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Ata n.º 7/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 30 de março de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30   

 

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

sequência da notificação para substituição de membro da Câmara Municipal, o Senhor 

Vereador João Manuel Pereira dos Santos, informou no dia 28/03 que aceita o cargo para o 

qual foi designado mas, por se encontrar ausente do concelho, por motivo de férias, não 

poderá participar na presente reunião, tendo solicitado a respetiva justificação de falta.  
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Ata n.º 7/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 30 DE MARÇO DE 2016 

 

No Salão Polivalente de Pias, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia trinta de março 

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 6/2016  

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 6, relativa à reunião realizada no dia 17 de março, a qual foi 

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

Vereador Carlos Alberto Bule 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do Atelier Galeria – 

Margarida de Araújo, Unipessoal  

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Licenças de recinto itinerante 

5. Passeio BTT - Rota do Chança – Associação Cultural e Juvenil UAI 

6. II Trail Serpa – Por Vales e Planícies - Clube Serpafit Challenge   

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila Verde de 

Ficalho 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua do Governador, n.º 15 e Praça da República, 

n.º 10 em Serpa 

9. Proposta de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/2006 – Rua Alvará Cunhal, em Pias 
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10. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para organização de viagem a 

Salvador – Brasil (Serviço de transporte aéreo)  

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços na área dos seguros 

12. Abertura de procedimento para aquisição de serviços na área dos seguros 

13. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de comunicação e informação  

14. Parecer Prévio Vinculativo para a Aquisição de Serviços Printing and Finishing dos 

serviços de Águas 

15. Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

16. Desafetação de área da Reserva Ecológica Nacional 

17. Centro de Cultura Popular de Serpa – Pedido de subsidio 

18. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de apoio para fardamento e 

material 

19. Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsídio (prémio objetivo) 

20. 9ª Edição da Ultramaratona BTT SRP 160 – Pedido de apoio 

21. Proposta de protocolo entre a Camara Municipal de Serpa e a Cruz Vermelha 

Portuguesa  

22. Procedimento público de venda de prédio urbano - Proposta financeira – Relatório final 

23. Direito de preferência – Anúncio n.º 11060/2016  

24. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado Estrada de S.Brás, 

Lugar da Carreira, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

25. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria Fernanda Pinto e Silva de 

Almeida Faria 

26. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Manuel Isaías Alexandrino 

27. Proposta de atribuição de subsídio às associações para o ano de 2016 

28. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

1.1. Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º 4053 

datada de 16 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 Banda do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 €, 

respeitante à realização de convívios nos dias 19 e 29 do corrente mês de março.  
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1.2. Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa 

De acordo com o solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Serpa, através de Pretensão 

n.º3896 datada de 15 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 licença de instalação e 

funcionamento de recinto itinerante de caráter temporário, no valor de 15,00 €, respeitante ao 

Festival Taurino, no dia 26 do corrente mês de março. ----------------------------------------------------- 

 

1.3. Associação S.S.V.P. – Sociedade São Vicente de Paulo  

De acordo com o solicitado pela Sociedade São Vicente de Paulo, através de Pretensão n.º 3755 

datada de 11 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 de ocupação de via 

pública, no valor de 20,00 €, para a venda de artigos durante as Festas da Páscoa, entre os dias 

26 e 28 de março. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.4. Comissão de Festas de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho, através de Pretensão n.º 3428 

datada de 11 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € e 

recinto improvisado, no valor de 15,00 €, para as atividades a realizar durante as festas da 

freguesia, entre os dias 1 e 4 de abril.  

 

1.5. Clube Serpafit Challenge 

De acordo com o solicitado pelo Clube Serpafit Challenge, através de Pretensão n.º 3750 datada 

de 11 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 

aquele Clube do pagamento da taxa de alvará de licença, no valor de 33,66 € para o II Trail de 

Serpa – Por Vales e Planícies, a realizar no dia 16 de abril do corrente ano.  

 

1.6. Associação Cultural e Juvenil UAI 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Juvenil UAI, através de Pretensão 

n.º3648 datada de 10 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 alvará de licença, no valor de 

33,66 € para o Passeio de BTT – Rota do Chança, realizado no dia 13 do corrente mês de março.  
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1.7. Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, através 

de Pretensão n.º 3953 datada de 15 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor 

de 20,00 € e recinto improvisado, no valor de 15,00 €, para as atividades realizadas durante as 

festas da Páscoa, entre os dias 24 e 29 do corrente mês de março.  

 

1.8. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa  

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, através de carta 

datada de 10 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 aquele Agrupamento do pagamento da taxa de utilização do espaço do 

Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, no valor de 35,00€ para a 

dinamização da Feira de Produtos Naturais e Regionais, no dia 5 de abril.  

 

1.9. Ser Vida – Associação para a Promoção da Saúde e Bem Estar 

De acordo com o solicitado pela Associação Ser Vida, através de Pretensão n.º 4382 datada de 

22 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 ocupação da via pública, no valor de 20,00 € 

durante as Festas da Páscoa.  

 

1.10. Comissão de Festas de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Brinches, através de Pretensão n.º 4320 

datada de 21 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € 

para as atividades a realizar durante as festas daquela freguesia, entre os dias 3 e 11 de abril. 

 

1.11. Comissão de Festas das Santas Cruzes  

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão 

n.º 4422 datada de 22 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 Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € 

para as atividades a realizar durante as festas daquela freguesia, entre os dias 28 de abril e 1 de 

maio.  
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2. Pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do Atelier Galeria – 

Margarida de Araújo, Unipessoal  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que, à semelhança de anos 

anteriores, é apresentado à Câmara Municipal o pedido de reconhecimento de “interesse 

municipal” das atividades programadas pelo Atelier-Galeria Margarida de Araújo para o ano de 

2016, bem como de apoios logísticos e eventuais apoios financeiros para essas atividades. 

Propõem que no essencial o Município mantenha os termos da declaração emitida nos anos 

transatos. 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que, tendo em conta a 
especificidade do apoio e impacto em termos culturais no concelho, subscrevem a proposta 
apresentada pelos serviços da autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

De acordo com o parecer, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer que as 

atividades do Atelier-Galeria Margarida Araújo, Unipessoal Lda. programadas para o ano de 

2016 se revestem de interesse cultural para o concelho e manifesta a sua disponibilidade para 

apoiar em termos logísticos, mediante pedidos específicos e na medida das suas possibilidades, 

as atividades indicadas: 

 

- Fevereiro e março – Exposição de pintura “O Decompor da Construção” de Joana Arez l 

patente no Atelier Galeria Margarida Araújo. 

- Abril – Workshop de vídeo arte e exposição das instalações de vídeo arte l workshop no 

Musibéria e exposição na Casa do Cante, no Atelier Galeria Margarida Araújo e no átrio exterior 

da Câmara. 

- Maio – Exposição de desenho de Vilas l patente no Atelier Galeria Margarida Araújo. 

- Junho – Exposição de Margarida Araújo l Vidigueira. 

- Julho – Exposição de Margarida Araújo l Casa do Cante. 

- Setembro – Exposição com a curadoria de Rui A. Pereira l patente no Atelier Galeria Margarida 

Araújo. 

- Outubro – Partilha de poesia l no Atelier Galeria Margarida Araújo. 

- Novembro e dezembro – Participação em programas de cultura internacionais (a definir).” 

