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Ata n.º 13/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 22 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 

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:  
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Ata n.º 13/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 22 DE JUNHO DE 2016 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 22 

de junho 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 12/2016  

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 12, relativa à reunião realizada no dia 8 de junho, a qual foi 

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

SrªVereadora Maria Isabel Estevens, por não ter participado na reunião. ----------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Solução Global de Suporte à atividade da Central de Compras da CIMBAL 

4. Concurso Público Internacional n.º 30/2016 – Prestação de serviços na área dos seguros 

5. Proposta de abertura de procedimento – Ajuste direto na área dos seguros 

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

Portuguesa de Plantas Aromáticas e Condimentares, CRL 

7. Notificação de direito de preferência sobre o prédio designado “Herdade do Topo”, em 

Serpa 

8. Proposta de apoio financeiro para as marchas populares/2016 

9. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano 

10. Alteração n.º 5 ao Orçamento e alteração n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal 
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11. Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas – Mini campo desportivo na 

Escola Básica do 1.º ciclo de  A-do-Pinto 

12. Desconto no acesso às piscinas municipais de Serpa e Pias 

13. Segundo aditamento aos Acordos de Execução  

14. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

15. Proposta de protocolo a celebrar com a Câmara Municipal da Vidigueira – “Centro 

Interpretativo do Vinho de Talha de Vidigueira” 

16. Proposta de contratação de dois empréstimos 

17. Assuntos gerais de interesse autárquico  

18. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Isenção de pagamento de taxas 

1.1.Comissão de Festas de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho, através de Pretensão n.º8353 

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

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

unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 euros, 

respeitante ao baile realizado no dia 11 de junho. ------------------------------------------------------------- 

 

1.2.Comissão de Festas de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Brinches, através de Pretensão n.º8314 

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

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

unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 euros, 

respeitante ao baile realizado nos dias 11 e 12 de junho. -------------------------------------------------- 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. 

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

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Comissão de Festas de 

Pias 

Bailes dos 

Santos 

Populares 

8352 

2016.06.02 

Dias 10 a 26 de 

junho 

2016.06.09 

 

Moto Clube S.Bento Baile dos 

Santos 

Populares 

8885 

2016.06.09 

Dia 18 de junho 2016.06.17 

Agrupamento de Baile dos 8951 Dia 17 de junho 2016.06.17 
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Escolas n.º 1 de Serpa Santos 

Populares 

2016.06.13 

 

3. Solução Global de Suporte à atividade da Central de Compras da CIMBAL 

Na sequência do envio da minuta de "Mandato Administrativo" remetida pela CIMBAL, o Chefe 

da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, informa que o 

referido mandato administrativo tem por objetivo legitimar a atividade da Central de Compras 

da Comunidade Internacional do Baixo Alentejo (CC-CIM-Baixo Alentejo), no âmbito da 

celebração de acordos quadro e no desenvolvimento do Portal de Cotações do Baixo Alentejo. 

A atividade a desenvolver pela Central de Compras da Comunidade Internacional do Baixo 

Alentejo tem por objetivos, designadamente: 

- Potenciar a redução de despesas para os Municípios integrantes; 

- Imprimir maior eficácia à contratação pública, com redução de custos, através da 

concentração de um grande volume de aquisições de bens e serviços; 

- Agilizar procedimentos com maior poupança financeira, transparência e eficácia. 

 

Não obstante, importa esclarecer que a adesão do Município de Serpa à Central de Compras da 

Comunidade Internacional do Baixo Alentejo não constitui qualquer restrição à liberdade 

contratual do Município, uma vez que, concluídos os procedimentos de contratação pública, o 

Município mantém a liberdade de optar, ou não, pela contratação. 

