
                                                             Ata n.º 12 – 8/06 

 
 

2016 

 

 1 

 
 
 

Ata n.º 12/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 8 de junho de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30   

 

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

Vereadora Maria Isabel da Palma Estevens 
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Ata n.º 11/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 8 DE JUNHO DE 2016 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 8 

de junho de 2016, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do 

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

 

Aprovação da Ata n.º 11/2016  

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 11, relativa à reunião realizada no dia 25 de maio, a qual foi 

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

 

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

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

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

 

1. Isenção de pagamento de taxas 

2. Comissão de Festas de Brinches – Proposta de atribuição de subsídio  

3. Associação Desportiva de Vila Nova de S. Bento – Proposta de atribuição de subsídio  

4. FENPROF – Apelo a tomada de posição em defesa da Escola Pública 

5. Proposta de aquisição de edifício, sito na Rua dos Quarteis, 34 em Serpa 

6. Proposta de aquisição de prédios em Pias 

7. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de apoio para o Projeto Escola Eletrão  

8. Pedido de autorização para abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos  

9. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Informafil – Reciclagem e Informática, Lda 

10. Processo de José Marquez Rodriguez referente a gabinete atribuído no CADES 

11. Proposta de alteração do titular do lote n.º 47 da Zona Industrial de Serpa 

12. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas e Condimentares, CRL 

13. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Confraria 

Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia 
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14. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Associação de 

Produtores do Concelho de Serpa 

15. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Serpa – Mercado Municipal 

16. Programa de requalificação das infraestruturas educativas  

17. Celebração de protocolo para o desenvolvimento de Ateliês de Tempos Livres no Verão 

de 2016 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico  

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Isenção de pagamento de taxas 

1.1.Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

De acordo com o solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, 

através de Pretensão n.º 7772 datada de 24 de maio do corrente ano, nos termos do n.º 2 do 

artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de 

ruido, no valor de 20,00 euros, respeitante à Festa da Sumersby e entrega de brindes. ----------- 

 

1.2.Piense Sporting Clube 

De acordo com o solicitado pelo Piense Sporting Clube, através de Pretensão n.º 7438 datada 

de 19 de maio do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

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

aquele Clube do pagamento da licença, no valor de 33,66 € respeitante ao licenciamento do 

Passeio Solidário de Cicloturismo Noturno, realizado no dia 21 de maio. 

 

2. Comissão de Festas de Brinches – Proposta de atribuição de subsídio  

Através de email datado de 29 de abril do corrente ano, a Comissão de Festas de Brinches 

2016/2017 apresenta o seu plano de atividades e solicita o apoio logístico e financeiro da 

autarquia:  
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Sobre o assunto, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em informação datada 

de 10 de maio refere que, a eleita Comissão de Festas de Brinches 2016/2017 irá organizar duas 

festas: em Honra de Nossa Senhora das Neves - Padroeira de Brinches, nos dias 5, 6 e 7 de 

agosto de 2016 e a festa em Honra de Nossa Senhora da Consolação, em abril de 2017. 

Estamos assim, perante uma nova realidade no panorama das festas em Brinches, pois passa a 

haver duas festas no mesmo ano, já que em 2015 a festa de agosto foi realizada a título 

experimental e virada para a parte religiosa. 

Passamos a ter uma situação idêntica a Vale de Vargo, com a realização de duas festas anuais. 

 

Em reunião da Câmara Municipal de 8 de janeiro de 2016 foi atribuído o subsídio de 5 373,02 € 

para a festa de abril - Nossa Senhora da Consolação. Para a festa de agosto - Nossa Senhora das 

Neves, não foi incluído subsídio por esta não fazer parte da relação de festas realizadas no 

concelho. 

Referem ainda que a Comissão de Festas de Brinches integra o Conselho Municipal do 

Movimento Associativo com documentos atualizados.  

Face ao exposto, propõem a atribuição de um subsídio no valor de 5.373,02 €, idêntico ao 

atribuído para a festa de abril. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

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

deliberou, por unanimidade, atribuir à Comissão de Festas de Brinches, um subsídio no valor de 

5.373,02 (cinco mil, trezentos e setenta e três euros e dois cêntimos) para a Festa daquela 

localidade a realizar nos dias 5, 6 e 7 de agosto do corrente ano. ---------------------------------------- 

 

3. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Proposta de atribuição de subsídio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Desportiva de 

Vila Nova de S. Bento organizou no dia 15 de maio de 2016 o passeio de BTT “Rota do 

Rosmaninho”, que contou com a participação de 78 BTTistas e propõem a atribuição de um 

subsídio de 78 euros (um euro por participante) à referida Associação Desportiva. 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 12201/2016. --------------- 

 

 Deliberação  

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

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

deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento, um 

subsídio de 78,00 (setenta e oito euros), para apoio ao Passeio de BTT realizado no dia 15 de 

maio do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

4. FENPROF – Apelo a tomada de posição em defesa da Escola Pública  

A FENPROF – Federação Nacional dos Professores remete à Câmara Municipal o Abaixo-

Assinado/Petição em defesa da Escola Pública e solicita que a autarquia se pronuncie de forma 

favorável e subscreva a referida Petição.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Abaixo-

Assinado/Petição da FENPROF em defesa da escola pública.  

 

5. Proposta de aquisição de edifício, sito na Rua dos Quarteis, 34 em Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 1 do corrente mês de junho:  

«Por deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 5 de agosto de 

2015, foi aprovado o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, do qual consta uma 

relação de bens imóveis a adquirir e a alienar. 

O referido documento constitui um programa de intenções, que não impede a aquisição 

e/ou alienação de outros bens imóveis, desde que devidamente justificada ou quando 

condições não previstas inicialmente o recomendem. 

Neste sentido foi recentemente rececionada uma proposta de venda do prédio urbano 

destinado a habitação, sito na Rua dos Quarteis, n.º 34, inscrito na matriz predial urbana da 

União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 2436-C e descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 27/19850212 - C, subscrita por 

Maria Celeste Valla, na invocada qualidade de comproprietária e porta-voz dos demais 

comproprietários. 
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Em resposta foi endereçada proposta de aquisição, no valor de 17 500,00€, que teve por 

referência o preço recentemente proposto na aquisição do prédio sito na mesma Rua, com 

os números 30 e 32 (25 000,00€). 