E, ao abrigo do n.º 6 do artigo 8.º e 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, isentar o Atelier-Galeria Margarida de Araújo do pagamento das taxas de utilização 

de equipamentos municipais, que venham a ser solicitados, durante o corrente ano. -------------- 

 
 

 



                                                                  Ata n.º 7– 30/03 

 
 

2016 

 

 7 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

3.1.Comissão de Festas de Ficalho 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a Comissão de Festas de 

Ficalho, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para realizar Espetáculo de 

Variedades, no âmbito das festas tradicionais da freguesia em Honra de Nossa Senhora das 

Pazes e São Jorge, nos dias 01 a 04 de abril de 2016, na Praça Condes de Ficalho em Vila Verde 

de Ficalho, com início às 21h00 e término às 4h00. 

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

n.º 268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que o pedido foi instruído 

com os elementos necessários. 

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

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

268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração 

do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições 

higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

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

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Ficalho, para 

as variedades, a realizar entre os dias 1 e 4 de abril do corrente ano. ----------------------------------- 

 

Na sequência do pedido da Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, através de Pretensão 

n.º 3422 de 2016.03.04, para a emissão de Licença para Recinto Improvisado, para a realização 

de uma “brincadeira com vacas”, para o dia 4 de abril do corrente ano, a realizar no Parque 

Desportivo de Vila Verde de Ficalho, com início às 16h00 e com a duração de 7 horas (1 sessão), 

a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, de acordo com o Artigo 5º 

do Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, 

de 29-09, verifica-se que o requerimento só se considera devidamente instruído para efeitos do 

n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: 

 

a) Identificação do promotor; 

b) Tipo de evento; 

c) Período de funcionamento e duração do evento; 
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d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, 

instalações sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua 

tipologia ou designação e demais atividades; 

e) Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto 

de inspeção; 

f) Plano de evacuação em situações de emergência. 

O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice do 

seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 

Realizando-se o evento em terreno do domínio privado, o requerimento é ainda 

complementado com declaração de não oposição à sua utilização para instalação do recinto, 

por parte do respetivo proprietário. 

 

Referem ainda que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do 

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

268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração 

do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições 

higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. Segundo o ponto 2, do referido DL, o 

despacho de aprovação constitui licença de funcionamento.  

 

Pelo exposto, verifica-se que se encontram em falta alguns dos elementos referidos nas alíneas 

d), e) e f). No entanto, foi apresentado um Termo de Responsabilidade, assinado por membros 

da Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, onde declaram assumir a responsabilidade 

sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do recinto 

destinado à “brincadeira com vacas”. 

Assim, colocam à consideração superior a emissão da licença pretendida. 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Ficalho, para 

uma “brincadeira com vacas”, para o dia 4 de abril do corrente ano, a realizar no Parque 

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

 

3.2.Comissão de Festas das Santas Cruzes 

Na sequência do pedido da comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão n.º 

4419 de 2016.03.22, para a emissão de licença para recinto improvisado, para realizar bailes e 

variedades, no âmbito das Festas Tradicionais da Freguesia, Festas das Santas Cruzes, nos dias 
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28 de abril a 1 de maio de 2016, no Largo da Igreja e no Largo da Junta em Freguesia de Vila 

Nova de São Bento, na freguesia de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com início às 

22h00 e termino as 6h00, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, de 

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

268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido foi 

instruído com os elementos necessários. 

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

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

268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração 

do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições 

higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

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

funcionamento, face ao exposto, colocam à consideração superior a emissão da mesma. 

 

 Deliberação  

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

emissão da licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas das Santas 

Cruzes, para as variedades, a realizar entre os dias 28 de abril a 1 de maio do corrente ano. ------ 

 

3.3. Comissão de festas de Nossa Senhora de Guadalupe  

A Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, solicita através de Pretensão n.º3951 de 

2016.03.15 a emissão de licença de recinto improvisado, para realizar Espetáculos de Musica, 

nos dias 24 a 29 de março de 2016, no Patinódromo – Polidesportivo de Serpa, no âmbito das 

Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, com início às 24h00 e termino às 6h00. 

Atendendo à data de realização dos eventos, anterior à reunião da Câmara Municipal, o Sr. 

Presidente emitiu despacho favorável em 24 do corrente mês de março. 

 Deliberação 

O Órgão Executivo 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 referido despacho proferido pelo Sr. Presidente 

no dia 24 de março do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Licenças de recinto itinerante 

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 itinerante: --------------------------------------- 
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Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Francisco Manuel 

Rocha Bicho 

Carrossel 

infantil 

4417 

2016.02.23 

Entre 1 e 3 de abril 2016.03.23 

 

Bombeiros Voluntários 

de Serpa 

Festival 

taurino 

3895 

2016.03.15 

26 de março 2016.03.23 

José Luis Mendonça Carrossel 

Kanguru 

saltamontes 

4340 

2016.03.22 

 

24 a 28 de março 2016.03.23 

Albertina Elsa Dalot 

Larador 

Carrossel 

trampolim  

4380 

2016.03.23 

24 a 28 de março 2016.03.23 

Albertina Elsa Dalot 

Larador 

Carrossel de 

poneis 

4379 

2016.03.23 

24 a 28 de março 2016.03.23 

Carlos Manuel Augusto 

Bicho 

Carrossel de 

poneis 

4378 

2016.03.23 

24 a 28 de março 2016.03.23 

Diverlike Unipessoal, 

Lda 

Carrossel Mini 

Trol Paraíso 

4483 

2016.03.24 

24 a 28 de março 2016.03.24 

Diamantino José 

Maldonado 

Carrossel Pista 

Troley 

4485 

2016.03.24 

24 a 28 de março 2016.03.24 

Jaime Ricardo Rosa 

Bicho 

Carrossel Pista 

Infantil 

4518 

2016.03.24 

24 a 28 março 2016.03.24 

 

  

5. Passeio BTT - Rota do Chança – Associação Cultural e Juvenil UAI 

A Associação Cultural e Juvenil UAI solicitou, através de Pretensão 3647 datada de 10 do 

corrente mês de março, autorização para realizar Passeio BTT- Rota do Chança, na área do 

concelho de Serpa, no dia 13 de março. 

Considerando que o Requerente apresentou a totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, 

do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março, o Sr. Presidente proferiu despacho de 

deferimento em 11 do corrente mês de março. 

 

 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 respetivo despacho proferido pelo Sr. 

Presidente, datado de 11 de março. ----------------------------------------------------------------------------- 

 

6. II Trail Serpa – Por Vales e Planícies - Clube Serpafit Challenge   

No seguimento do pedido apresentado pelo Clube Serpafit, através de pretensão n.º 3748 de 

2016.03.11, a solicitar autorização para realizar o II Trail Serpa, Por Vales e Planícies, com início 

e término na cidade de Serpa, no parque desportivo, com percurso de acordo com o traçado 

apresentado, no dia 16 de abril do corrente ano, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
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território informa que 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 nº 

310/2002, de 18 de Dezembro e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 

O pedido é apresentado com a totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, do Decreto-

Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de março, pelo que colocam à consideração a emissão da 

respetiva autorização.  

 Deliberação  

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

emissão da licença para o II Trail Serpa, por Vales e Planícies, a realizar no dia 16 de abril.  

 

 

7. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila Verde de 

Ficalho 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alt 

erado 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. -------- 
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8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua do Governador, n.º 15 e Praça da República, 

n.º 10 em Serpa 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 

 

 

9. Proposta de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/2006 – Rua Alvará Cunhal, em 

Pias 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, datada de 12 de fevereiro do corrente ano:  

 

«Na sequência do ofício CMS ref.794/2016 de 27/01, foi o processo instruído com peças 

escritas e desenhadas, devendo ser esclarecido o teor do ofício referido, face ao agora exposto, 

propondo-se que seja dado conhecimento do mesmo ao requerente: 

1 - A desconformidade referida no teor de ofício, incidia apenas na proposta técnica 

apresentada (índices máximos e correspondência com as áreas descritas) e não ao definido no 

Plano de Ordenamento do Território. 