Em face ao exposto, nos presentes termos e demais contantes da minuta do Mandato 

Administrativo, que se reproduzem, remete à consideração superior, para apreciação e 

deliberação da Câmara Municipal: 

 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 5 

 

 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 6 

 

 

 

 

 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 7 

 

 

 

 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 9 

 

 

 

 

 

 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 10 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado por unanimidade, aprovar o Mandato Administrativo deste 

Município a favor da Central de Compras da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CC-

CIM-Baixo Alentejo), por forma a que a CC-CIM-Baixo Alentejo se possa constituir como 

entidade agregadora dos Municípios que a integram, ficando assim devidamente habilitada a 

desempenhar a função de representante das entidades adjudicantes, para fazer os convites e 

realizar os leilões eletrónicos ao abrigo dos acordos quadro por si assinados, ou por outras 

Centrais de Compras, bem como a desenvolver o Portal das Cotações do Baixo Alentejo e 

desempenhar a função de representante das entidades dos municípios, para fazer as consultas 

e negociações no âmbito do Portal de Cotações do Baixo Alentejo. ------------------------------------- 

 

 

4. Concurso Público Internacional n.º 30/2016 – Prestação de serviços na área dos 

seguros 

Procedeu-se à análise do Relatório Preliminar, datado de 1 do corrente mês de junho, relativo 

ao concurso público internacional para prestação de serviços na área dos seguros, bem como o 

Relatório Final, datado de 9 do corrente mês, cujo teor é o seguinte:  
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Final e nos termos do 

artigo 79.º, n.º 1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos não proceder à adjudicação do 

procedimento e revogar a decisão de contratar, nos termos do n.º 1, artigo 80.º do Código dos 

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

 

 

5. Proposta de abertura de procedimento – Ajuste direto na área dos seguros 

Foi analisada a seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 14 de junho, cujo teor se transcreve: 

 

«Considerando que o contrato trianual, ainda vigente termina a 1/07/2016, foi aberto 

procedimento público internacional na Área dos Seguros, cujo prazo para a apresentação de 

propostas terminou a 19/05/2016.  
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Verificou-se a apresentação de uma única proposta, Açoreana de Seguros, SA, cuja apreciação 

pelo Júri do Procedimento, deliberou por unanimidade, proceder à sua exclusão nos termos do 

artº 146º, nº 2, alíneas d) e o), com remissão ao artº 70º, nº 2, alíneas a) e b), todos do Código 

dos Contratos Públicos, adiante designado por CCP, tendo já decorrido o prazo para as 

eventuais reclamações dos interessados/concorrentes. 

 

Neste contexto, e encontrando-se deserto de propostas, por exclusão de todas as propostas 

apresentadas, torna-se imperativo, a necessidade de contratualizar a Aquisição de Serviços na 

Área dos Seguros pelo que legitima a abertura do respetivo procedimento pré-contratual. 

 

Respeitados os princípios e regras aplicáveis da contratação pública em anterior procedimento, 

resultando numa frustração o apelo à concorrência, admite-se a formação de contrato para a 

contratualização dos seguros, por solução concorrencialmente mais limitada, prevista no artigo 

24º, nº 1, alínea b) do CCP - Ajuste Direto, Regime de Critérios Materiais, justificando-se num 

esforço de aproveitamento de matéria do procedimento anterior.  

 

Recaindo sobre esta eleição, ficam salvaguardados os seguintes pressupostos concorrenciais:  

a) O caderno de encargos não será substancialmente alterado (alínea b) do nº1 e no nº 

8 do artigo 24º), mantendo-se o mesmo valor base e as mesmas exatas coberturas e 

ramos; 

b) O procedimento concorrencial anterior teve a publicitação adequada, em função dos 

valores envolvidos (nºs 2 e 3 do artigo 24º), nomeadamente no Suplemento do 

Jornal Oficial das Comunidades Europeias Nº 2016/S 069-120598 de 8/04/2016; 

c) Serão convidados a apresentar proposta todos, e apenas, os concorrentes cujas 

propostas tenham sido excluídas apenas com fundamento no nº 2 do artigo 70º (nº 

3 do artigo 24º); 

d) Os prazos fixados nos nºs 6 , alínea b) e 7 do mesmo artigo 24º, serão cumpridos 

 

Estando acauteladas as condições acima enumeradas, e em complemento:  

 

1) Foi submetido à apreciação do Órgão Executivo (I/2557/2016- Capa de Processo), o pedido 

da decisão de não adjudicação, ao abrigo do artigo 79º, nº 1, alínea b) do CCP e a consequente 

revogação da decisão de contratar, do anterior procedimento, acolhida pelo nº 1, artigo 80º do 

citado código cuja deliberação irá ocorrer, previamente, à apreciação do presente pedido, 

obedecendo-se formalmente aos requisitos legais aplicáveis; 

