e da Assembleia Municipal de 23 de dezembro de 2013, bem como a posterior 
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venda do pretendido lote de terreno por escritura pública celebrada em 5 de novembro de 
2014. 
Concluído este procedimento foi, finalmente, possível concluir o processo de licenciamento das 
obras executadas, conforme Processo 03/2016/170, que importa o pagamento de uma taxa no 
valor de 691,62 €. 
Em face ao exposto, considerando o historial do processo, os prejuízos que naturalmente 
resultaram para o Requerente por força da demora verificada na conclusão do processo e a 
fundamentação técnica que se anexa, proponho que a Câmara Municipal de Serpa delibere 
conceder a isenção total de pagamento da referida taxa municipal, no valor de 691,62€.» 
 

 Deliberação  
Face ao exposto e nos termos do artigo 8, n.º 4 e artigo 11.º do Regulamento de taxas e outras 

receitas municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar a requerente Lina 

Maria Paulino Valadas Clérigo do pagamento da taxa no valor de 691,62 (seiscentos e noventa e 

um euros e sessenta e dois cêntimos), respeitante ao Processo de Licenciamento 

n.º3/2016/170. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. 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 o seguinte despacho proferido pelo 

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

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Moto Clube S.Bento Musica ao vivo 14984 

2016.09.26 

Dias 30 de 

setembro e 1 de 

outubro  

2016.09.26 

 

 

4. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – 6º Passeio de BTT Rota do Pulo do 

Lobo 

Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria solicitou através de Pretensão n.º 15245 datada 

de 30 de setembro, autorização para um evento desportivo designado por “6º Passeio BTT Rota 

do Pulo do Lobo” realizado no dia 9 de outubro de 2016. 

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, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o processo foi 

instruído com todos os documentos necessários. 
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Atendendo à data de realização da prova, o Sr.Vice-Presidente emitiu despacho de deferimento 

no dia 7 do corrente mês de outubro.  

 Deliberação 

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

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

respeitante ao licenciamento do 6º Passeio de BTT Rota do Pulo do Lobo. ----------------------------- 

 

5. Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio para as Comemorações 

do Aniversário  

Na sequência do pedido da Sociedade de Instrução e Recreio 5 de outubro de Vale de Vargo, 

em que solicita apoio para uma ação pontual, que se prende com a comemoração do seu 

aniversário, através de um lanche para os seus associados, a Câmara Municipal deliberou, por 

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

Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, atribuir-lhe um subsídio no valor de 150,00 

€ (cento e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13145/2016.  

 

6. Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turno das farmácias para 

2017 

Na sequência do pedido apresentado pela Administração Regional de Saúde do Alentejo, 

através de email datado de 4 de outubro e em cumprimento do disposto no artigo 14º do DL 

n.º 7/2011, de 10 de janeiro e dos artigos 2.º e 3º da Portaria n.º 277/2012, de 12 de setembro, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta de escala 

de turnos das farmácias deste Município, para o ano de 2017, a qual consta dos anexos à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, constituída por cinco páginas. --------------------------- 

 

7. CPI 13/2010 - Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa – 

Aprovação da 2ª conta final 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 24 de 
setembro, refere o seguinte: 
 
«Considerando que: 

• Por deliberação da Câmara Municipal datada de 25-08-2010 foi autorizada a adjudicação da 

empreitada referente ao CPI nº 13/2010 – Empreitada de Requalificação do Largo de Santa 

Maria, em Serpa, à empresa Betão e Taipa – Construção e Recuperação de Edifícios, Ldª, pelo 

valor de 254.900,00€ (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos euros, acrescidos de IVA 

à taxa legal em vigor e com um prazo de execução de 90 (noventa) dias; 
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• Que a Conta Final foi elaborada nos termos do artigo 399º do CCP e remetida no prazo 

estipulado no artigo 401º da mesma disposição legal; 

• Se encontra apurada o valor da 2ª Conta Final da referida empreitada, aceite e assinada pelas 

partes a 01/08/2016; 

• Nos termos do nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a competência 

para autorizar a despesa é da Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial; 

 

Face ao exposto, propõe-se para aprovação do órgão executivo a 2ª Conta Final, apresentada 

pelo serviço de Empreitadas, referente à empreitada CPU nº 13/2010 – Empreitada de 

Requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa, no valor de 266.619,17€ (duzentos e 

sessenta e seis mil, seiscentos e dezanove euros e dezassete cêntimos), a acrescer a taxa de IVA 

legal de 6% no valor de 15.997,16€ (quinze mil, novecentos e noventa e sete euros e dezasseis 

cêntimos), o que perfaz o montante total de 282.616,33€ (duzentos e oitenta e dois mil, 

seiscentos e dezasseis euros e trinta e três cêntimos).» ----------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª Conta Final, 

referente à Empreitada de Requalificação do Largo de Santa Maria, em Serpa, no valor total de 

282.616,33€ (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e dezasseis euros e trinta e três 

cêntimos), com a taxa de IVA incluída. --------------------------------------------------------------------------- 

 

8. CPI 32/2010 – Empreitada de execução do centro escolar EB/JI de Serpa – Libertação 

de cauções 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 29 de 
setembro, refere o seguinte: 
 
«Veio a empresa Mota-Engil – Engenharia e Construções, S. A. solicitar a libertação de 15% de 

cada uma das garantias bancárias prestadas no âmbito do concurso acima identificado, e de 

75% das retenções efetuadas pela Gestão Financeira, para reforço das garantias prestadas, de 

acordo com o estipulado na alínea a), b) e c) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 

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

empreitadas de obras públicas). 

Sobre o assunto cumpre-me informar o seguinte: 

• Existem, no processo de concurso, duas Garantias Bancárias emitidas pela Caixa Geral de 

Depósitos, prestadas pela empresa acima identificada: 

1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 185.887,49€ 

(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), que 

corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato inicial; 
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2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ (onze 

mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que corresponde a 10% do 

valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2; 

 

• O auto de receção provisório data de 19/12/2012; 

• As garantias já foram alvo de redução de 60% do valor contratual, de acordo com o estipulado 

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

com a deliberação de câmara de 25-05-2015; 

• O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto; 

• Nos termos da alínea a), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 1º ano após a 

receção provisória da obra, é libertada 30% da caução total da obra; 

• Nos termos da alínea b), da mesma disposição legal, no 2º ano após a receção provisória da 

obra, é libertada mais 30% da caução total da obra; 

• Nos termos da alínea c), da mesma disposição legal, no 3º ano após a receção provisória da 

obra, é libertada mais 15% da caução total da obra; 

 

• Nestes termos, e de acordo com o que é solicitado pela empresa, deverá ser libertada, em 

cada uma das garantias e retenção: 

1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 185.887,49€ 

(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), que 

corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato inicial, deverá ser libertada 

27.883,12€ (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e três euros e doze cêntimos), ficando ainda 

caucionado o valor de 46.471,88€ (quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e um euros e 

oitenta e oito cêntimos); 

2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ (onze 

mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que corresponde a 10% do 

valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2, deverá ser libertada 1.799,85€ 

(mil, setecentos e noventa e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), ficando ainda caucionado 

o valor de 2.999,74€ (dois mil, novecentos e noventa e nove euros e setenta e quatro 

cêntimos); 

3. Retenções efetuadas pela Gestão Financeira, no valor de 3.323,16€ (três mil, trezentos e 

vinte e três euros e dezasseis cêntimos), referente à revisão de preços nº 4, deverá ser libertada 

2.492,37€ (dois mil, quatrocentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos), ficando 

ainda caucionado o valor de 830,79€ (oitocentos e trinta euros e setenta e nove cêntimos); 
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• Assim, a libertação é de 32.175,34€ (trinta e dois mil, cento e setenta e cinco euros e trinta e 

quatro cêntimos) da caução total da obra, ficando caucionado ainda o valor de 50.302,41€ 

(cinquenta mil, trezentos e dois euros e quarenta e um cêntimos); 

• Foi efetuada a vistoria, conforme estipulado no artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 

de agosto, a 29-04-2016, assinada pelo representante do dono de obra e pelo representante do 

empreiteiro. 

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

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

inicial, a autorização para que se proceda à libertação de 15% em cada uma das Garantias 

Bancárias acima identificadas, no valor total de 29.682,97€ (vinte e nove mil, seiscentos e 

oitenta e dois euros e noventa e sete cêntimos), e 75% da retenção acima referida, no valor de 

2.492,37€ (dois mil, quatrocentos e noventa e dois euros e trinta e sete cêntimos), nos termos 

acima descritos, o que perfaz o montante global de 32.175,34€ (trinta e dois mil, cento e 

setenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos).» ----------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar para a libertação 

de 15% em cada uma das Garantias Bancárias acima identificadas, no valor total de 29.682,97€ 

(vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e dois euros e noventa e sete cêntimos), e 75% da 

retenção acima referida, no valor de 2.492,37€ (dois mil, quatrocentos e noventa e dois euros e 

trinta e sete cêntimos), nos termos acima descritos, o que perfaz o montante global de 

32.175,34€ (trinta e dois mil, cento e setenta e cinco euros e trinta e quatro cêntimos). 