2- A proposta apresentada, não cumpria o previsto no Plano Diretor Municipal, único plano que 

incidiu sobre a pretensão, até à publicação do Plano de Urbanização de Pias (discussão pública 

decorreu entre 01 e 22 de abril - Aviso 3179/2015, de 25 de Março), publicado em Diário da 

República (2.º série) a 16 de outubro de 2015, inserindo-se em: Plano de Urbanização de Pias - 

Solo Urbanizado - Artigo 12.º - Zona Consolidada a Preservar: 

 
1 — “As intervenções na zona consolidada a preservar estarão sempre subordinadas aos princípios da preservação 

da malha urbana tradicional existente e da conservação do património arquitetónico. 

2 — O licenciamento de novas edificações ou alterações das existentes, fica sujeito aos parâmetros urbanísticos 

definidos no quadro síntese anexo ao Regulamento e aos condicionamentos gerais definidos nos números 1, 2, 3 e 

4 do artigo 28.º. 

3 — Os usos do solo dominantes nesta zona abrangem habitação, comércio, serviços e equipamentos, entre outros 

considerados compatíveis. 

Artigo 13.º: Zona consolidada a reestruturar — Tipo1 

1 — O licenciamento de novas edificações e de alterações ou ampliações das existentes, fica sujeito aos parâmetros 

urbanísticos definidos no quadro síntese anexo ao Regulamento. 

2 — Os usos do solo dominantes nesta zona abrangem habitação, comércio, serviços e equipamentos, entre outros 

considerados compatíveis.” 
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3- Apesar dos parâmetros definidos no Plano de Urbanização de Pias, permitirem índices 

máximos de ocupação de 100, a proposta de alteração ao loteamento não utiliza o índice 

máximo permitido, verificando-se que se pretende apenas, a legalização das construções já 

executadas, sem prever qualquer outra ampliação. 

4- Verifica-se ainda, que foram reduzidas as alturas máximas para as edificações destinadas a 

anexos (3,08m). 
 

 
 

O pedido encontra-se instruído com as autorizações dos proprietários dos quatro lotes de 

constituem o loteamento. 

Pelo atrás exposto, verificando-se que a alteração proposta cumpre os requisitos previstos no 

Plano de Urbanização de Pias em vigor, propõe-se a aprovação das alterações ao Alvará de 

Loteamento n.º7/2006, em Reunião de Câmara. 

Mais se informa, de acordo com o Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, artigo 

58 e face ao uso habitacional a que se destinam parte das alterações, que é aplicável a Taxa 

municipal pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas (TRIU): 

TRIU = (A + B) × (CL) × (CU) × C 

CU — Coeficiente de Utilização — Tipo De utilização (desincentivo): 

Coeficiente para habitação (Tx desinc.) 

Coeficiente para comércio e serviços (Tx desinc.) 

Coeficiente para indústria e outros fins (Tx desinc.) 

C — é a superfície total em m2 de pavimento prevista na operação, destinados ou não à 

habitação, excluindo as áreas destinadas a estacionamento e anexos. 
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Inserindo-se o loteamento numa área urbana consolidada e infraestruturada, as áreas de 

passeios e arruamentos existentes já fazem parte integrante do domínio público. Mantendo na 

presente data, o loteamento e via pública, as mesmas características, não existe lugar a 

cedências para espaços verdes e equipamentos de utilização coletiva, pelo que não são 

aplicados os parâmetros da Portaria nº 216-B/2008 de 3 de março.»  

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar as 

alterações ao Alvará de Loteamento n.º 7/2006, na Rua Álvaro Cunhal, em Pias. -------------------- 

 

10. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para organização de viagem a 

Salvador – Brasil (Serviço de transporte aéreo)  

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 
Aprovisionamento, datada de 15 de março: 

«Foi aprovado por unanimidade, em deliberação de câmara de 02-03-2016, o Protocolo de 
compromisso de cooperação técnica, cultural e artística entre a Universidade do Estado da Bahia e o 
Município de Serpa, enquadrado no Plano de Salvaguarda do Canto Alentejano, em que o Município de 
Serpa é coorganizador do I Simpósio Internacional – Patrimónios Imateriais do Alentejo à Bahia: Cante 
Alentejano e Capoeira, a realizar em Salvador entre os dias 2 e 9 de abril, e que envolve a participação 
do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias”. 

De acordo com a informação do Gabinete de Apoio à Presidência e Órgãos Municipais há necessidade 
de organizar a viagem aérea para Salvador para a deslocação do grupo acima identificado e 
representantes desta autarquia local. 

Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo 
do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 
12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 
para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 
regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos 
no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos 
necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 
 
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 
 
O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para Organização da Viagem a 
Salvador - Brasil (Serviço de Transporte Aéreo) – reveste a forma de prestação de serviço. 
Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se 
encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem impõe o cumprimento de 
horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de 
emprego público constituída ou a constituir.  
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b) Existência de cabimento orçamental: 

 
A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e 
cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020210 Transportes; 
- GOP –  
 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 
contraparte seja determinável: 
 
Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, o contrato 
a celebrar não atinge o limite imposto pelo número 2 do artigo 113º do Código dos 
contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 
29 de janeiro, na sua atual redação, não se verificando qualquer impedimento à celebração 
do contrato em causa.  
 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do 
artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do 
artigo 75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e 
cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que 
a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte: 
 
Não é aplicável a redução remuneratória prevista no nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 
2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nº 2 
e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, porquanto:  

- não houve contrato celebrado com idêntico objeto no corrente ano e no ano de 2015. 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço 
abrangido pelo âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de 
novembro, pode iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviços antes de 
executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a 
verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as 
necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica 
realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 
15/07/2014; 
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Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação 
nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não 
têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não 
estiverem em funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que 
se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para Organização 
da Viagem a Salvador - Brasil (Serviço de Transporte Aéreo) nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da 
Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» 
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Sobre este assunto o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, no dia 15 de março, informa o seguinte: 

 

«De harmonia com o artigo 75º, n.ºs 5 e 12, da Lei n.º 82-B/2014, que aprovou o Orçamento de 

Estado para 2015, a celebração de contratos de aquisição de serviços carece de parecer prévio 

vinculativo do Órgão Executivo. 

- Considerando que o presente pedido de aquisição de serviços foi remetido na presente data 

(15/03/2016) à DAFRHAJ, não é possível remete-lo para apreciação na próxima reunião da 

Câmara Municipal que irá decorrer amanhã (dia 16/03/2016), atenta a limitação imposta pelo 

artigo 50º, n.º 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (só podem ser objeto de deliberação os 

assuntos incluídos na ordem do dia da sessão ou reunião). 

- Por outro lado, sendo a matéria presente à reunião de Câmara seguinte, a realizar no dia 30 de 

março, não será possível concluir o procedimento de aquisição de serviços em tempo útil, 

considerando que a viagem será realizada no dia 2 de abril. 

Neste sentido, 

- Determina o artigo 35º, n.º 3, da citada Lei n.º 75/2013, que "em circunstâncias excecionais, e 

no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara 

municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos 

sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de 

anulabilidade." 

Em face ao exposto e considerando não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal, remete-se à consideração superior, a eventual prática do ato - emissão de parecer 

prévio vinculativo - pelo Sr. Presidente, sujeito a ratificação pela Câmara Municipal, na próxima 

reunião a realizar.» 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Noel Farinho questionou se esta escolha teve por base uma consulta, para se 

encontrar um melhor preço, tendo o Sr. Presidente respondido que se insistiu muito para que 

fosse pela TAP, mas não se conseguia obter resposta em tempo útil e entendeu-se avançar com 

a agência de viagens em Beja.  