 

2) Foi autorizado pelo Senhor Presidente (I/5096/2016), o pedido de emissão do parecer prévio 

vinculativo, que se anexa, relativo à abertura do presente procedimento de aquisição de 
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serviços, nos termos de acordo com os n.ºs 5 e 10 do art.º 35º da Lei nº 7-A/2016, de 30 de 

março, que aprovou o Orçamento de Estado para 2016  

 

3) 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, Ajuste Direto, mantendo-se o valor base de €264.000,00, de acordo com o 

disposto com o artº24º, nº1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos; 

b) Aprovar as peças do procedimento, caderno de encargos e convite, de acordo com o 

disposto no artº40º, nº1, b) do CCP, conjugado com o disposto no artº18º, nº, 1, alínea 

b) do DL nº 197/99 de 8 de junho.  

c) Convite para apresentação de proposta, à concorrente excluída no procedimento 

anterior, Açoreana Seguros, SA.» ------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte:  

 

- Proceder à aquisição de serviços na Área dos Seguros por Ajuste Direto, com o valor 

base de € 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil euros), de acordo com o 

disposto com o artº24º, nº1, alínea b) do Código dos Contratos Públicos; 

- Aprovar as peças do procedimento, caderno de encargos e convite, de acordo com o 

disposto no artº40º, nº1, b) do CCP, conjugado com o disposto no artº18º, nº, 1, alínea 

b) do DL nº 197/99 de 8 de junho, os quais constam de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante; 

- Enviar convite para apresentação de proposta, à concorrente excluída no 

procedimento anterior, Açoreana Seguros, SA.» ----------------------------------------------------- 
 

 

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

Portuguesa de Plantas Aromáticas e Condimentares, CRL 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, em informação datada de 15 do corrente 

mês de junho, refere que apesar de ter sido submetido à aprovação da Câmara, com algumas 

retificações relacionadas com a fundamentação jurídica, verificou-se que o contrato de 

arrendamento estabelecido com o valor mensal de 550 euros não incluía a retenção na fonte 

(IRS). Assim, tendo sido feita esta alteração no referido contrato, em que sobre o valor mensal 

incidirá a retenção na fonte, o apoio concedido ao abrigo deste protocolo passará a ser de 

687,50 euros, no primeiro ano e de 587,50 € nos dois anos seguintes.  
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 Deliberação  

Face ao exposto, 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, que a seguir se transcreve: 

 
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 
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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. 

 

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 687.50€ durante o 

primeiro ano de vigência do Protocolo e de 587,50€ 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 
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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. 

 

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/ 

 

 

7. Notificação de direito de preferência sobre o prédio designado “Herdade do Topo”, em 

Serpa 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, datada de 9 do corrente mês de junho, que se transcreve: 

 

«A Câmara Municipal de Serpa foi notificada, na qualidade de titular do direito de preferência 

por ofício com entrada nº E/8529, de 07/06/2016, do Agente de Execução para, querendo, 

exercer o direito de preferência na venda do bem penhorado, no próprio ato, se alguma 

proposta for aceite, prédio a seguir identificado: 

Prédio misto descrito na CRP sob a ficha nº 2732, freguesia de Serpa (Salvador) e inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 3525 e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 59, 

secção Q (parte) da União das freguesias de Salvador e Santa Maria. 

Perante a notificação informa-se: 

1-Pela localização do prédio constata-se que confina com o prédio rústico propriedade desta 

autarquia, inscrito na matriz sob o artigo 55,seção Q, conforme plantas verificadas. 

2-O direito de preferência pode ser determinado por negócio jurídico, contrato ou testamento, 

negócio que não se verificou, ou pode decorrer diretamente da lei. 

3-O prédio será vendido mediante a apresentação de propostas em carta fechada, no dia 

22/06/2016, pelas 10,30h, no Tribunal da Comarca de Beja. 

4-De acordo com as normas previstas no Código do Processo Civil, artigos 819º e seguintes, a 

venda realizar-se -á da seguinte forma: 

- As propostas são entregues na secretaria do Tribunal e abertas na presença do juiz; 
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-Podem assistir o executado, o exequente, os reclamantes de créditos com garantia sobre os 

bens e os proponentes; 

-Se o preço mais elevado for oferecido por mais de um proponente abre-se licitação entre eles; 

-As propostas são apreciadas de acordo com o disposto no artigo 821º do CPC; 

-Os titulares do direito de preferência presentes são interpelados para declarem se pretendem 

exercer o seu direito. 