Por ofício de 29 de abril, veio a mesma Maria Celeste Valla expressar o seu acordo 

relativamente ao preço proposto. 

Procedeu-se ao pedido de cabimento da verba pelo documento interno nº 4786, de 

31/05/2016, que deu origem ao Cabimento com o número sequencial 12164, conforme 

documento comprovativo que se anexa. 

Importa ainda referir que o prédio se encontra “encaixado” entre o edifício da Casa do 

Cante, que já é propriedade do Município, e o edifício com os números 30 e 32, cuja 

aquisição foi deliberada pela Câmara Municipal e que se irá formalizar brevemente. 

Em conformidade com o exposto, propõe-se para apreciação em reunião de Câmara, a 

presente proposta de aquisição do prédio acima identificado, de harmonia com o disposto 

no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades 

Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro.» 

 

Foi também dado conhecimento, através do seguinte quadro, da situação respeitante às 

aquisições e vendas de imóveis, de acordo com o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, 

aprovado em reunião do Órgão Executivo de 5 de agosto de 2015: 

Aquisições     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Rua dos Cavalos 2499/20140514 Artigos 1261; 
1263; 1667; 

93 330,00€ Foi reunida a documentação em 
falta. Para marcação de 

escritura 

Terreiro de D. 
João 

1025/19960322 Artigo 611 21 675,00€ Concluído (28/04/2016) 

Rua dos Quarteis 3443/20101220 Artigo 1864 25 000,00€ Procedeu-se à retificação de 
áreas. Para marcação de 

escritura 

Rua João Tiago 
Coelho, 96 

4369/20140124 Artigo 527 7741,35€ Apreciação CM 

Rua João Tiago 
Coelho, 100 

4366/20140123 Artigo 528 7751,30€ Apreciação CM 

Rua dos Quarteis, 
34 

27/19850212-C Artigo 2436-C 17 500,00€ Apreciação CM 

Vendas     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Largo de Salvador 3490/20110919 Artigo 4059 95 000,00 €     
(base) 

Concluído 
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 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com o artigo nº 33º, nº 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio urbano, sito na 

Rua dos Quarteis, n.º 34, inscrito na matriz predial urbana da União das freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), sob o artigo 2436-C e descrito na Conservatória do Registo Predial sob 

o n.º 27/19850212 - C, pelo valor de 17.500,00 (dezassete mil e quinhentos euros). ---------------- 

 

6. Proposta de aquisição de prédios em Pias 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 1 do corrente mês de junho:  

 

«Por deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de Serpa, de 5 de agosto de 

2015, foi aprovado o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, do qual consta uma 

relação de bens imóveis a adquirir e a alienar. 

O referido documento constitui um programa de intenções, que não impede a aquisição 

e/ou alienação de outros bens imóveis, desde que devidamente justificada ou quando 

condições não previstas inicialmente o recomendem. 

Neste sentido foi recentemente autorizada, por despacho judicial do Meritíssimo Juiz de 

Direito do Tribunal da Comarca de Beja – Instância Local – Secção de Competência Genérica 

de Serpa, a alienação dos seguintes prédios ao Município de Serpa: 

 

a) Prédio urbano (terreno para construção) sito na Rua João Tiago Coelho, ou Estrada da 

Estação, n.ºs 96 e 98, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Pias, sob o artigo 527 

e descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4369/20140124, pelo 

valor de 7741,35€; 

b) Prédio urbano destinado a habitação, sito na Rua da Estação, n.º 100, inscrito na matriz 

predial urbana da freguesia de Pias, sob o artigo 528 e descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4366/20140123, pelo valor de 7751,30€; 

 

Procedeu-se ao pedido de cabimento da verba pelo documento interno nº 4784, de 

31/05/2016, que deu origem aos Cabimentos com os números sequenciais 12162 e 12163, 

respetivamente, conforme comprovativos que se anexam. 

Importa ainda referir: 

- Que, relativamente ao prédio indicado na alínea a), foi o Município de Serpa, na 

sequência do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, de 7 de dezembro de 2006, 

que tomou a posse administrativa do prédio, executou e suportou a totalidade dos 

encargos inerentes ao procedimento de demolição do edifício existente, que se encontrava 
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em ruina parcial e ameaçava ruir integralmente para a via pública, bem como a execução de 

obras de reabilitação e impermeabilização das empenas laterais dos prédios vizinhos; 

- Que o prédio indicado na alínea b), se encontra igualmente em avançado estado de 

ruina, estando a decorrer um processo de vistoria ao abrigo dos artigos 89º e 90º, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, constituindo atualmente um fator de perigo 

para a saúde e segurança de transeuntes e prédios vizinhos. 

Em conformidade com o exposto, propõe-se para apreciação em reunião de Câmara, a 

presente proposta de aquisição dos prédios acima identificados, de harmonia com o 

disposto no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das 

Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de Setembro.» --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face ao exposto e de acordo com o artigo nº 33º, nº 1, alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os seguintes prédios: 

- Prédio urbano (terreno para construção) sito na Rua João Tiago Coelho, ou Estrada da 

Estação, n.ºs 96 e 98, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Pias, sob o artigo 527 

e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4369/20140124, pelo valor de 

7741,35€ (sete mil, setecentos e quarenta e um euros e trinta e cinco cêntimos); 

- Prédio urbano destinado a habitação, sito na Rua da Estação, n.º 100, inscrito na matriz 

predial urbana da freguesia de Pias, sob o artigo 528 e descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 4366/20140123, pelo valor de 7751,30€ (sete 

mil, setecentos e cinquenta e um euros e trinta cêntimos). 

 

 

7. Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de apoio para o Projeto Escola 

Eletrão  

No âmbito da sua participação no Projeto Escola Eletrão, o Agrupamento de Escolas n.º 2 de 

Serpa foi convidado a estar presente (assegurando a presença, no mínimo, de duas turmas), na 

sessão de encerramento e entrega de prémios deste projeto que decorreu no dia 27 de maio, 

no Parque da Bela Vista em Lisboa.  