O Sr. Vereador Noel disse que irão os eleitos do PS abrir uma exceção na sua prática quanto a 

estes ajustes diretos, mas tratando-se de um assunto de superior interesse municipal e 

protocolado e formulando votos públicos que os embaixadores do Cante de Pias e os autarcas 

deixem a nossa marca cultural naquele concelho do Brasil, votarão favoravelmente este 

assunto.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, 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 respetivo despacho 

proferido pelo Sr. Presidente, datado de 17 de março, respeitante à emissão de parecer 
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favorável para a aquisição de serviços para organização de viagem a Salvador (Brasil) – Serviço 

de transporte aéreo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços na área dos seguros 

Foi analisada a seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 
Aprovisionamento:  

«Considerando que o contrato trianual, ainda vigente termina a 1/07/2016, torna-se imperativo 
a continuidade das apólices e a consequente necessidade de contratualizar a Aquisição de 
Serviços na Área dos Seguros pelo que legitima a abertura do respetivo procedimento pré-
contratual. 

Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio 
vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de 
acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 
regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização 
previstos no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes 
os elementos necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 
 
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 
público: 
 
O procedimento de Aquisição de Serviços na Área dos Seguros – reveste a forma de 
prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é prestado 
com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem 
impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à 
modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

 
b) Existência de cabimento orçamental: 

 
A verba está contemplada para o Orçamento Municipal de 2016, 2017, 2018 e 2019, 
conforme autorização de Repartição de Encargos, classificada da seguinte forma, 
conforme atesta os anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica –020212 e 01030901; 
- GOP –  
 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a 
eventual contraparte seja determinável: 

 Cocontratante não determinável, por força do procedimento pré-contratual 
Concurso Público, não se aplicando o limite imposto pelo número 2 do artigo 113º 
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do Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, verificando-se a não existência de 
impedimento; 

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

nº 1 do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 
4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o 
efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou 
anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto 
e, ou, contraparte: 
 
Não é aplicável a redução remuneratória prevista no nos nos 1, 2 e 4 do artigo 75º 
da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o 
artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, porquanto:  

d1) Apesar de se poder verificar à posteriori a identidade da contraparte, 
com contrato celebrado em 2015, uma vez que se trata de um concurso 
público, e pese embora a absoluta identidade da denominação (Prestação de 
Serviços na Área de Seguros), o conteúdo da prestação colocada a concurso 
é substancialmente distinta, não se verificando a absoluta identidade do 
objeto contratual, inviabilizando a comparação entre os serviços prestados; 

 

e) Conforme nº 19, do artº 75 da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, junta-se autorização prévia da assunção de encargos plurianuais, 
conferida pelo Senhor Presidente, ao abrigo da delegação de competências, 
conforme art.º. 6º, nº 3 da LCPA, alterada pela Lei nº 25/2015 de 17 de março, 
atribuída em reunião da Assembleia Municipal de 17/12/2015. 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido 
pelo âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar 
procedimento para a contratação de prestação de serviços antes de executado procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o 
dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a verificação da existência de 
trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração 
Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação 
jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de 
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Coordenação e Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da 
Administração Local em 15/07/2014; 

Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da 
Requalificação nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as 
autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a 
posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em funcionamento. 

Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo 
para que se proceda à abertura do procedimento pré contratual para a Aquisição de Serviços 
na Área dos Seguros nos termos dos nos 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 
dezembro. 
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 Deliberação  
Face ao exposto, nos termos dos nos 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para que 

se proceda à abertura do procedimento pré contratual para a Aquisição de Serviços na Área dos 

Seguros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
12. Abertura de procedimento para aquisição de serviços na área dos seguros 

Sobre o assunto designado em epígrafe, a Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, emitiu a seguinte informação, em 22 do corrente mês de março: 

 

«1) Considerando que o contrato trianual, ainda vigente termina a 1/07/2016, torna-se 

imperativo a continuidade das apólices e a consequente necessidade de contratualizar a 

Aquisição de Serviços na Área dos Seguros; 

 

2) Conforme nº 19, do artº 75 da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de 

dezembro, a potencial aquisição de serviços foi objeto de autorização prévia da assunção de 

encargos plurianuais, conferida pelo Senhor Presidente, ao abrigo da delegação de 

competências, conforme art.º. 6º, nº 3 da LCPA, alterada pela Lei nº 25/2015 de 17 de março, 

atribuída em reunião da Assembleia Municipal de 17/12/2015; 

 

3) Foi submetido à apreciação do Órgão Executivo (I/2554/2016), o pedido de emissão do 

parecer prévio vinculativo, relativo à abertura do presente procedimento de aquisição de 

serviços, nos termos do nos 9 e 12 do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014 

de 31 de dezembro, cuja deliberação irá ocorrer, previamente, à apreciação do presente 

pedido, obedecendo-se formalmente aos requisitos legais aplicáveis; 

 

4) No âmbito deste contexto prévio, deverá o Senhor Presidente, submeter para apreciação do 

Órgão Executivo, a seguinte proposta: 

 

a) Escolha de procedimento de formação de contrato para aquisição de serviços na Área 

dos Seguros, concurso público com publicidade internacional, considerando que o 

valor estimado é de € 264.000,00, 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.  
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c) A apresentação de propostas no prazo de 40 dias, após envio para o Jornal Oficial das 

Comunidades Europeias, cfr nº 3 do artigo 136º do CCP. 

d) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da 

DAFRHAJ, como Presidente; Alzira Figueira- Técnica Superior e Nuno Canhita- Técnico 

Superior, como Vogais. Como elementos suplentes Jennifer Paraíba - Técnica Superior e 

Fernanda Barradas- Técnica Superior. 

e) Designar como consultor no apoio do Júri do presente procedimento, o mediador Ponto 

Seguro- Mediação de Seguros, Lda, ao abrigo do nº 6 do artº 68 do CCP.» 

 

 Deliberação  

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

 Proceder à abertura de concurso público com publicidade internacional, para aquisição 

de serviços na Área dos Seguros, considerando que o valor estimado é de € 264.000,00, 

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. 

 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, que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante.  

 Concordar com a proposta dos serviços, acima transcrita, no que diz respeito ao prazo 

para apresentação de propostas, à composição do Júri e designação do consultor, o 

mediador Ponto Seguro- Mediação de Seguros, Lda.  

 

13. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para a área de comunicação e 

informação 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública 
e Aprovisionamento, datada de 24 do corrente mês de março: 
 
«Considerando a necessidade de reforçar e expandir o âmbito e a abrangência dos dispositivos de 
comunicação e divulgação na área da Informação, nomeadamente na ligação, produção e difusão de 
conteúdos áudio, online e de imprensa escrita junto dos órgãos de comunicação social regionais e 
nacionais, assim como garantir o adequado acompanhamento de iniciativas municipais em período pós 
laboral, feridos e fins de semana, conforme indicações superiores, torna-se necessário contratualizar a 
Aquisição de Serviços na Área da Comunicação e Informação pelo que legitima a abertura do respetivo 
procedimento pré-contratual. 
Neste contexto, observa-se: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo 
do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 
12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 
para 2015; 
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 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 
regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos 
no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos 
necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 
 
f) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 
 
O procedimento de Aquisição de Serviços na Área da Comunicação e Informação – reveste 
a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é 
prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, 
nem impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à 
modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

 
g) Existência de cabimento orçamental: 