5- De acordo com o Auto de Penhora o prédio tem o valor de 131.306,00€. 

6-A competência para decidir sobre o interesse da aquisição do mencionado prédio misto 

encontra-se conferida ao órgão executivo, de acordo com o disposto no artigo 25º nº1 alínea i) 

do Anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, devendo ter-se em consideração a 

disponibilidade da verba necessária e respetivo cabimento. 

Submete-se a presente informação para os fins considerados convenientes, sujeita a melhor 

apreciação de acordo com as dúvidas suscitadas.» ------------------------------------------------------------ 

 

O Chefe da referida Divisão esclarece ainda que a área correta e atualizada do prédio é de 

76500 m2 (parte rústica) e de 1476 m2 (área coberta). 

Sobre o prédio recai uma penhora, requerida pelo Banco BPI, SA., para cobrança da dívida atual 

de 1 308 531,16€. 

Desta forma não é crível que o prédio seja vendido pelo valor patrimonial indicado:131 306,00€ 

- ou sequer por valor aproximado. 

Em face ao exposto deve o assunto ser apreciado em reunião de Câmara e, em conformidade, 

deliberado se o Município pretende exercer o direito de preferência. 

Uma vez que neste momento não é possível aferir qual será o valor da venda, deve a Câmara 

Municipal, se estiver interessada, fixar um valor máximo, até ao qual pretende exercer o direito 

de preferência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda 

do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial sob a ficha nº 2732, freguesia de 

Serpa (Salvador) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3525 e inscrito na matriz 

predial rústica sob o artigo 59, secção Q (parte) da União das freguesias de Serpa (Salvador e 

Santa Maria). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

8. Proposta de apoio financeiro para as marchas populares/2016 

Com o objetivo de dinamizar as atividades das marchas populares no Concelho, à semelhança 

do ano 2015, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em informação datada de 

9 de junho, propõe a atribuição de um subsídio de 300,00 € às Associações e Agrupamentos de 

Escolas que constituírem marcha popular e solicitem apoio financeiro ao Município, nos termos 

do Regulamento Municipal Apoio ao Movimento Associativo, capítulo I, artigos 2º e 3º (alínea 

b). 

Na presente data confirmam a constituição de marcha popular da Sociedade Filarmónica de 

Serpa, Agrupamento de nº1 de Escolas de Serpa e Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, 

com pedido de apoio financeiro formulado. -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 300,00 € (trezentos euros) a 

cada Associação/Entidade e Agrupamento de Escolas do Concelho que organize marchas no 

corrente ano e solicite este apoio financeiro ao município, depois de devidamente confirmada 

pelos respetivos serviços. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 30 de maio do 

corrente ano, refere que, na sequência da deliberação em reunião de Câmara Municipal datada 

de 27 de abril de 2016 e respetiva emissão de certidão, relativo ao aumento de compartes no 

prédio rústico denominado "Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira", com 4,375 

hectares, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2403/20011001 e inscrito na 

matriz predial da freguesia de Serpa Salvador e Santa Maria, sob o artigo 226 | Secção J, é 

requerido por Jorge Aboim Madeira, na qualidade de advogado de Maria do Rosário Coelho 

Palma Parreira Cano, a retificação da certidão emitida, por forma a que a mesma integre as 

respetivas quotas a atribuir. 
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De acordo com o parecer técnico e complementando a deliberação proferida na reunião 

realizada no dia 27 de abril do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

informar que as quotas a atribuir aos respetivos compartes são as seguintes:  

 

1/72 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 58/527 a Maria Manuela Malveiro Rebolo; 

17/195 a João José Malveiro Coelho Palma; 1/50 a Mariana Carrasco Valente Oliveira; 33/358 a 

Margarida Maria Palma Beirão da Cruz Marques de Carvalho; 33/358 a Emídio José Palma 

Beirão da Cruz; 33/358 a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz; 9/134 a Isabel Maria Boalma 

Bastos Coelho Palma; 38/633 a Paulo Miguel Boalma Bastos Coelho Palma; 38/633 a José 