Na sequência do pedido de apoio solicitado pelo Agrupamento para a referida deslocação e 

face ao documento de despesa apresentado (Fatura n.º 901/2349 da Turitaléfe, Lda, no valor 

de 425,00 €), a Srª Vereadora Isabel Estevens, tendo em atenção os resultados obtidos e 

interesse ambiental de que se reveste o Projeto e também como incentivo à sua continuidade, 

propõe que a autarquia comparticipe com metade do valor total da referida despesa.  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, atribuir ao Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, um 

subsídio no valor de 212,50 € (duzentos e doze euros e cinquenta cêntimos), como apoio no 

pagamento das despesas de deslocação a Lisboa, no dia 27 de maio do corrente ano. ------------ 

 

 

8. Pedido de autorização para abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos  

O Serviço de Gestão Financeira informa que foi solicitado à Caixa Geral de Depósitos 

informação sobre os custos e procedimentos inerentes à abertura de conta. Em 20-05-2016 a 

Caixa informou que a abertura de conta não tem custos associados e que a comissão de 

manutenção mensal, apenas se verifica se o saldo médio trimestral for igual ou inferior a 

7.500€.  

De acordo com o ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, a abertura de contas bancárias é sujeita a prévia 

deliberação do órgão executivo, devendo as mesmas ser tituladas pela autarquia e 

movimentadas simultaneamente pelo tesoureiro e pelo presidente do órgão executivo ou por 

outro membro deste órgão em que ele delegue. 

 

Neste sentido, sugerem que a mesma seja movimentada simultaneamente pelo Sr. Presidente, 

Tomé Alexandre Martins Pires, e pela Tesoureira Maria da Luz Brissos Barão, e em substituição 

do Sr. Presidente, pelo Sr. Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves, Vice-Presidente, e em 

substituição da Tesoureira, João Carlos Fonseca Baião, a exercer funções na tesouraria. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, autorizar a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos.  

 

9. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Informafil – Reciclagem e Informática, 

Lda 

Em informação datada de 10 de maio, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, 

refere que no seguimento da deliberação da reunião da Câmara Municipal de 22.02.2016, em 

que se atribuiu um gabinete à empresa Informafil, lda. vem a mesma empresa, através de nova 

candidatura, solicitar mais um gabinete no Espaço CADES.  

Este pedido surge no seguimento do requerente prever um espaço para atendimento ao 

público e um espaço para trabalho prático (arranjo de computadores) e armazém. Uma vez que 

a empresa considerou que um só gabinete é pequeno para o previsto solicita, desta forma, 

mais um gabinete para complemento da atividade, com preferência para os gabinetes 13 e 14 



                                                             Ata n.º 12 – 8/06 

 
 

2016 

 

 14 

ou 14 e 15. À semelhança da 1ª candidatura o espaço pretendido é para três anos. Relembra-se 

ainda que a empresa Informafil desenvolve a sua atividade na área de informática mais 

concretamente na comercialização de produtos informáticos e tecnológicos, no 

desenvolvimento e consultoria informática e na implementação de redes e software de gestão. 

Mediante o exposto, e dado existir já um parecer técnico à 1ª candidatura, e por determos em 

processo todos os documentos solicitados em regulamento (foram apenas atualizados os 

comprovativos da situação regularizada na Segurança Social e Serviço de Finanças, colocam à 

apreciação e consideração superior a atribuição de um gabinete à Empresa Informafil, lda. 

 
Parecer técnico elaborado em 18.01.2016 à candidatura Informafil, lda ( I18277 em SGD). 
 
Atendendo aos critérios exigidos no artigo 10º. do Regulamento do CADES  cumpre informar: 

a) Relativamente à viabilidade económica do projeto, e de acordo com a informação prestada em 
formulário, o projeto contempla um plano de negócios, embora não seja apresentado aos serviços da 
Câmara. Quanto ao investimento global previsto o requerente apresenta um valor total de 25.000,00€ 
sendo que 10.000,00€ é o capital próprio disponível. Relativamente às vendas anuais o requerente prevê 
um valor de 100.000,00 e de 50.000,00 em custos anuais. 

b) Quanto à relevância económico-social o projeto apresentado poderá, de certa forma, contribuir para o 
crescimento económico do concelho através da diversidade apresentada dos serviços a prestar. 

c)  Potencialidade para a criação de emprego: de acordo com a informação em formulário prevê-se a 
criação de, pelo menos, um posto de trabalho. 
 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da Câmara ao Plano de Negócios 
estima-se que o projeto possa apresentar alguma maturidade uma vez que a empresa já tem experiência 
de atividade, desde 2009, em Almodôvar. 

e) Carater inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo: o requerente 
demonstra vontade empresarial e manifesta um carater inovador ao apresentar a prestação de serviços 
na área de informática. A criação de um serviço de consultoria, na área acima referida, e a implementação 
de redes e software de gestão, na cidade de Serpa poderá melhorar e diversificar a oferta existente nesta 
área. 

 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, atribuir mais um gabinete no CADES à 

Informafil, Lda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. Processo de José Marquez Rodriguez referente a gabinete atribuído no CADES 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, em 12 de maio do corrente ano, refere 

que, no seguimento da deliberação da Câmara Municipal, em reunião de 20.01.2016, em que se 

atribuiu um gabinete no Espaço CADES a José Márquez Rodriguez para criação de uma empresa 

de Call Center, informa-se que, após conversa com o mesmo requerente este comunica que a 

constituição da empresa poderá ultrapassar os 90 dias estipulados em regulamento, (de acordo 

com o artigo 8.º) assim como poderá não constituir sequer uma pessoa coletiva mas manter a 

atividade a título individual. 
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Assim, propõe-se a retificação da deliberação de 20.01.2016, informando-se que José Márquez 

Rodriguez, como pessoa singular, solicita um gabinete no Espaço CADES com a finalidade de 

criar uma atividade relacionada com a criação de um Call Center. O gabinete solicitado é para 

três anos. A avaliação da candidatura mantém-se no essencial nos mesmos termos 

apresentados em Reunião de Câmara de 20.01.2016. 

Neste seguimento, propõe-se que o Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento se faça a 

título singular em nome de José Márquez Rodriguez.  