 
A verba está contemplada para o Orçamento Municipal de 2016, 2017, 2018 e 2019, 
conforme autorização de Repartição de Encargos, classificada da seguinte forma, conforme 
atesta os anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica –020225 
- GOP –  
 

h) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 
contraparte seja determinável: 
 
Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável e tenha 
efetuado contratos similares em anos anteriores, não existe qualquer constrangimento ao 
limite imposto pelo número 2 do artigo 113º do Código dos contratos Públicos (adiante 
designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, não se verificando, portanto, impedimento à celebração do contrato em causa, 
conforme consulta à aplicação da Airc-Ges. 

 
i) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do 

artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do 
artigo 75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e 
cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que 
a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte: 
 
É aplicável nova redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 
2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nºs 
1 e 2, e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por se tratar de um 
contrato a celebrar com a mesma contraparte e o mesmo objeto. 
Nos termos do disposto no artigo 2º da Lei 159-A/2015, de 30 de dezembro, a redução 
remuneratória anteriormente aplicada, é revertida em 60% no momento da outorga do 
contrato em 2016, que, de acordo com o disposto no artigo 2º, alínea b) da Lei nº 159-
A/2015, de 30 de dezembro, é feita nos seguintes termos, líquidos de Iva: 

 Valor inicial do contrato anual (2012/2013): 21.000,00€  
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 Renovação para 2013/14 (redução de 10%): 18.900,00€  
 Renovação para 2014/15 (redução de 10%, com reversão de 20%): 19.320,00€ 
 Valor a aplicar no 2º trimestre de 2016 (redução de 10% com reversão de 60%): 

20.160,00€  
 

j) Conforme nº 19, do artº 75 da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, junta-se autorização prévia da assunção de encargos plurianuais, conferida pelo 
Senhor Presidente, ao abrigo da delegação de competências, conforme art.º. 6º, nº 3 da 
LCPA, alterada pela Lei nº 25/2015 de 17 de março, atribuída em reunião da Assembleia 
Municipal de 17/12/2015. 

Por último: 
- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido pelo 
âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar procedimento 
para a contratação de prestação de serviços antes de executado procedimento prévio de recrutamento 
de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou 
serviço solicitar ao INA a verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos 
a suprir as necessidades identificadas. 
Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica 
realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 
15/07/2014; 

 
Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação 
nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não 
têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não 
estiverem em funcionamento. 
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que 
se proceda à abertura do procedimento pré contratual para a Aquisição de Serviços na Comunicação e 
Informação nos termos dos nos 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do 

Partido Socialista, emitir parecer favorável para a abertura do procedimento pré contratual 

para a Aquisição de Serviços na área da Comunicação e Informação, nos termos dos nos 9 e 12 

do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro. 

 

14. Parecer Prévio Vinculativo para a Aquisição de Serviços Printing and Finishing dos 

Serviços de Águas 

Foi analisada a seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 
Aprovisionamento, datada de 23 do corrente mês de março: 

«Na sequência do prossuposto de remodelação e modernização do serviço de águas, no que 
concerne a faturação, envelopagem e remessa de faturas aos CTT que o Município de Serpa 
pretende implementar, é necessário proceder à contratação desse serviço. 

Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio 
vinculativo do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de 
acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que 
aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 
regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização 
previstos no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes 
os elementos necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 
 
k) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego 
público: 
 
O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços de Printing and Finishing 
dos Serviços de Águas – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um 
trabalho não subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se encontra 
sujeito à disciplina e à direção do Município, nem impõe o cumprimento de horários 
de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de 
emprego público constituída ou a constituir.  
 

l) Existência de cabimento orçamental: 
 
A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada 
e cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
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- Económica – 020220 Outros trabalhos especializados; 
- GOP –  
 

m) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a 
eventual contraparte seja determinável: 
 
Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, o 
contrato a celebrar não atinge o limite imposto pelo número 2 do artigo 113º do 
Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, não se verificando qualquer 
impedimento à celebração do contrato em causa.  
 

n) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no 
nº 1 do artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 
4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o 
efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou 
anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha idêntico objeto 
e, ou, contraparte: 
 
Não é aplicável a redução remuneratória prevista no nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º 
da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o 
artigo 2º, nº 2 e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, porquanto:  

- não houve contrato celebrado com idêntico objeto no corrente ano e no ano de 
2015, nem a contraparte tem qualquer contrato com este município. 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço 
abrangido pelo âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de 
novembro, pode iniciar procedimento para a contratação de prestação de serviços 
antes de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou 
serviço solicitar ao INA a verificação da existência de trabalhadores em situação de 
requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração 
Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação 
jurídica realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da 
Administração Local em 15/07/2014; 
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Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da 
Requalificação nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as 
autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de 
recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a 
posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo 
para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços 
de Printing and Finishing do Serviço de Águas nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 
82-B/2014 de 31 de dezembro.» 
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 Deliberação  
Nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido 

Socialista, emitir parecer favorável para a abertura do procedimento de Ajuste Direto para a 

Aquisição de Serviços de Printing and Finishing do Serviço de Águas. 

  

15. Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

Foi distribuída por todos os eleitos, a proposta de alteração ao Orçamento e Plano Plurianual 

de Investimentos da Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação.  

 

 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 

terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, 

conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

 

16. Desafetação de área da Reserva Ecológica Nacional  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a "Sagri - Sociedade Agrícola 

S. A,” na qualidade de proprietária do prédio rústico 169-I da extinta freguesia de Salvador, vem 

requerer a desafetação de duas parcelas da Reserva Ecológica Nacional. Esta desafetação 

engloba as construções já existentes (construções destinadas a atividade agrosilvopastoril e 

habitação), bem como, espaço para futuras edificações no âmbito do projeto de exploração da 

empresa agrícola, conforme memória descritiva. 

Assim, de um prédio com 168,2375ha, pretende-se desafetar duas parcelas da REN, uma com 

1,368ha e outra com 0,4675ha, num total de 1,8355ha, o que constitui pouco mais de 1% do 

prédio.  

Tendo em conta que pelo regime da REN já não é possível viabilizar mais áreas edificadas, 

desafetar as parcelas em causa é a única hipótese de resolução. 

 

Se se optar por dar andamento ao pedido, deve-se iniciar um procedimento de 'alterações 

simplificadas da delimitação da REN' previsto no artigo 16.º- A do regime jurídico da REN 

(Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro), cuja responsabilidade, segundo o mesmo 

regime jurídico, cabe apenas aos municípios. 

 

Por responsabilidade entende-se a justificação do procedimento (já apresentado pelo 

requerente), a coleção de peças gráficas e a alteração e publicação das cartas de 
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condicionantes e de REN do PDM em vigor. Acresce ainda que, caso o projeto não seja 

executado ou não tenha título válido para execução num prazo de 5 anos, o município deve 

voltar a integrar as áreas excluídas na REN e, consequentemente, voltar a alterar e publicar as 

cartas do PDM. 

  

Pelo exposto, e também por indicação da CCDRA, este tipo de procedimento deve ser visto 

como um procedimento de exceção. 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, propor à CCDRA a 

desafetação de duas parcelas da Reserva Ecológica Nacional (REN) ao abrigo da alínea d) do n.º 

1 do artigo 16.º - A do regime jurídico da REN (Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro), na 

sequência do pedido da empresa Sagri - Sociedade Agrícola S. A, de acordo com planta que se 

anexa à presente ata dela fazendo parte integrante. --------------------------------------------------------- 

 

 

17. Centro de Cultura Popular de Serpa – Pedido de subsídio 

O Centro de Cultura Popular de Serpa informou que a equipa de seniores masculinos garantiu o 

apuramento para a 2ª fase do campeonato nacional da 3ª divisão, onde participam as equipas 

do Sassoeiros, Samora Correia, Zona Azul, Ginásio do Sul, Albicastrense de Castelo Branco, Vela 

de Tavira, Oriental e o CCP de Serpa e para a qual solicita o correspondente subsidio. 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude confirma a informação e propõe a 

atribuição do subsídio de 2 000,00 €, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo – Anexo I – Outras Modalidades Coletivas. 