 

9. CPI 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – 

Relatório final e proposta de adjudicação  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento remete para apreciação o segundo 

relatório final, juntamente com o relatório preliminar, primeiro relatório final e reclamações 

apresentadas pelas empresas concorrentes e propõe que a Câmara Municipal, órgão 

competente para a decisão de contratar, nos termos do nº 4 do artigo 148º do CCP, aprove 

todas as propostas contidas no Relatório Final, nomeadamente para efeitos de adjudicação, 

não havendo lugar à fase de negociação das propostas. --------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para referir que há já muito tempo tinham proposto a 

requalificação deste espaço e o seu desejo é que a obra avance o mais depressa possível, tendo 

o Sr. Presidente respondido que se prevê que até ao final do primeiro semestre do próximo ano 

esteja concluída esta obra.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n.º 4 do 

artigo 148.º do C.C.P. aprovar o segundo relatório final do concurso público internacional 

11/2016, que consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante e adjudicar 

ao concorrente posicionado em primeiro lugar, a Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, 

S.A. a empreitada de requalificação do jardim municipal Pulido Garcia, pelo valor de 

445.235,84€ (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e 

quatro cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------- 

 

10. CPI 9/2013 – Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 

Tendo em conta que a aprovação dos serviços a mais teve lugar em reunião do Órgão Executivo 

de 28 de setembro de 2016, foi deliberado, por unanimidade, 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, nº2, 

do Código dos Contratos Públicos, aprovar a minuta do contrato adicional a celebrar com a 

Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA, respeitante à prestação de serviços na área dos 

seguros – Concurso Público Internacional n.º 9/2013, a qual consta de pasta anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. CP 22/2005 – Empreitada da ETAR de Brinches – Libertação de caução  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 7 de 

outubro, refere que veio a empresa Agrocinco – Construções, S. A. solicitar, telefonicamente, a 

libertação do seguro-caução com a apólice nº 100011676/200, emitida pela COSEC – 

Companhia de Seguro de Crédito, S. A. a 19-10-2007, prestada no âmbito dos primeiros 

trabalhos a mais no concurso acima identificado. 

Enquadramento do procedimento: 

• Os trabalhos a mais foram autorizados por deliberação de Câmara de 12/09/2007, pelo valor 

de 108.382,19€ (cento e oito mil, trezentos e oitenta e dois euros e dezanove cêntimos), 

acrescidos da taxa de IVA legal em vigor; 

• O contrato adicional nº 1 ao contrato nº 3/2006 foi assinado a 22/11/2007; 

• Por protocolo entre as Águas do Alentejo, S. A. e o Município de Serpa, a responsabilidade da 

obra foi para a primeira entidade, ficando, no entanto, todo o processo administrativo em 

poder do Município de Serpa, onde estão incluídas as cauções. 

• O auto de receção definitivo é emitido pelas Águas Públicas do Alentejo, S. A., a 11/05/2016; 

Face ao exposto, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 

2 de março (anterior regime jurídico das empreitadas de obras públicas, pela qual se rege o 

procedimento em causa), submetem a deliberação da Câmara Municipal, entidade que 

autorizou a despesa inicial, a autorização para que se proceda à libertação total do seguro-
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caução com a apólice nº 100011676/200, emitida pela COSEC – Companhia de Seguro de 

Crédito, S. A. a 19-10-2007. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o estipulado no nº 1 do artº 

229º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de março, autorizar a libertação total do seguro-caução com 

a apólice nº 100011676/200, emitida pela COSEC – Companhia de Seguro de Crédito, S. A. a 19-

10-2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Projeto de execução da requalificação do Mercado Municipal de Serpa 

Foi analisada uma informação dos respetivos serviços da autarquia, referente ao processo 

designado em epígrafe e cujo teor se transcreve:  

«Procedeu-se à análise do Projeto de Requalificação do Mercado Municipal de Serpa, em Serpa, 

executado pela empresa J.M. Carvalho Araújo – Arquitetura e Design, S.A, o qual teve como 

base um caderno de encargos elaborado pelos serviços técnicos da Câmara Municipal de Serpa. 