Caso o Requerente opte posteriormente por constituir uma pessoa coletiva, deverá o assunto 

ser novamente apreciado em reunião da Câmara Municipal. ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar que o Contrato de 

Concessão de Apoio ao Investimento seja efetuado a título singular, em nome de José Márquez 

Rodriguez. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Proposta de alteração do titular do lote n.º 47 da Zona Industrial de Serpa 

Procedeu-se à análise da informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, 

datada de 31 de maio, onde refere que, no seguimento da deliberação de Câmara proferida a 

23.07.2014 em que se determinou atribuir o lote nº 47, na Zona Industrial de Serpa, a João 

Seleiro Dias, vem o mesmo, na qualidade de sócio gerente da empresa João Seleiro Dias – 

Construção Civil Unipessoal, solicitar à Câmara Municipal a alteração do titular do lote atribuído 

em nome individual para nome da empresa. 

 

Esta solicitação surge da necessidade administrativa e financeira verificada pela empresa, uma 

vez que os pagamentos do IMT e imposto de selo (do respetivo lote) assim como o projeto de 

construção entregue na Câmara têm sido realizados em nome da empresa, de acordo com a 

informação do requerente. 

 

Assim, mediante o acima exposto e tendo em conta que o requerente é o sócio gerente da 

respetiva empresa, colocam à consideração a possibilidade de alterar o titular do lote nº47, 

João Seleiro Dias para João Seleiro Dias – Construção Civil Unipessoal, Lda. não verificando 

aquele Gabinete qualquer inconveniente. ---------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração 

do titular do lote nº 47 da Zona Industrial de Serpa, de João Seleiro Dias para João Seleiro Dias – 

Construção Civil Unipessoal, Lda. --------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                             Ata n.º 12 – 8/06 

 
 

2016 

 

 16 

12. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas e Condimentares, CRL 

Na reunião da Câmara de 25 de maio de 2016 foi aprovado o protocolo de colaboração 

designado em epígrafe, contudo, por não terem sido incluídas no texto as necessárias 

fundamentações de enquadramento legal, foi o texto do protocolo corrigido nessa parte e 

submete-se a nova apreciação do Órgão Executivo: 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E ERVAS LUSAS – COOPERATIVA PORTUGUESA DE PLANTAS 
AROMÁTICAS, MEDICINAIS E CONDIMENTARES, CRL 

Entre, 

- Município de Serpa, com sede na Praça da República, s/n, 7830-389, Serpa, pessoa coletiva de direito 
público número 501112049, representado pelo seu Presidente, Tomé Alexandre Martim Pires, como 
primeiro outorgante;  

e, 

- Ervas Lusas, Cooperativa Portuguesa de Plantas Aromáticas, Medicinais e Condimentares, CRL, com 
sede em Algodôr, cx postal 82, 7750-015, Alcaria Ruiva, NIPC 513776451, representado pelo Presidente 
da Direção, Eduardo Almeida Duarte, como segundo outorgante, 

- Tendo presente os objetivos de desenvolvimento local e regional e considerando o elevado interesse do 
Município de Serpa em apoiar atividades inovadoras que contribuam para o desenvolvimento de fileiras 
emergentes de elevado potencial de mercado; 

- Considerando que a fileira das Plantas aromáticas, medicinais e condimentares (PAM), tem despertado o 
interesse de jovens agricultores, mas pode também constituir uma alternativa para a diversificação da exploração 
agrícola tradicional do Município de Serpa e vizinhos; 

- Considerando as dificuldades de organização do setor, que podem ser impulsionadas através de parcerias com 
entidades públicas e privadas de credibilidade assegurada; 

- Considerando ainda que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 
económico, de acordo com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no 
nº 33, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas. 

 

Cláusula 1ª 

(Objeto) 

1. O presente Protocolo de Colaboração tem como objeto o apoio à instalação de uma Cooperativa 
de Plantas Aromáticas no Concelho de Serpa. 

 

2. Considerando o interesse de ambas partes em desenvolver iniciativas em prol do 
desenvolvimento rural e, nomeadamente, de promover os recursos e as potencialidades 
endógenas, no qual se enquadra a fileira das PAM, podem ser concertadas outras ações 
concretas que se julgarem oportunas, tais como a disseminação, marketing, investigação, 
formação, apoio técnico e científico, execução de projetos em comum, bem como candidaturas 
a Projetos específicos de Financiamento, relacionados com os objetivos atrás mencionados. 
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Cláusula 2ª 

(Mecanismos de colaboração) 

1. De forma a viabilizar o ponto um da cláusula primeira, o primeiro outorgante cede ao segundo 
outorgante, a utilização de um armazém, na Zona de Armazéns de Serpa, localizado no lote C, com 
a área total de 300 m2, apto para utilização agroindustrial.  

2. A cedência de utilização do armazém atrás citado decorre pelo período de 3 anos, podendo o 
mesmo ser prorrogado por prazo a combinar, mediante justificação plausível do 2º outorgante ao 
1º; 

3. A utilização do armazém cedido é gratuita no primeiro ano, de forma a facilitar o processo de 
instalação inicial do 2º outorgante, do qual não se prevê um retorno financeiro imediato, 
aplicando-se após o primeiro ano de utilização o pagamento de uma renda mensal no valor de 
100€; 

4. Ao apoio concedido nos termos que antecedem é atribuído o valor mensal de 550,00€ durante o 
primeiro ano de vigência do Protocolo e de 450,00€ nos dois anos subsequentes; 

5. O 1º outorgante compromete-se a atribuir ao 2º outorgante, durante o prazo de 3 anos, um lote 
na Zona Industrial de Serpa para prosseguimento da atividade futura e o 2º outorgante 
compromete-se, até ao final do ano de 2016, entregar o programa do investimento previsto para 
esse lote;  

6. Aquando da devolução do armazém cedido ao 1º outorgante, o 2º outorgante deverá assegurar 
que o mesmo se encontra em perfeito estado de uso, excetuando o normal desgaste provocado 
pelo usufruto do mesmo; 

7. As ações concretas que decorram do número 2 da Cláusula 1ª, serão acordadas através de 
adendas a subscrever por ambas as partes, que definirão os objetivos, obrigações e direitos a 
assumir por cada participante. 