Manuel Valente Palma; 121/645 a Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano; 7/417 a João 

Maria Palma Parreira Cano; 7/417 a Teresa de Guadalupe Palma Parreira Cano Pereira Forjaz; 

7/417 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano Cortez; 7/417 a Maria Manuela Palma Parreira 

Cano Menezes; 7/417 a Ana Isabel Palma Parreira Cano Pavão Serra; 7/417 a António Luís 

Palma Parreira Cano; 7/417 a Mariana da Piedade Coelho Palma Parreira Cano. --------------------- 

 

 

10. Alteração n.º 5 ao Orçamento e alteração n.º 2 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 

quinta alteração ao Orçamento e segunda alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, 

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

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

 

 

11. Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas – Mini campo desportivo na 

Escola Básica do 1.º ciclo de  A-do-Pinto 

No âmbito do Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas, procedeu-se à análise 

da proposta para execução de um mini campo desportivo na Escola Básica do 1.º Ciclo em A-do-

Pinto. O campo desportivo está dotado de condições de uso polivalente e destinado à prática 

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

Basquetebol.  
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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 electro soldada de varão 8 mm.  

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

22,00x12,00 m.  

Vedação metálica em painéis com uma altura variável entre 1,00 a 3,00 metros, lateral e topo 

respetivamente.  

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

tabelas, com as dimensões de 1,20x0,90 m 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 

experiencia 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 do 1.º Ciclo do Ensino Básico de A-do-Pinto. ------------------------------ 
 

 

12. Desconto no acesso às piscinas municipais de Serpa e Pias 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, emitiu em 17 do corrente mês de junho, a seguinte 

informação, que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

«Ao longo dos anos mais recentes (desde 2008) os preços praticados no acesso às Piscinas 

Municipais descobertas de Serpa e de Pias, foram objeto de descontos por força do 

disposto nas Normas de Utilização do Cartão Municipal Terra Forte. 

Recentemente foi decidido proceder à revisão das referidas Normas de Utilização, no 

âmbito de um processo mais alargado de avaliação dos métodos de controlo de acessos, 

emissão de entradas e faturação, do universo das instalações municipais. 

Neste contexto, os serviços municipais deixaram de emitir os Cartões Terra Forte, até 

porque, dificuldades técnicas e materiais, obrigavam a novo investimento, cujo 

aproveitamento e utilidade futura é fortemente questionável. 
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Verifica-se assim, que no presente momento não é possível emitir novos Cartões, nem o 

processo de revisão das Normas de Utilização e dos métodos de controlo de acessos se 

encontra concluído, até pela forte possibilidade de integração numa Candidatura a 

financiamento comunitário. 

A presente situação é propensa à criação de situações de conflitualidade e desigualdade, 

quer pelo hábito que foi criado nos utentes das piscinas ao longo dos anos mais recentes 

quer pela impossibilidade de alguns acederem ao Cartão Terra Forte. 

Isto posto, 

Determina o artigo 8º, n.º 5, do Regulamento de taxas e outras receitas municipais do 

Município de Serpa, que “a Câmara Municipal, mediante fundamentação, concede isenções 

e reduções totais ou parciais, aos beneficiários do Cartão do Munícipe, do Município de 

Serpa, de acordo com o estabelecido em regulamento próprio ou titulares de outros cartões 

legalmente reconhecidos.” 

Dos termos dos artigos 4º e 6º, das referidas Normas de Utilização, eram estabelecidos os 

seguintes descontos, em função da idade do utilizador: 

a) - Até aos 24 anos de idade – Desconto de 50% 

b) - Entre 25 e 64 anos de idade - Desconto de 10%; 

c) - Com mais de 65 anos de idade – Desconto de 50 % 

Nestes termos e em função do exposto, propõe-se que durante o período de abertura das 

piscinas descobertas de Serpa e Pias no corrente ano de 2016, se mantenha, a título 

transitório, o mesmo regime de descontos, em função da idade, pela mera exibição de 

documento oficial de identificação que contenha a data de nascimento do utente. 