 

O autor do projeto apresenta uma proposta de intervenção pelo que passo a transcrever 

excertos da mesma: 

 

“…visa a intervenção uma imediata valorização do mercado, intensificando a sua própria 

identidade, nomeadamente, na facilidade de acessos, garantindo um diálogo mais forte com a 

cidade. Deste modo, a intervenção procura a valorização do espaço urbano envolvente, 

contribuindo para a maior satisfação da população local e do próprio turismo.  

No interior do mercado o conceito passa por redesenhar os espaços de serviço e de entrada de 

forma a encaixar o novo programa. Todos os espaços passam por um processo de “limpeza”, 

com o intuito de receber um novo ambiente comum a todos eles. 

 

Apesar das alterações no interior, as funções do atual mercado são mantidas, assim como 

grande parte da sua organização espacial. As entradas laterais e de serviços são mantidas no 

seu espaço original, sofrendo uma pequena deslocação a entrada principal para dar lugar a um 

novo espaço cultural do Mercado. 

 

O programa organiza-se todo num único piso à semelhança do que acontece atualmente. 

 

A implantação do novo programa respeita a maior parte do programa existente, localizando as 

lojas nas alas da nave central onde se localiza a atividade mercantil. Nesta zona central são 

mantidas as bancas originais de trabalho, mas na metade esquerda da nave, transforma-se 

estas bancas em zona de refeição, servindo de apoio ao café e dando uma nova dinâmica ao 

mercado. 
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As lojas nas alas sofrem pequenas alterações no seu desenho, de forma a encaixar novos 

programas como uma cozinha experimental, um café com uma área mais digna e uma peixaria 

encerrada ao contrário do que acontece atualmente. As zonas de sanitário e técnicos são 

totalmente redesenhadas, acrescentando ainda uma zona frigorífica e uma casa de lixo. 

 

No outro topo do mercado alterou-se o desenho da entrada, incluindo no programa um espaço 

multimédia destinado ao queijo como produto local. Nesta lógica acrescentou-se ainda uma loja 

do queijo, que trabalha em sintonia com o espaço multimédia. 

 

No novo espaço exterior, e na continuidade do interior, cria-se uma esplanada e zonas de estar 

cobertas, assim como duas zonas descobertas que funcionam como pátios onde um conjunto de 

árvores “rasgam” a nova pala e criam novas zonas de estar na nova plataforma. 

 

Em suma, o programa no interior do mercado sofre pequenas alterações sendo de exaltar a 

manutenção da sua estrutura base. No exterior a nova pala e plataforma cria diferentes zonas 

de estar complementares aos espaços interiores, oferecendo a Serpa um novo mercado que se 

relaciona em pleno com a cidade. 

 

Vista 3D da intervenção proposta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente ao serviço contratado e da breve análise efetuada ao projeto de execução, 
entregue no dia 07/10/2016, tenho a informar o seguinte: 

 

 Não foi entregue o projeto de comportamento térmico e o pré-certificado 
energético e em sua substituição foi entregue uma declaração de isenção de 
aplicação do Sistema de Certificação Energética; 

 Não foram entregues os pareceres da Autoridade Nacional de Proteção Civil e da 
Certiel referente ao projeto de Segurança Contra Incêndios e ao projeto de 
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Instalações Elétricas respetivamente. Segundo o projetista estão em fase de 
apreciação nas entidades competentes. 

 Relativamente ao projeto de gás verifiquei que o autor do projeto prevê a ligação 
à rede pública, sendo o abastecimento em gás natural, no entanto tal não é 
possível dada a inexistência da mesma. O projeto da rede de gás deve prever em 
alternativa ao gás natural o abastecimento em gás propano através de garrafas 
instaladas numa cabine ou reservatório superficial ou enterrado; Esta situação já 
foi comunicada ao projetista. 

 A intervenção proposta tem um custo estimado de 727.672,37€ ao qual acresce 
o valor do IVA à taxa legal em vigor; 

 O prazo de execução previsto pelo projetista é de 12 meses. 
 

Remete-se para análise e aprovação em Reunião de Câmara. 
 