 

Cláusula 3 

(Deveres dos Outorgantes) 

1. O primeiro outorgante compromete-se em entregar ao 2º outorgante a cedência para usufruto 
agroindustrial do armazém citado no número 1 da cláusula 2, devidamente licenciado, até 1 de 
junho de 2016; 

2. O 2º outorgante compromete-se a facilitar a integração de novos cooperantes do concelho de 
Serpa na Cooperativa, através de ações de disseminação e da disponibilização de conhecimentos 
técnicos; 

3. O 2º outorgante compromete-se a incluir nos critérios de seleção dos recursos humanos, 
pontuação preferencial aos residentes no Município; 

4. O 1º e 2º outorgantes comprometem-se a colaborar ativamente enquanto agentes de divulgação 
do setor, nomeadamente pelo apoio à dinamização da fileira no Município e pelo apoio à 
dinamização do setor nos mercados externos. 

Cláusula 4 

(Validade e produção de efeitos) 

1. O presente protocolo é válido por cinco anos, a contar da data da sua assinatura, sendo 
renovado, por período a determinar, caso as partes manifestem essa vontade;  

2. A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte com uma antecedência mínima de 
sessenta dias, relativamente à data efetiva de denúncia, mantendo-se em vigor as obrigações 
decorrentes das ações em curso decididas durante a vigência. 
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Celebrado em Serpa, aos X de junho de 2016. 

Pelo Município de Serpa     Pela Cooperativa Ervas Lusas 

Tomé Alexandre Pires      Eduardo Almeida Duarte 

      /Presidente/      /Presidente da Direção/ 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração ao teor do 

protocolo a celebrar com Ervas Lusas – Cooperativa Portuguesa de Plantas Aromáticas e 

Condimentares, CRL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Confraria 

Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da seguinte proposta 
de protocolo, a celebrar com a Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia:  

 
Proposta de PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 

O MUNICÍPIO DE SERPA E A CONFRARIA GASTRONÓMICA DO FIGO E DA FIGUEIRA DA ÍNDIA 

 
Preâmbulo 

A estratégia seguida pelo Município de Serpa com vista ao desenvolvimento sustentável, assenta essencialmente 
na coesão económica e social, na preservação e salvaguarda do património cultural e natural e numa 
competitividade interterritorial mais equilibrada. O desenvolvimento económico e a criação de condições para 
atrair investimentos e criar emprego, a valorização do território e dos seus recursos endógenos, o apoio a 
iniciativas e projetos empresariais, a promoção de atividades inovadoras ou a proximidade com os vários agentes 
económicos são fundamentais nesta estratégia. 
 
Considerando que a CFFI – Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da India tem como objeto a defesa e 
divulgação da Figueira da Índia, do Figo da Índia, bem como os vetores e fatores inerentes ao seu consumo e a 
proteção e sensibilização ambiental, colaborando com as instituições que defendam estes valores, fomentando o 
intercâmbio de conhecimentos com entidades nacionais e internacionais que partilhem o mesmo interesse e 
promovendo ou apoiando ações neste âmbito. 
 
Considerando também que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo 
com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), ambos da Lei 
75/2013 de 12 de setembro: 
 
O Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva de direito público 
número 501 112 049, representada por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da respetiva 
Câmara Municipal, como primeiro outorgante, 
 
E 
A CGFI- Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia, associação sem fins lucrativos, número de pessoa 
coletiva 513 158 200, representada por Tomé Guerreiro Panazeite, na qualidade de Presidente da Direção, como 
segundo outorgante,  
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Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula 1ª 
(Objeto) 

 
1 – O presente Protocolo de Colaboração tem como objetivo a definição das condições de colaboração entre o 

município de Serpa e a CGFI- Confraria Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia com vista ao desenvolvimento 

de ações no âmbito da valorização e divulgação do Figo e da Figueira da Índia enquadradas na estratégia de 

promoção do desenvolvimento económico do concelho e, designadamente, da industria agroalimentar.  

Clausula 2ª 

(direitos e obrigações) 

 

1. O primeiro outorgante  compromete-se a disponibilizar um gabinete, com isenção do pagamento de 50 euros 

correspondentes ao preço mensal definido, para instalação e funcionamento do 2º outorgante, no Centro 

Coordenador de Transportes Terrestres, situado na Avenida Capitães de Abril, em Serpa; 

 

2. O segundo outorgante compromete-se a utilizar o gabinete disponibilizado apenas para os fins indicados, 

garantindo a sua gestão e respetiva limpeza e utilizando devidamente os espaços comuns, devendo reportar 

ao primeiro outorgante quaisquer danos verificados ou eventuais situações de risco potencial;  

3. O segundo outorgante compromete-se a devolver o gabinete cedido em boas condições; 

4. Os dois outorgantes comprometem-se a colaborar em ações que vierem a ser definidas e que contribuam para 

o desenvolvimento económico do concelho.  

 
Cláusula 3ª 

(Validade e produção de efeitos) 
 
1 – O presente protocolo é válido por três anos, a contar da data da sua assinatura, sendo renovado 

automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, se não for denunciado por qualquer das partes. 

 
2 – A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima de sessenta dias 
relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso decididas 
durante a sua vigência. 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 
 
Serpa, ____ de __________ de 2016 
 
 
Pelo Município de Serpa 
 
 
 
Tomé Alexandre Martins Pires 
Presidente da Câmara 
 

Pela CGFI- Confraria Gastronómica do Figo e da 
Figueira da Índia- ASSOCIAÇÃO 
 
 
Tomé Guerreiro Panazeite 
Presidente da Direção 
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14. Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Associação de 

Produtores do Concelho de Serpa 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor da seguinte proposta 
de protocolo, a celebrar com a Associação de Produtores do Concelho de Serpa:  

 
 

Proposta de PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
O MUNICIPIO DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DO CONCELHO DE SERPA 

 
Preâmbulo 

 
A estratégia seguida pelo Município de Serpa com vista ao desenvolvimento sustentável, assenta essencialmente 
na coesão económica e social, na preservação e salvaguarda do património cultural e natural e numa 
competitividade interterritorial mais equilibrada. O desenvolvimento económico e a criação de condições para 
atrair investimentos e criar emprego, a valorização do território e dos seus recursos endógenos, o apoio a 
iniciativas e projetos empresariais, a promoção de atividades inovadoras ou a proximidade com os vários agentes 
económicos são fundamentais nesta estratégia. 
 