 

O Centro de Cultura Popular de Serpa informou também que a equipa de juvenis masculinos 

garantiu o apuramento para a 2ª fase do campeonato nacional da 2ª divisão, onde participam 

as equipas do Benfica, Almada, Zona Azul, Quinta Nova, Loures, 1º de dezembro, Évora e o CCP 

de Serpa e para a qual solicita o correspondente subsidio. 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude confirma a informação e propõe a 

atribuição do subsídio de 1 050,00 €, de acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo – Anexo I – Outras Modalidades Coletivas. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu aos respetivos cabimentos sequenciais n.º 11618 e 

11620/2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, 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, 
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por unanimidade, atribuir ao Centro de Cultura Popular de Serpa um subsídio no valor de 

2.000€ (dois mil euros), pelo apuramento da equipa de seniores masculinos para a 2ª fase do 

campeonato nacional da 3ª divisão e um subsídio no valor de 1.050€ (mil e cinquenta euros), 

pelo apuramento para a 2ª fase do campeonato nacional da 2ª divisão da equipa de juvenis.  

 

 

18. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de apoio para fardamento  

O Rancho Coral e Etnográfico “Os Camponeses” de Vale de Vargo solicita apoio pontual para 

aquisição de fardas para os componentes do rancho, orçadas em cerca de 1400 euros. De 

acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo I artigo 2º 

ponto 1 e artigo 3º alínea d) – “apoios à aquisição de equipamentos”, a Unidade Municipal de 

Cultura, Desporto e Juventude propõe a atribuição de um subsídio de 1 000,00€ para co-

financiamento à aquisição de trajes etnográficos para os elementos do Rancho Coral e 

Etnográfico “Os Camponeses” de Vale de Vargo. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11598/2016.  

 

 Deliberação  

Face ao exposto, 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 Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” um subsídio no 

valor de 1.000 (mil euros) para apoio na aquisição de fardamento. -------------------------------------- 

 

19. Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsídio (prémio objetivo) 

O Futebol Clube de Serpa classificou-se no 1º lugar da 1ª fase do campeonato distrital de 

infantis de futebol. A 2ª fase, para apuramento do campeão distrital, com a participação de 8 

clubes do distrito de Beja, teve início no dia 13 de fevereiro. 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que, ao abrigo do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, artigo 12º, anexo I - futebol formação - 

campeonato distrital de infantis - ao Futebol Clube de Serpa assiste o direito de acesso ao 

prémio de objetivo, por passagem à fase seguinte, de 250,00 €.  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11619/2016. 

  

 Deliberação  

Face ao exposto, 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 Futebol Clube de Serpa um subsídio no valor de 250,00 € 

(duzentos e cinquenta euros) pelo facto de se ter classificado no 1º lugar da 1ª fase do 

campeonato distrital de infantis. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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20. 9ª Edição da Ultramaratona BTT SRP 160 – Pedido de apoio 

De acordo com o solicitado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder os 

materiais promocionais para a 9ª edição da Ultramaratona de BTT SRP 160 e nos termos do n.º 

2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, isentar do 

pagamento de utilização do parque de campismo, nos dias 8 e 9 de abril do corrente ano. ------ 

 

21. Proposta de protocolo entre a Camara Municipal de Serpa e a Cruz Vermelha 

Portuguesa  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que considera uma mais-valia o estabelecimento 

deste protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa, quer a nível da intervenção direta com 

públicos vulneráveis, quer como entidade a desempenhar funções sociais no concelho, 

enriquecendo a Rede Social de Serpa com mais uma resposta social. 

 
MINUTA DE PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E A CRUZ VERMELHA PORTUGUESA 

 
Entre 
 
PRIMEIRO OUTORGANTE: 
Câmara Municipal de Serpa, sita na Praça da República, 7830-389 em Serpa, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501112049, representada pelo Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires. 
 
E 
 
SEGUNDO OUTORGANTE: 
Cruz Vermelha Portuguesa, instituição privada de utilidade pública administrativa, pessoa coletiva nº 
500 745 749, com sede em Lisboa, no Jardim 9 de Abril, cujo regime jurídico e estatuto foram aprovados 
respetivamente pelo Decreto-Lei nº 281/2007 de 7 de Agosto, neste ato representado por Luís Eduardo 
da Silva Barbosa, casado, natural de Lisboa, titular do BI nº 318170 emitido pelo Serviço de Identificação 
Civil de Lisboa em 16/01/2004, contribuinte nº 103 452 788. 
 
Considerando que nos termos do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, compete à Câmara Municipal “apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a 
promoção da saúde e prevenção das doenças” e conforme respetiva deliberação aprovada na reunião 
de _________de______de______________, é estabelecido e celebrado o presente Protocolo nos 
termos e condições constantes das cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Âmbito e Objeto  

O presente protocolo tem por objeto a definição das regras e condições de cedência pela Câmara 
Municipal de Serpa de uma sala no edifício do Centro Social e Educativo à Cruz Vermelha Portuguesa 
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para o desenvolvimento de atividades de carácter social, assistência humanitária e de interesse público, 
que se inserem no âmbito de atuação do Segundo Outorgante. 
 
CLÁUSULA 2.ª 

Responsabilidades 
1. A Câmara Municipal de Serpa é responsável pela cedência das instalações referidas nos termos e 
condições do presente Protocolo, bem como pela limpeza do espaço e liquidação do valor referente aos 
consumos de água e eletricidade. 
2. A Cruz Vermelha Portuguesa, no que concerne ao espaço cedido é responsável por: 

a) Proceder ao arrumo do espaço cedido; 
b) Manter e zelar pelo seu bom estado de conservação do espaço cedido; 
c) Entregar as instalações, no términus da vigência do Protocolo, ao cedente em condições de 

higiene, manutenção e zelo idênticas à que apresenta aquando da sua recepção, embora 
com o desgaste normal ao seu uso; 

d) Cumprir todas as suas obrigações legais, em especial as decorrentes da cedência do espaço, 
e respeitar os bons costumes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Cooperação 

1. É missão da Cruz Vermelha Portuguesa prestar assistência humanitária e social, em especial aos 
mais vulneráveis, prevenindo e reparando o sofrimento e contribuindo para a defesa da vida, da 
saúde e da dignidade humana. 

2. A Cruz Vermelha Portuguesa e a Câmara Municipal de Serpa comprometem-se a desenvolver, 
em cooperação, actividades de carácter social, de assistência humanitária e interesse público. 

3. A Cruz Vermelha Portuguesa ambiciona desenvolver atividades que respondam às necessidades 
identificadas, sempre devidamente enquadradas, financiadas e autossustentáveis. 