Em caso de aprovação do projeto de execução em anexo solicito que o serviço de empreitadas 
seja informado para efeitos de elaboração de informação para abertura de procedimento para 
execução da empreitada, no entanto, esta só será emitida após a receção dos pareceres das 
entidades externas e execução do PSS e PGR a elaborar pelo serviço interno competente da 
Câmara Municipal de Serpa.» --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Presidente começou por esclarecer de uma forma sucinta, alguns aspetos do projeto, 

sobre a tipologia das lojas, a reestruturação do espaço, referindo que uma parte destina-se a 

bancas para venda de produtos hortícolas e o restante com uma área para esplanadas e terá 

também um núcleo museológico do queijo Serpa e uma loja específica do queijo. ------------------ 

 

O Sr. Vereador João Santos refere que relativamente às plantas enviadas para apreciação dos 

eleitos, neste tipo de projetos, trona-se complicada a sua leitura e por isso, propõe que em 

futuras obras desta dimensão, se fizesse uma apresentação mais cuidada, para se perceber 

melhor os moldes em que se pretende executar as obras, para ser mais clara a intervenção que 

se pretende fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho manifestou a sua concordância com o facto de este projeto 

avançar e vem de encontro às propostas de intervenção que os eleitos do PS já tinham 

sugerido. Refere que, no global, gosta do projeto mas tem algum receio relativamente aos 

traços de urbanidade, poderá ser demasiado urbano para Serpa. Defende que todos os 

mercados devem ter uma componente para venda de produtos da nossa terra e outra 

componente para produtos em geral. Apela ainda para outra proposta que também já fizerem, 

para a intervenção faseada nos outros mercados das freguesias. ----------------------------------------- 
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Relativamente aos traços de urbanidade referida pelo Vereador, o Sr. Presidente respondeu 

que o projeto tem estas linhas porque se situa fora do centro histórico, tem um desenho mais 

contemporâneo e linhas mais direitas, mas mantém a característica do branco. Além disso, 

termos edifícios com determinadas linhas é um atrativo turístico. Relativamente aos mercados 

das freguesias diz que são da responsabilidade das Juntas de Freguesia, embora a Câmara se 

manifeste disponível para colaborar, como já aconteceu com a requalificação do mercado em 

Vila Verde de Ficalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Requalificação do 

Mercado Municipal de Serpa, executado pela empresa J.M. Carvalho Araújo – Arquitetura e 

Design, S.A, conforme memória descritiva e plantas anexas à presente ata, ela fazendo parte 

integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

13. Direito de preferência do prédio sito na Rua João Lampreia, n.º 13 em Serpa 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelos Serviços de Assessoria Jurídica em 5 de 

setembro do corrente ano:  

 

«1-Do pedido 

O requerente João Manuel Gomes Domingos Mestre, por Exposição E/13745/2016, de 

05/09/2216, na qualidade de proprietário do prédio inscrito na matriz sob o artigo 169, 

freguesia de Salvador, descrito na CRP sob o nº 1660/19931119, sito em Serpa, na Rua João 

Lampreia, nº 13,“ vem questionar os serviços sobre o direito de preferência do imóvel uma vez 

que o mesmo pretende efetuar a sua venda”. 

No movimento do documento é referido que o notário solicitou esta informação. 

Perante o conteúdo do pedido verifica-se que não é referido o preço pelo qual se pretende 

vender o imóvel, elemento essencial para que a câmara possa manifestar o seu interesse. 

 

2-Da justificação do pedido 

O notário, antes da celebração de escritura de transmissão de bens imóveis deverá solicitar 

informação ao município de Serpa sobre a existência de direitos de preferência relativamente 

aos prédios urbanos situados na localidade de Serpa, para que seja dado cumprimento ao 

disposto no artigo 36º e 38º, ambos da Lei nº 107/2001, de 08 de setembro, justificando-se o 

pedido formulado pelo requerente. 

De acordo com o estipulado no artigo 37º da mencionada Lei nº 107/2001, de 08 de setembro, 

o município goza do direito de preferência em caso de venda ou dação em pagamento de bens 

classificados ou em vias de classificação ou de bens situados na respetiva zona de proteção. 
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3-Apreciação do pedido 

No caso em apreço, para que o pedido possa ser apreciado, deverá o requerente ser informado 

para completar a informação no que concerne ao preço de venda. 

 

Posteriormente, após conhecimento do preço e atenta a sua localização, caso se pretende 

conhecer o referido prédio em termos de caraterísticas e estado de conservação, deverá 

efetuar-se deslocação de técnico do urbanismo para os devidos efeitos, serviço que deverá 

informar o órgão executivo. 