Considerando a competência prevista no citado artigo 8º, n.º 5, do Regulamento de taxas e 

outras receitas municipais do Município de Serpa, propõe-se que a presente proposta seja 

apreciada em reunião da Câmara Municipal.» 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do artigo 8º, n.º 5, do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, foi deliberado por unanimidade, que durante o período de abertura das piscinas 

descobertas de Serpa e Pias no corrente ano de 2016, mantém-se, a título transitório, o mesmo 

regime de descontos, em função da idade, pela mera exibição de documento oficial de 

identificação que contenha a data de nascimento do utente, ou seja:  

- Até aos 24 anos de idade – Desconto de 50% 

- Entre 25 e 64 anos de idade - Desconto de 10%; 

- Com mais de 65 anos de idade – Desconto de 50 % 
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13. Segundo aditamento aos Acordos de Execução  

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 

informação datada de 17 do corrente mês de junho, refere que, na reunião de 16 de abril de 

2014, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar os contratos interadministrativos 

de delegação de competências e os acordos de execução para a concretização da delegação 

legal de competências da Câmara Municipal de Serpa nas Juntas de Freguesia e Uniões de 

Freguesias do Concelho, bem como as respetivas verbas, tendo solicitado, de acordo com o 

estipulado no art.º 33.º, n.º 1 da alínea m) da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, a respetiva 

autorização do Órgão Deliberativo.  

Na sessão realizada no dia 28 de abril de 2014, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos e de acordo com o estipulado no art.º 25.º, n.º 1 da alínea k) da Lei.º 

75/2013, de 12 de setembro, aprovar os referidos contratos de delegação de competências e os 

acordos de execução, os quais foram assinados a 31 de julho de 2014 e para vigorar durante o 

presente mandato. 

Posteriormente, por deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Serpa, de 

18 de junho e 26 de junho de 2015, respetivamente, procedeu-se ao primeiro aditamento aos 

referidos instrumentos que, no caso dos Acordos de Execução, se traduziram em meras 

aclarações do texto, sem consequência de ordem financeira. 

Recentemente, de acordo com as indicações recebidas, verificou-se que as verbas transferidas 

ao abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea a), para suportar os encargos inerentes à manutenção das 

vias públicas incluindo calcetamento e reposição de pavimentos, se revelaram manifestamente 

insuficientes face ao trabalho concretamente desenvolvido, concluindo-se pela necessidade de 

introduzir uma nova alteração aos Acordos de Execução, com reflexos no montante a transferir 

para as freguesias em causa. 

Em face ao exposto, submete-se à apreciação do Órgão Executivo, a presente proposta de 

alteração aos Acordos de Execução celebrados com as freguesias de Pias, Brinches, Vila Verde 

de Ficalho e Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, propondo-se que, nos termos conjugados 

do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea m) e artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei.º 75/2013, de 12 

de setembro, se delibere submeter, à apreciação do Órgão Deliberativo, para efeitos de 

autorização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ADITAMENTO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERPA E A 

FREGUESIA DE PIAS NO DIA 31 DE JULHO DE 2014 

 
Entre:  
- O Município de Serpa, com sede nos Paços do Concelho, na Praça da República, em Serpa, pessoa coletiva de 

direito público nº 501 112 049, neste ato representado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Eng. 

Tomé Alexandre Martins Pires, e, 
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- A Freguesia de Pias, com sede na Rua Luís de Camões, nº 33, em Pias, pessoa coletiva nº 501 293 370, neste ato 

representada pelo Sr. Presidente da Junta, José Augusto Martins Moreira,  

 
Considerando que:  
a) O Município de Serpa e a Freguesia de Pias, celebraram a 31 de julho de 2014, um Acordo de Execução para 
concretização de Delegação Legal de Competências, para vigorar durante o presente mandato; 
b) Após o início da respetiva vigência verificou-se que as verbas transferidas ao abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea 
a), para suportar os encargos inerentes à manutenção das vias públicas incluindo calcetamento e reposição de 
pavimentos, se revelaram manifestamente insuficientes face ao trabalho concretamente desenvolvido; 
c) Que tal factualidade resulta, sobretudo, dos trabalhos executados pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito 
da manutenção e conservação das redes públicas de águas e saneamento, com especial incidência nos espaços 
públicos calcetados. 
 