 
CLÁUSULA 4.ª 

Exclusão de Responsabilidade 
1. A Câmara Municipal de Serpa não tem qualquer responsabilidade pelas atividades desenvolvidas 
pelo Segundo Outorgante, bem como por qualquer fim ilícito ou prática contrária à lei ou aos bons 
costumes. 
2. Em caso algum a Câmara Municipal de Serpa pode ser responsabilizada, independentemente do 
título, quer pelo Segundo Outorgante, quer por terceiro, seja por coima, multa, dano ou indemnização. 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Prazo e Cessação do Protocolo 

1. O presente Protocolo vigora pelo período de 4 anos, a contar da data da assinatura do presente 
protocolo, renovando-se automaticamente por igual período. 
2. No caso de qualquer uma das partes não pretender renovar o protocolo no final do seu período de 
vigência, deverá comunica-lo à outra parte com uma antecedência mínima de 90 dias, por carta 
registada com aviso de receção. 
3. Para além do caso previsto no número anterior, o presente protocolo poderá cessar antes do final do 
seu período de vigência, caso o Primeiro Outorgante necessite do espaço por motivos de interesse 
público. Neste caso, o Primeiro Outorgante deverá informar o Segundo Outorgante do prazo de 
cessação do presente protocolo com 90 dias de antecedência. Acordam ambos os Outorgantes que, 
nessa circunstância, a Câmara Municipal de Serpa tomará parte ativa, em colaboração com a Cruz 
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Vermelha Portuguesa, na criação de alternativas para que esta possa continuar a exercer as suas 
funções nos termos definidos no presente protocolo. 
4. A não renovação do Protocolo não confere às partes o direito ou a obrigação de indemnizar a outra 
parte. 
5. A caducidade do presente protocolo e, consequentemente, a extinção do direito de cedência opera 
automaticamente com a extinção da Delegação Local em Serpa da Cruz Vermelha Portuguesa. 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Disposições Finais 

1. O presente protocolo produz efeitos após a assinatura das partes. 
2. Qualquer alteração ao acordo só será válida após aprovação em reunião de Câmara e depois de 
constar de documento assinado pelos representantes de ambas as partes, com poderes e legitimidade 
para esse efeito. 
3. Qualquer situação não expressamente regulada pelo presente Protocolo deverá ser objeto de acordo 
prévio entre as partes intervenientes, sendo que para esse efeito deve atender-se aos princípios e 
regras de direito, bem como à legislação vigente na matéria omissa. 
 
Serpa, ____ de ____________ de 2016.» 
 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta do protocolo acima 

transcrita, a celebrar com a Cruz Vermelha Portuguesa. -----------------------------------------------------  

 

22. Procedimento público de venda de prédio urbano - Proposta financeira – Relatório 

final 

De acordo com o disposto no artigo 15º, do Programa do Procedimento Público de Venda do 

prédio urbano sito no Largo do Salvador, em Serpa, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Relatório Final do Procedimento, abaixo indicado e, em conformidade, 

aprovar a adjudicação e consequente alienação do referido prédio urbano, inscrito na matriz 

predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 4059 e descrito 

na Conservatória do Registo Predial sob o número 3490/20110919, em comum e partes iguais, 

à sociedade TARIGE, Lda, com o NIPC 513 241 620 e à sociedade João Figueira, Lda., com o NIPC 

506 683 362, pelo valor de 95 000,00€ (noventa e cinco mil euros): 
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23. Direito de preferencia – Anúncio n.º 11060/2016  

Nº Pedido  11060/2016  
Data do Anúncio 10-03-2016  
Data de Disponibilização no Site 10-03-2016 
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Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa  
NIF/NIPC 600007634  
E-mail - registos.serpa@irn.mj.pt  
Telefone 284540280  
Endereço- Rua José M. da Graça Affreixo, Serpa  

 
Vendedor(es)  Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 
CRISTINA PAULA COELHO DIOGO -  205773176 

 
Comprador(es) Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 
RDF - CONSTRUÇÕES, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LDA 503841340 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Ficha- 3840  
Artigo Matricial - 84  
 
Quota Parte 
Fração Autónoma 
 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 64.52 m2, Área Total  Hectares  
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua do Ajudante da Terra, nº 4  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Serpa (Salvador)  
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 10000 Moeda Euros  
 
Data previsível do negócio 
18-03-2016  
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emite o parecer de que, 

considerando o valor e a localização, a autarquia não terá interesse em exercer o direito de 

preferência.  

 Deliberação 
 

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

venda do imóvel sito na Rua Ajudante da Terra, n.º 4 em Serpa. ------------------------------------------ 
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24. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado Estrada de S.Brás, 

Lugar da Carreira, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

Na sequência do requerimento de Joana Raquel Prior Neto, datado de 2 de março, a Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu o seguinte parecer, em 8 do corrente mês: 

 

«E solicitada a emissão de parecer ao aumento de compartes no prédio misto denominado (Estrada 

de S. Brás, Lugar da Carreira), descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2112/19980325 

e inscrito na matriz predial da União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 80 

- Secção J com 1,05hectares (parte urbana inscrita na matriz predial urbana sob o artigo 2602, com 

126,00m2 de área coberta e 210,00m2 de área descoberta), 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 70/2015 de 16 de julho, decorrente da doação em partes iguais de metade indivisa 

(5250,00m2), que Ana Rita Cabecinha Correia Sampaio, vai efetuar a Ana Margarida Correia Gomes 

de Brito Sampaio (1750,00m2), Álvaro Miguel Correia Gomes de Brito Sampaio (1750,00m2) e 

Francisco Miguel Correia Gomes de Brito Sampaio (1750,00m2), filhos,  

 

De harmonia com o n.º 2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir 

parecer desfavorável “com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento 

físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da 

quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”. 

 

A cota ideal a transmitir a cada um dos três novos comproprietários, com 1750,00m2, não tem 

qualquer rendabilidade económica não urbana, pelo que se considera que deverá ser emitido 

Parecer Desfavorável ao peticionado aumento de compartes no prédio misto supra identificado.  

 

De harmonia com o disposto no n.º 1do artigo 54º, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, a competência para a emissão do 

Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe que o presente pedido se remetido para 

deliberação em Reunião de Câmara.» 

 Deliberação  

Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

desfavorável ao aumento de compartes no prédio misto denominado “Estrada de S. Brás, Lugar 

da Carreira”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2112/19980325 e inscrito 

na matriz predial da União de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 80 - 

Secção J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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25. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria Fernanda Pinto e Silva de 

Almeida Faria 

Na sequência do requerimento de Maria Fernanda Prego Lira Pinto e Silva de Almeida Faria, 

datado de 1 de março e parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitido 

em 11 do corrente mês, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer 

Favorável ao aumento de compartes decorrente da DOAÇÃO de Maria Fernanda Prego Lira 

Pinto e Silva de Almeida Faria, das suas cotas partes, em comum e partes iguais, a suas filhas 

Suzana Pinto de Almeida Faria e Vanessa Pinto de Almeida Faria, com reserva de usufruto para 

ela doadora, dos seguintes bens imóveis, por não se verificar que a referida transmissão vise ou 

dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 

conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto: 

 

- Prédio misto denominado "Herdade da Salsa", com a área total de 106,2223 hectares, 

descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2405/20101025 e 

inscrito na matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo rústico 10, da Secção J, o 

artigo rústico 5, da Secção J (parte), e o artigo matricial urbano n.º 666. 

 

- Prédio rústico denominado "Casa Branca", com a área total de 20,4575 hectares, 

descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1258/19990615 e 

omisso na matriz predial da (extinta) freguesia de Santa Maria (Serpa). 

 

- Prédio rústico denominado "Pantufo", com a área total de 9,725 hectares, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 329/19890118 e inscrito na 

matriz predial da (extinta) freguesia de Santa Maria (Serpa), sob o artigo 2, Secção C1. 

 

- Prédio rústico denominado "Aguadaltinhas", com a área total de 15 hectares, descrito 

na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 679/19920120 e inscrito na 

matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo 4, Secção J (parte). 
 