 
A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 26 de setembro, refere que, 

atendendo à localização, a área coberta (32 m2) e o valor (35.000 euros), consideram que a 

Autarquia não terá interesse em exercer o direito de preferência. De referir, que o prédio 

atualmente tem acesso pela Rua Braz Gonçalves, n.º 3-A, e não pela Rua de João Lampreia, n.º 

13, conforme indicado no pedido (ruas perpendiculares, o prédio encontra-se de gaveto), pelo 

que deverá o Requerente ser informado desse facto, para os devidos efeitos no ato da 

escritura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

venda do imóvel sito na Rua João Lampreia, n.º 13, em Serpa. -------------------------------------------- 

 

14. Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 

2016/2017 – 3ª fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação apresentou os pedidos de auxílios económicos para os 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, abaixo indicados, que deram entrada após as reuniões de 
câmara de 14 e 28 de setembro.  
 
Informam que os mesmos estão de acordo com as competências da Câmara Municipal no 
âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente 
alimentação, alojamento e auxílios económico para material escolar e livros escolares, previstas 
na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 
 
O posicionamento dos mesmos foi efetuado conforme o previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 
2 de março e de acordo com as medidas de ação social escolar definidas no Despacho nº 
18987/2009, de 17 de agosto do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de 
julho. 
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Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
 

 Fornecimento de refeições Aquisição material escolar 

Agrupamento de 
Escolas nº1 Serpa 

Cabimento nº 12820 Cabimento nº 12821 

Agrupamento de 
Escolas nº2 Serpa 

Cabimento nº 12822 Cabimento nº 12823 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os seguintes 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano de 2016/2017: 

 

3ªFase 

Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa 
(Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

EB1 Serpa – Escalão A 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Anita Noemi Doczi ------------ X ------------- 

Gabriel da Cruz Campos X X  

 

EB1 Serpa – Escalão B 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Mara Soares Sargento ------------ X ------------- 

 

 

15. Proposta anual de transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas n.º 1 – Ano 

letivo 2016/2017 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta a seguir indicada, para a 

transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa, por forma a 

assegurarem a gestão e manutenção das salas do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico de 

Serpa, a funcionar no Centro Escolar de Serpa, bem como a manutenção do espaço exterior 

envolvente, apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Educação. 

O Sr. Vereador João Pereira Santos ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, 

por se encontrar legalmente impedido.  
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Proposta Anual de Transferência de verbas para o Agrupamento de escolas nº 1 de Serpa 
para assegurar a gestão e manutenção das salas do pré-escolar e 1º Ciclo do Ensino Básico do 

Centro Escolar de Serpa e manutenção do espaço exterior envolvente 
Ano Letivo 2016/2017 

 
O bom funcionamento do Pré-escolar e 1º Ciclo de Serpa, implica a execução de pequenas 
reparações de manutenção, pelo que, devido ao conhecimento e para uma maior rapidez de 
resposta às necessidades, propõe-se que, para o ano letivo 2016/2017 sejam transferidas 
verbas para o Agrupamento de Escolas nº 1 de Serpa da seguinte forma: 
- 500,00€ por sala, sendo que existem: 

 4 salas de pré-escolar;  

 12 salas de 1º Ciclo  

 1 sala de Biblioteca 

 1 sala de Sala Multiusos 

- 1.000,00€ para manutenção do pavilhão 
Total de verba para o ano letivo de 2017/2017: 10.000,00€ 
Esta verba destina-se à manutenção das salas e pequenas reparações, bem como à 
manutenção do espaço exterior envolvente; 
Consideram-se pequenas reparações: 

 Carpintaria 

Substituição de vidros; substituição ou reparação de fechaduras, afinação de portas e janelas; 
deslocação de quadros e placards; 

 Instalações sanitárias 

Reparação de autoclismos, reparação de torneiras; colocação de tampos das sanitas; colocação 
de toalheiros; colocação de porta rolos de papel higiénico e de toalhetes para as mãos; 

 Instalação elétrica 

Substituição de lâmpadas, reparação ou substituição de tomadas, reparação ou substituição de 
interruptores; 

 Diversos 

Pequenas reparações de rebocos das paredes; limpezas anuais de manutenção e pinturas 
anuais das salas e aquisição das respetivas tintas;  
As anomalias e reparações do edifício no âmbito da construção da obra, ficarão salvaguardadas 
pela Câmara Municipal, enquanto durar o período da garantia com a empresa construtura e 
após término desta. 
A Câmara suportará também o pagamento da despesa com o consumo de água e luz, telefone e 
manutenção do edifício do Centro Escolar.  
A Câmara não assume a responsabilidade de pagamento de gás. 
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16. 12ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

Foi analisada a proposta de alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho solicitou mais alguns esclarecimentos sobre esta alteração, tendo o 