Considerando que a APROSerpa - Associação de Produtores do Concelho de Serpa tem como missão a promoção e 
a defesa da atividade empresarial do concelho de Serpa para as atividades agrícola, pecuária, florestal, incluindo a 
indústria, o comércio e a agroindústria, assegurando a articulação e coordenação de esforços de diversas 
entidades públicas e privadas envolvidas na execução de políticas de promoção e dinamização para a 
competitividade e a afirmação dos produtos locais nos mercados regionais, nacionais e internacionais e, ainda, 
apoiar e aconselhar os agentes económicos em questões de marketing para a valorização e promoção das suas 
atividades. 
 
Considerando também que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios 
das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo 
com o disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff), ambos da Lei 
75/2013 de 12 de setembro: 
 
O Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva de direito público 
número 501.112.049, representada por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da respetiva 
Câmara Municipal, como primeiro outorgante, 
 
E 
 
A Associação de Produtores do Concelho de Serpa, adiante designada APROSerpa pessoa coletiva nº 513.864.792, 
representada por José Manuel Santos Graça Saramago de Brito, na qualidade de Presidente da Direção, como 
segundo outorgante,  
 
Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula 1ª 
(Objeto) 

 
1 – O presente Protocolo de Colaboração tem como objetivo a definição das condições de colaboração entre o 

município de Serpa e a APROSerpa com vista ao desenvolvimento de ações no âmbito da promoção do 

desenvolvimento económico do concelho e das atividades empresariais nas diferentes áreas. 
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Clausula 2ª 

(direitos e obrigações) 

 

5. O 1º outorgante compromete-se a disponibilizar um gabinete para o funcionamento da APROSerpa, no Centro 

de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa (CADES), sito na Rua Luís de Almeida e Albuquerque nº 2-

4,  em Serpa.  

6. Ao apoio concedido nos termos do número anterior é atribuído o valor de mensal de 50 euros. 

7. O 1º outorgante compromete-se a prestar apoio no desenvolvimento das ações e projetos que vierem a ser 

definidos com vista à promoção do desenvolvimento económico do concelho, nas diferentes áreas 

estratégicas identificadas;  

8. O 2º outorgante compromete-se a cumprir as regras gerais de funcionamento do espaço CADES; 

9. O 2º outorgante compromete-se a desenvolver as ações que forem definidas, de acordo com os seus 

Estatutos e com os Planos de Atividades anuais, a colaborar com o município de Serpa na concretização da 

estratégia de promoção e dinamização do tecido empresarial concelhio e, designadamente, dinamizar e a 

gerir todo o processo relativo à criação da marca identificativa do território, “Serpa Marca Forte”. 

 
Cláusula 3ª 

(Validade e produção de efeitos) 
 
1 – O presente protocolo é válido por três anos, a contar da data da sua assinatura, sendo renovado 

automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, se não for denunciado por qualquer das partes. 

 
2 – A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima de sessenta dias 
relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso decididas 
durante a sua vigência. 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 
 
Serpa, ____ de __________ de 2016 
 
 
Pelo Município de Serpa 
 
 
Tomé Alexandre Martins Pires 
Presidente da Câmara 
 

Pela APROSerpa 
 
 
 
José Manuel Santos Graça Saramago de Brito  
Presidente da Direção 

 

 

15. Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Serpa – Mercado Municipal 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 1 do corrente 

mês de junho, refere que pretende a Câmara Municipal de Serpa, na qualidade de proprietária, 

proceder a um destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Serpa - prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 17569, designado por “Courela de S. 

Pedro”, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 312 J, da extinta freguesia de Salvador. 

Face ao Plano Diretor Municipal, localiza-se em “espaços centrais e residenciais”: índice de 

ocupação do solo líquido – 100% e índice de utilização do solo líquido – 3. 
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No Plano de Urbanização de Serpa, encontra-se qualificado como “espaços de uso especial de 

equipamentos de utilização coletiva consolidados”: índice de ocupação do solo líquido – 80% e 

índice de utilização do solo líquido – 2,4 e índice de impermeabilização do solo – 90%. 

 

No prédio rústico, com a área atual de 11.335,13m2 (área resultante de desanexações) 

pretende-se destacar uma parcela (Mercado Municipal e área exterior envolvente), com 

1758,04m2: 

- Área total do terreno – 1758,04m2; 

- Área implantação/construção (mercado municipal) – 978,84m2 (índice de construção 56%); 

- Área descoberta – 779,20m2; 

Confina a norte com a rua Dr. Eduardo Fernandes Oliveira, a oeste com o Largo Catarina 

Eufémia, a sul com a Rua Dr. Eduardo Fernandes Oliveira e a este com propriedade privada. 

A parcela restante, com a área de 9577,09m2, confronta a norte, sul, este e oeste com a via 

pública. 

Face ao exposto, verificando-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei 555/99, de 

16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 136/2014, de 09/09, a Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade, autorizar o referido destaque de parcela.  

 

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

“6 — Nos casos referidos no n.º 4 (os atos que tenham por efeito o destaque de uma única 

parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro urbano), não é permitido 

efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque 

nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior. 

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

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

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

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

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

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

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

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

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

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 
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16. Programa de requalificação das infraestruturas educativas 

16.1.Escola Básica Integrada e Jardim de Infância de Pias – Parque infantil 

Procedeu-se à análise da proposta de execução de um Parque Infantil no recinto da Escola 

Básica Integrada e Jardim de Infância da Freguesia de Pias, inserida no âmbito do Programa de 

Requalificação de Infraestruturas Educativas. 