 

26. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Manuel Isaías Alexandrino 

Na sequência do requerimento de Manuel Isaías Alexandre, datado de 17 de fevereiro, e 

parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitido em 22 de 

fevereiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

constituição de compropriedade e aumento de compartes, nos seguintes prédios rústicos: 

 
- Prédio rústico, denominado “Frades”, inscrito na matriz sob o artigo 35-seção Q, da União de 
freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com 7,6125hectares; 
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- Prédio rústico, denominado “Vale de Lameira”, descrito na Conservatória do Registo Predial 
sob o n.º3848/20150109, inscrito na matriz sob o artigo 4-seção FF, da União de Freguesias de 
Serpa (Salvador e Santa Maria), com 4,875hectares; 
 
decorrente de usucapião, por via notarial, na proporção de ¼ a: José Henrique Pulido Garcia 
Ferrão de Sousa, Pedro Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, Maria Constança Pulido Garcia 
Ferrão de Sousa Ferreira Marques e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa, irmãos, 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 70/2015 de 16 de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

27. Proposta de atribuição de subsídio às Associações para o ano de 2016 

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, concordar com a proposta apresentada pela Unidade Municipal de Cultura, 

Desporto e Juventude para atribuição dos seguintes subsídios às associações do concelho, para 

o corrente ano de 2016: 

Proposta 2016  
SPORT CLUBE DE SERPA 12 800, 00 € 
BOXERPA 1.800,00€ + instalações para pratica desportiva 
SOCIEDADE LUSO UNIÃO SERPENSE - 
SECÇÃO BTT 

Apoio logístico à modalidade BTT de acordo com pedido 
de apoio pontual e disponibilidade de resposta por parte 
do município. Apoio, conforme registo de confirmação de 

participantes -  (1 euro por participante. 
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA V.N..SBENTO 
- SECÇÃO BTT 

Apoio logístico à modalidade BTT de acordo com pedido 
de apoio pontual e disponibilidade de resposta por parte 
do município. Apoio, conforme registo de confirmação de 

participantes (1 euro por participante. 
BAAL 17 39.280,41 €+ cedência instalações (sede e espetáculos) 
SULCENA 750,00 € 
CASA DO POVO PIAS 450,00 € 
CASA DO POVO DE SERPA - secção 
JARDIM TERAPEUTICO 

Apoio logístico, conforme disponibilidade do Município, 
para execução de cada iniciativa. 

ACORDES AO VENTO 750,00 € 

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE SERPA 19.000,00€ € + 11697,03 € (comparticipação sede) 

BANDA FILARMONICA DE BRINCHES 8.300,00 € 
ARRAIANOS FICALHO 1.000,00 € 
RANCHO ETNOGRAFICO VNSBENTO 1.000,00 € 
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ESCUTEIROS VNSBENTO 250,00 € 
ARPIVAGO 500,00 € 
UAI – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS 500,00 € 
ASSOCIAÇÃO DE  JOVENS DE PIAS 500,00 € 

 98.577,44€(incluindo o valor sede Filarmónica de Serpa) 

 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11617/2016.  

 

 

28. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 58 referente ao 

dia 24 de março de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 872.144,54 (oitocentos e 

setenta e dois mil cento e quarenta e quatro euros e cinquenta e quatro cêntimos) e 

112.770,10 (cento e doze mil setecentos e setenta euros e dez cêntimos), respeitantes a 

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

 

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio a Srª Vereadora Paula 

Pais para questionar sobre o prosseguimento da segunda fase da Zona de Atividades 

Económicas de Pias, tendo o Sr. Presidente respondido que está a decorrer a fase de 

elaboração do projeto de ampliação e de aquisição de terrenos e existem terrenos com grande 

número de proprietários, o que torna morosa a fase de negociação e dificilmente as obras 

avançarão ainda no decorrer deste ano. ------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho questionou sobre a possibilidade de candidatura da obra do 

parque multiusos previsto para a freguesia de Pias. O Sr. Presidente disse que será uma obra 

efetuada em três fases: o módulo multiusos, o auditório e a praceta e a Câmara tem tentado 

enquadrar esta obra no atual quadro comunitário de apoio, mas até ao momento ainda não se 

vislumbrou qualquer possibilidade e dificilmente será alvo de candidatura na globalidade da 

obra, talvez se consiga fazer alguma candidatura setorial. Informa ainda que está previsto 

iniciar e concluir este ano o módulo multiusos e no próximo ano avançar com a obra da 

praceta.  

 

Por se tratar de um assunto que foi abordado numa anterior reunião da Câmara Municipal 

realizada na freguesia de Pias, o Sr. Presidente aproveitou para informar que o Projeto de 

Regulamento de feiras, venda ambulante e atividades de prestação de serviços de restauração 

ou bebidas não sedentárias do Município, foi analisado na última reunião do Órgão Executivo, 

tendo sido deliberado submete-lo a apreciação pública, sendo depois publicado no Diário da 

Republica, divulgado no site e serviço de atendimento ao público e remetido às Juntas e Uniões 
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de Freguesia, para afixação, podendo os munícipes pronunciarem-se sobre o mesmo. Será 

também remetido para a DECO e para todas as Associações relacionadas com estas atividades. 

 

 

Período de intervenção do público 

Não se registaram intervenções no período de intervenção do público. --------------------------------- 

 

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: ------------------------------------------------------- 

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

 Pedido de reconhecimento de interesse municipal das atividades do Atelier Galeria – 

Margarida de Araújo, Unipessoal  

 Licenças de recinto improvisado 

 Licenças de recinto itinerante 

 Passeio BTT - Rota do Chança – Associação Cultural e Juvenil UAI 

 II Trail Serpa – Por Vales e Planícies - Clube Serpafit Challenge   

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua do Calvário, n.º 11 e 13 em Vila Verde de 

Ficalho 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua do Governador, n.º 15 e Praça da 

República, n.º 10 em Serpa 

 Proposta de alteração ao Alvará de Loteamento n.º 7/2006 – Rua Alvará Cunhal, em 

Pias 

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para organização de viagem a 

Salvador – Brasil (Serviço de transporte aéreo)  

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços na área dos seguros 

 Abertura de procedimento para aquisição de serviços na área dos seguros 

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços de comunicação e informação  

 Parecer Prévio Vinculativo para a Aquisição de Serviços Printing and Finishing dos 

serviços de Águas 

 Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos da Câmara Municipal  

 Desafetação de área da Reserva Ecológica Nacional 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Pedido de subsidio 



                                                                  Ata n.º 7– 30/03 

 
 

2016 

 

 54 

 Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de apoio para 

fardamento e material 

 Futebol Clube de Serpa – Atribuição de subsidio (prémio objetivo) 

 9ª Edição da Ultramaratona BTT SRP 160 – Pedido de apoio 

 Proposta de protocolo entre a Camara Municipal de Serpa e a Cruz Vermelha 

Portuguesa  

 Procedimento público de venda de prédio urbano  - Proposta financeira – Relatório 

final 

 Direito de preferência – Anúncio n.º 11060/2016  

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado Estrada de 

S.Brás, Lugar da Carreira, em Serpa – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

 Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria Fernanda Pinto e Silva de 

Almeida Faria 

 Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Manuel Isaías Alexandrino 

 Proposta de atribuição de subsídio às associações para o ano de 2016 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H25 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Ata n.º 7– 30/03 

 
 

2016 

 

 55 

 

 

 

 

Ata n.º 7/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 30 de março 

 

 

 

 

Anexo 1 – Abertura de procedimento para aquisição de serviços na área dos seguros – 

Caderno de encargos e programa de procedimentos 

 

Anexo 2 - Desafetação de área da Reserva Ecológica Nacional – Plantas  

 

Anexo 3 – Terceira alteração ao Orçamento e primeira alteração ao PPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