Sr. Presidente informado que está relacionado com a aquisição de uma varredora, com o 

arranjo do parque escolar, o campo de jogos em Vale de Vargo e A-do-Pinto, o parque infantil 

em Pias e a cobertura na ligação dos edifícios do centro escolar de Pias e relativamente aos 

5.000€ destinam-se às obras nas piscinas de Pias e Serpa. -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

12ª alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

 

17. Assuntos gerais de interesse autárquico  

Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei n.º 231/XIII/1ª que estabelece o regime para a 

reposição de freguesias 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do documento, que se anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, enviado pelo Grupo Parlamentar do PCP respeitante ao Projeto de Lei 

n.º 231/XIII/1ª que estabelece o Regime para a Reposição das Freguesias. ---------------------------- 

 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que o timing em que o projeto de lei é 

apresentado é que não é o correto, pois não haveria tempo para a sua devida implementação 

até às próximas eleições autárquicas. Refere ainda que o PS não está contra o que é proposto, 

trata-se de uma questão de calendarização e quem vai votar deve ter conhecimento com uma 

antecedência mínima da nova organização territorial. ------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que esta proposta já tinha sido apresentada pelo PCP há muito 

tempo, precisamente para que fosse planificado com critérios, sem ser à pressa, foram aliás das 

primeiras propostas colocadas à discussão nesta legislatura. ----------------------------------------------- 

 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 193, referente 

ao dia 11 de outubro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.681.992,80 (um milhão, 

seiscentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e dois euros e oitenta cêntimos) e 
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64.255,40 (sessenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e quarenta cêntimos), 

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

 

Período de intervenção do público 

Começou por intervir a Srª Vera Zemp, residente em Serpa, que referiu o facto de, em conjunto 

com outros comerciantes do centro histórico, estarem a tentar encontrar algumas ideias e 

apresentar atempadamente propostas, de forma a tornar Serpa mais bonita e viva no período 

de Natal. Assim, propõe que se fizesse na zona da Praça um Mercado de Natal que 

eventualmente pudesse ter a mesma lógica das barraquinhas que existem durante a feira 

histórica, onde se poderia vender chocolate quente, produtos regionais, artesanato, e muitas 

outras coisas, com o objetivo de trazer para a Praça aquilo que poderia ser um local de compra 

alternativo e colocar gente na rua, animando o centro histórico neste período.  

À semelhança do que se tem verificado nalgumas cidades, nomeadamente em Beja e Lisboa, 

sugere que as caixas de eletricidade sejam decoradas pelos artistas locais. -------------------------- 

 

Seguiu-se a intervenção da Srª Gertrudes Penúria, residente em Serpa, para informar que 

alguns artesãos reuniram e gostariam de fazer dois presépios de Natal em tamanho natural, 

sendo as vestes feitas na Oficina do Traje e gostariam da colaboração da Câmara para a 

confeção da estrutura interior.  

Referiu ainda que se reuniu um grupo de pessoas, que gostam do centro histórico e propõem 

que se recupere a obra “A Ultima Ceia” do artista João Tejera de Jesus. Sugerem ainda que se 

poderia colocar na rotunda junto aos silos, uma figura/imagem de Serpa Alada, com a história 

da origem de Serpa. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Usou ainda da palavra o Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, para 

levantar uma questão relacionada com edifícios da Câmara Municipal que são cedidos a 

Associações, manifestando o seu descontentamento pelo facto de a Câmara pagar a água e a 

eletricidade desses edifícios e as associações exploram os bares, sem que tenham as respetivas 

despesas, fazendo concorrência aos comerciantes, mas considera que se trata de uma 

concorrência desleal.  

Diz ainda que pediu uma entrevista com o Sr. Presidente no mês de setembro e continua a 

aguardar resposta para marcação dessa entrevista. ---------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder a este último assunto, dizendo que a Câmara 

Municipal tem cedidos alguns edifícios a associações, mas há situações em que mais do que 

uma associação partilham o mesmo edifício e para que as despesas fossem imputadas às 

respetivas associações, seria necessário um contador de água e um quadro de eletricidade para 

cada uma delas, no entanto, a autarquia tem andado a estudar a melhor possibilidade de 
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resolver essa situação e fazer um regulamento para utilização desses espaços. Contudo, a 

Câmara ao ceder o edifício está a prestar apoio às associações, mas a exploração dos bares são 

contratos feitos diretamente pelas associações, em que a autarquia não tem qualquer 

intervenção.  