 

De forma sucinta, é proposta a construção de um recinto com uma área de cerca de 150 m2, 

devidamente vedado e projetado tendo em conta as condições de segurança a que estes 

espaços se encontram obrigados. Neste âmbito, foram respeitadas distâncias de segurança 

entre equipamentos/obstáculos, o tipo de equipamento proposto – que deverá respeitar as 

normas em vigor, o tipo de pavimento apropriado às alturas do equipamento e informações de 

emergência que deverão ser colocadas em painel informativo localizado no parque. 

Prevêem-se cerca de 2 meses para execução dos trabalhos, cuja estimativa orçamental é de 

23.028,17€. 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, a memória descritiva e peças desenhadas. ------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução de um parque 

infantil no recinto da Escola Básica Integrada e Jardim de Infância de Pias. -------------------------- 

 

16.2. Escola Básica do 1.º ciclo de Vale de Vargo – Mini campo desportivo 

No âmbito do Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas, foi analisada a 

proposta para execução de um mini campo desportivo na Escola Básica do 1º Ciclo de Vale de 

Vargo. O campo desportivo está dotado de condições de uso polivalente e destina-se à prática 

desportiva podendo receber diversas modalidades entre as quais o Futebol, Andebol e 

Basquetebol. 

 

Propõe-se uma estrutura metálica fabricada em aço galvanizado a quente, constituídos por 

prumos quadrados e corrimãos em tubo de secção circular em aço galvanizado a quente, com 

painéis em rede electrosoldada de varão 8 mm. 

O campo desportivo, com uma geometria retangular, com as dimensões mínimas interiores de 

22x12m.  

Vedação metálica em painéis com uma altura variável entre 1 a 3 metros, lateral e topo 

respetivamente. 
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O campo desportivo está equipado com duas balizas para a prática de futebol e andebol e duas 

tabelas, com as dimensões de 1200x900mm em contraplacado marítimo ou outro material 

homologado e indicado para exterior, para a prática de basquetebol. 

Para o revestimento do piso propõe-se um pavimento desportivo para exterior em 

Polipropileno com estabilizador UV do tipo Sports Partner ou equivalente 

 

De acordo com as características dos trabalhos a realizar, os preços correntes na região e a 

experiência da equipa projetista em trabalhos idênticos, estima-se o custo dos trabalhos em  

35.354,00 € (s/ IVA)  e um prazo de execução de 2 meses. 

 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, a memória descritiva e peças desenhadas. 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução de um mini 

campo desportivo na Escola Básica do 1º Ciclo de Vale de Vargo. ---------------------------------------- 

 

 

16.3. Escola Básica e Jardim de Infância de Pias – Passagem exterior coberta 

No âmbito do Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas foi analisado o projeto 

de execução da passagem exterior coberta que irá definir e permitir a circulação de pessoas em 

trajeto coberto entre os edifícios que constituem a EB/JI de Pias, servindo de ensombramento e 

resguardo das chuvas.  

Esta passagem coberta irá permitir circular entre os três edifícios que constituem a escola 

melhorando o conforto e segurança dos utentes e visitantes. 

 

Optou-se por uma solução de estrutura e cobertura metálicas, tendo em conta o custo global, 

rapidez de execução e possibilidade de alteração com reaproveitamento do material.  

As passagens respeitam na generalidade um pé direito livre de 3 metros, exceção feita à 

cobertura sobre o arruamento, a qual deverá garantir um pé direito útil de 4 metros de forma a 

dar resposta à necessidade de circulação de carros de intervenção. 

Os pilares, de forma/secção redonda surgem desta forma por questões de segurança, sendo de 

evitar arestas vivas que potenciam o agravamento de acidentes. 

Por forma a melhorar as condições de segurança na circulação dos utentes propõe-se a 

remoção de pavimento existente (calçada / betuminoso) na área do arruamento sob a 

cobertura metálica proposta, para execução de passagem elevada constituída em calçada em 

cubo de granito 0,11x0,11x0,11m, conforme peças desenhadas 
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De acordo com as características dos trabalhos a realizar, os preços correntes na região e a 

experiência da equipa projetista em trabalhos idênticos, estima-se o custo dos trabalhos em  

16.114,35 € (s/ IVA) e um prazo de execução de 1 mês. 

 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante, a memória descritiva e peças desenhadas. 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de execução da passagem 

exterior coberta entre os edifícios que constituem a EB/JI de Pias. -------------------------------------- 

 

17. Celebração de protocolo para o desenvolvimento de Ateliês de Tempos Livres no verão 
de 2016 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do seguinte protocolo a 

celebrar com a Associação Centro de Cultura Popular de Serpa, que regula os termos e 

condições para o desenvolvimento dos Ateliês de Atividades de Tempos Livres no verão de 

2016: 

Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento de Ateliês de  
Atividades de Tempos Livres 

 
Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da 
Republica, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, 
em execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de ………….. de ……………. de 2016, 
doravante designado Primeiro Outorgante; 
E,  
- Associação Centro de Cultura Popular de Serpa, com o NIF 501 816 380, com sede na Rua da 
Abegoaria, em Serpa, representada neste ato pelo Presidente da Direção ……………..…., 
doravante designada Segunda Outorgante 
 
Considerando que: 
- O desenvolvimento de Atividades de Tempos Livres revela-se de primordial importância, 
sobretudo durante os períodos de férias escolares, quando as crianças e jovens, por força da 
atividade profissional dos pais, ficam frequentemente sem acompanhamento adulto regular e, 
simultaneamente, sem atividades para desenvolver; 
- No concelho de Serpa essas atividades foram asseguradas, no passado, de forma 
complementar pelo Município e por pessoas coletivas e singulares de natureza privada uma vez 
que a oferta pública se foi revelando insuficiente, quer em termos temporais quer em termos 
geográficos; 
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- Atento a esta questão e às dificuldades resultantes para os orçamentos familiares quando 
forçados a complementar a oferta pública com a oferta privada ou a optar em exclusivo por 
esta ultima, o Município procurou no corrente ano alargar a oferta de forma a abranger um 
período significativamente mais alargado das férias escolares e um número muito superior de 
crianças e jovens; 
- Não obstante procurou-se que tal processo fosse o mais inclusivo possível, pela integração das 
entidades coletivas e singulares de direito privado que no passado desenvolveram atividades 
de natureza similar, beneficiando assim, todos os intervenientes, com as experiências e saberes 
acumulados ao longo dos anos mais recentes. 
Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda 
dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação e 
ensino, tempos livres e desporto, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, de acordo com o 
disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no nº 33, n.º 1, alínea u), ambos 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 
 
É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo de Desenvolvimento de Ateliês 
de Atividades de Tempos Livres que reger-se-á pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula 1ª  

Objeto 
O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento 
dos Ateliês de Atividades de Tempos Livres, bem como definir os direitos e deveres das partes 
outorgantes. 