Sobre a entrevista que pediu no mês de setembro, esclarece que a norma é tentar que as 

entrevistas sejam marcadas para o mês seguinte e foi isso que sucedeu com o pedido do Sr. 

Domingos, tendo a entrevista sido marcada para o dia de ontem, mas não compareceu à 

mesma. A resposta seguiu pela mesma via do pedido, que foi por email, e no dia 6 do corrente 

mês enviamos email a informar que a entrevista estava marcada para o dia 11 de outubro.  

 

O Sr. Domingos disse que costuma ver o seu email mais do que uma vez por dia e não viu a 

marcação dessa entrevista, tendo o Sr. Presidente respondido que no final da presente reunião 

poderá mostrar ao Sr. Domingos o documento com a impressão da mensagem enviada, que se 

encontra no seu gabinete.  

O Sr. Domingos agradeceu essa disponibilidade do Sr. Presidente e apresentou as suas 

desculpas por ter faltado à entrevista, pois não se apercebeu do recebimento dessa mensagem 

no seu email. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relativamente à proposta para realização do Mercado de Natal, o Sr. Presidente respondeu que 

lhe parece uma boa ideia e se houver uma associação que organize, a quem a Câmara possa 

imputar as despesas no apoio desse evento, disponibiliza-se para prestar o apoio logístico, tal 

como na montagem dos presépios, a Câmara também pode colaborar, mas tem de facto que 

existir um grupo de pessoas formalmente constituído, pois os materiais adquiridos têm de ser 

cabimentados em nome duma associação e apresenta como exemplo o caso de Vale de Vargo, 

em que a Câmara tem apoiado na montagem do presépio, organizado pela associação Arco Iris.  

Relativamente à proposta de recuperação da obra da Última Ceia é um assunto que pode ser 

analisado e pensar-se no espaço mais adequado para a manter em exposição.  

No que diz respeito à requalificação da rotunda dos silos, informa que a Câmara já solicitou a 

elaboração de um projeto, que será oportunamente apresentado ao público e cujo tema será 

uma homenagem à classificação do Cante Alentejano como Património Imaterial da 

Humanidade.  

Quanto à decoração das caixas de eletricidade, informa que o nosso núcleo intramuralhas está 

classificado e é um conjunto de interesse público, pelo que, todas as casas do centro histórico 

estão classificadas e qualquer intervenção está sujeita a muitas regras. Contudo, a Câmara está 

a tentar celebrar com as respetivas entidades, um protocolo que permita a intervenção no 

nosso centro histórico, em que, para além da recuperação da muralha, seja possível uniformizar 

a sinalética, os toldes, a publicidade, entre outros aspetos. ----------------------------------------------- 
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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: ------------------------------------------------------- 

 

 Fixação da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis para 2017 
 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  
 Licenças de recinto improvisado 
 Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – 6º Passeio de BTT Rota do Pulo do 

Lobo 
 Sociedade 5 de Outubro de Vale de Vargo – Pedido de apoio para as Comemorações 

do Aniversário  
 Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turno das farmácias para 

2017 
 CPI 13/2010 - Empreitada de requalificação do Largo de Santa Maria – Aprovação da 

2ª conta final 
 CPI 32/2010 – Empreitada de execução do centro escolar EB/JI de Serpa – Libertação 

de cauções 
 CPI 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – 

Relatório final e proposta de adjudicação  
 CPI 9/2013 – Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 
 CP 22/2005 – Empreitada da ETAR de Brinches – Libertação de caução  
 Projeto de execução a requalificação do Mercado Municipal de Serpa 
 Direito de preferência do prédio sito na Rua João Lampreia, n.º 13 em Serpa 
 Auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 

2016/2017 – 3ª fase 
 Proposta anual de transferência de verbas para o Agrupamento de Escolas n.º 1 – 

Ano letivo 2016/2017 
 12ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H20 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 22/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 12 de outubro 

 

 

ANEXO 1 - Administração Regional de Saúde do Alentejo – Escala de turno das farmácias 

para 2017 

 

ANEXO 2 - CPI 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – 

Relatório final e proposta de adjudicação  

 

ANEXO 3 - CPI 9/2013 – Prestação de serviços na área dos seguros – Contrato adicional 

 

ANEXO 4 - Projeto de execução a requalificação do Mercado Municipal de Serpa 

 

ANEXO 5 - 12ª Alteração ao Orçamento e 8.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 

ANEXO 6 - Assuntos gerais de interesse autárquico  
 

 

 

 

 

 

 

 