 
Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 
Compete à Segunda Outorgante: 
- Assegurar o desenvolvimento dos ateliês de Atividades de Tempos Livres, com caracter 
gratuito, promovendo atividades destinadas a crianças em idade pré-escolar e crianças com 
idades entre os 6 e os 12 anos, com a finalidade de proporcionar um programa da carácter 
educativo, cultural, desportivo, ambiental e lúdico; 
- Proceder à contratação do pessoal necessário, privilegiando os candidatos que possuam 
experiência no desenvolvimento de atividades semelhantes; 
 

Cláusula 3ª 
Especificação 

Os ateliês de Atividades de Tempos Livres devem funcionar de acordo com as seguintes 
condições: 

a) Período de Funcionamento: durante as férias letivas de verão, entre 13 de junho e 31 de 
agosto, aos dias uteis; 

b) Horário: Das 08h45 as 17h45; 
c) Locais, pessoal afeto e número previsível de crianças: 
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Serpa 6 98 

Pias 1 13 

Vila Nova S. Bento 1 15 

Brinches 1 10 

Vale de Vargo 1 8 

Vila Verde de Ficalho 1 10 

A - do - Pinto 1 7 

Vales Mortos 1 13 

 
Cláusula 4ª  

Deveres do Primeiro Outorgante 
1 - O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 28 000,00€ (vinte e oito mil euros), em três 
parcelas sucessivas, sendo a primeira no valor de 8 000,00€, a segunda no valor de 10 
000,00€ e a terceira no valor de 10 000,00€, com vencimento na data de celebração do 
Protocolo, em 20 de junho e 20 de agosto de 2016, respetivamente. 

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento dos ateliês, designadamente 
na cedência de equipamentos desportivos e na utilização de instalações municipais, na 
cedência de viaturas para transporte dos utentes, na realização de passeios ou nas 
deslocações para as Piscinas Municipais, etc. 

2 – O valor previsto na alínea a) pode ser revisto caso se demonstre, comprovadamente, que os 
encargos assumidos com o pessoal excederam, o ficaram aquém, do valor previsto. 
3 - A despesa resultante da celebração do presente contrato foi objeto de cabimento prévio ao 
qual foi atribuído o número sequencial 12234. 
 

Cláusula 5ª 
Validade 

1- O presente Protocolo é válido a partir de 13 de junho até 31 de agosto do corrente ano. 
2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e 

poderá ser denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima 
de 1 mês relativamente à data proposta para o seu termo. 

3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão 
efetuar alterações ao Protocolo. 

 
Cláusula 6ª  
Execução 

1- A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente, 
formada por um elemento de cada Outorgante, à qual competirá acompanhar a execução 
das atividades programadas e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes 
atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes 
 
O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 
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Serpa, ….. de ……. de 2016 
 
Pelo Município de Serpa     
____________________________                          
 
Pela Associação Centro de Cultura Popular de Serpa 
_____________________________ 
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18. Assuntos gerais de interesse autárquico 
O Órgão Executivo tomou conhecimento dos seguintes assuntos:  
 

18.1. Grupo Parlamentar do PS – Da existência de profusas situações de abertura de 
procedimentos disciplinares e de inquéritos sobre ocorrências alegadamente anómalas na 
prestação de cuidados de saúde no Hospital José Joaquim Fernandes (Beja)  
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5.2.Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei que estabelece o regime de atribuição 

de incentivos e apoio à fixação de médicos nas zonas carenciadas no Serviço Nacional 

de Saúde 

Devido à sua extensão, o documento consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

 

5.3.Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei que estabelece o regime para a 

reposição de freguesias 

Devido à sua extensão, o documento consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 106 referente ao 

dia 7 de junho de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.389.046,08 (um milhão, 

trezentos e oitenta e nove mil, quarenta e seis euros e oito cêntimos) e 118.807,01 (cento e 

dezoito mil oitocentos e sete euros e um cêntimo) respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Isenção de pagamento de taxas 

 Comissão de Festas de Brinches – Proposta de atribuição de subsídio  

 Associação Desportiva de Vila Nova de S. Bento – Proposta de atribuição de subsídio  

 FENPROF – Apelo a tomada de posição em defesa da Escola Pública 

 Proposta de aquisição de edifício, sito na Rua dos Quarteis, 34 em Serpa 

 Proposta de aquisição de prédios em Pias 

 Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa – Pedido de apoio para o Projeto Escola 

Eletrão  

 Pedido de autorização para abertura de conta bancária na Caixa Geral de Depósitos  

 Proposta de cedência de gabinete no CADES – Informafil – Reciclagem e Informática, 

Lda 

 Processo de José Marquez Rodriguez referente a gabinete atribuído no CADES 

 Proposta de alteração do titular do lote n.º 47 da Zona Industrial de Serpa 

 Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas e Condimentares, CRL 

 Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Confraria 

Gastronómica do Figo e da Figueira da Índia 

 Proposta de protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e a Associação de 

Produtores do Concelho de Serpa 

 Destaque de parcela dentro do perímetro urbano de Serpa – Mercado Municipal 

 Programa de requalificação das infraestruturas educativas  

 Celebração de protocolo para o desenvolvimento de Ateliês de Tempos Livres no 

Verão de 2016 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H45 da qual, para 

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

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

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

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

 

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna 
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Anexo 1 – Programa de Requalificação das Infraestruturas Educativas 

 

Anexo 2 – Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei que estabelece o regime de atribuição de 

incentivos e apoio á fixação de médicos nas zonas carenciadas no Serviço Nacional de Saúde 

 

Anexo 3 - Grupo Parlamentar do PCP – Projeto de Lei que estabelece o regime para a reposição 
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