Convencionam as partes, conforme deliberado pela Assembleia Municipal de Serpa e Assembleia de Freguesia de 

Pias, respetivamente nas reuniões de ……………..….….……….. e de ……………………………., proceder ao 

reforço da verba a transferir para a Junta de Freguesia de Pias, formalizada pela presente Adenda ao Acordo de 

Execução, traduzida na alteração ao Anexo I, nos seguintes termos:  
 

ANEXO I 

 

Concretização dos critérios para transferência de meios financeiros para cumprimento do Acordo de 

Execução 

 

1 - Os meios financeiros a transferir para a freguesia para cumprimento do presente Acordo de Execução, são 

calculadas em conjunto para a Cláusula 2ª “Limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros” e para a 

Cláusula 3ª “Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão”, correspondendo 90% do valor à Cláusula 2ª e 10% à Cláusula 3ª. O montante total é da 

seguinte forma: 

- 28,00€ por habitante até 1.000 habitantes residentes na freguesia; 

- 15,00€ por habitante para os demais habitantes residentes na freguesia; 

- 0,75€ por metro linear de via pública; 

- 0,75€ por metro linear de via pública calcetada. 

2 – (Inalterado). 

3 – (Inalterado). 

 

Verbas a transferir – Cálculo 

 

Competências delegadas Justificação da verba a transferir Verba 

Cláusula 2ª 1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x90%=25.200,00€ 

1.852 hab.x15,00€=27.780,00€x90%=25.002,00€ 

Vias – 20.317mlx0,75€=15.238,00€x90%=13.714,20€ 

Via Pública Calcetada – 6.218mlx0,75€=4.663,50€ 

68.579,70€ 

 

 

Cláusula 3ª  1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x10%=2.800,00€ 

1.852 hab.x15,00€=27.780,00€x10%=2.778,00€ 

Vias – 20.317mlx0,75€=15.238,00€x10%=1.523,80€ 

7.101,80€ 

 

Cláusula 5ª              8 salasx500€=4.000,00€x85%=3.400,00€ 3.400,00€ 

Cláusula 6ª 8 salasx500,00€=4.000,00€x15%=600,00€ 600,00€ 

TOTAL A TRANFERIR 79.681,50€ 

 
O presente Aditamento produz efeitos a partir do dia ……………………. de ……………………….. de 2016. 
 
Feito e assinado em Serpa, aos …………..…….. dias do mês de …………………….…..………. do ano 2016, em 

dois exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes.  

 
PELO MUNICÍPIO DE SERPA  
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

  
PELA FREGUESIA DE PIAS 

 

O PRESIDENTE DA JUNTA  

 

 
 
 

ADITAMENTO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE SERPA E A 

FREGUESIA DE BRINCHES NO DIA 31 DE JULHO DE 2014 

 
Entre:  
- O Município de Serpa, com sede nos Paços do Concelho, na Praça da República, em Serpa, pessoa coletiva de 

direito público nº 501 112 049, neste ato representado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Eng. 

Tomé Alexandre Martins Pires, e  

- A Freguesia de Brinches, com sede na Rua da Cruz, nº2, em Brinches, pessoa coletiva nº 506 881 695, neste ato 

representada pelo Sr. Presidente da Junta, António Lúcio Franco Travessa; 

 
Considerando que:  
a) O Município de Serpa e a Freguesia de Brinches, celebraram a 31 de julho de 2014, um Acordo de Execução para 
concretização de Delegação Legal de Competências, para vigorar durante o presente mandato; 
b) Após o início da respetiva vigência verificou-se que as verbas transferidas ao abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea 
a), para suportar os encargos inerentes à manutenção das vias públicas incluindo calcetamento e reposição de 
pavimentos, se revelaram manifestamente insuficientes face ao trabalho concretamente desenvolvido; 
c) Que tal factualidade resulta, sobretudo, dos trabalhos executados pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito 
da manutenção e conservação das redes públicas de águas e saneamento, com especial incidência nos espaços 
públicos calcetados. 
 
Convencionam as partes, conforme deliberado pela Assembleia Municipal de Serpa e Assembleia de Freguesia de 

Brinches, respetivamente nas reuniões de ………………....…….. e de …………..…………..…., proceder ao 

reforço da verba a transferir para a Junta de Freguesia de Brinches, formalizada pela presente Adenda ao Acordo de 

Execução, traduzida na alteração ao Anexo I, nos seguintes termos:  

 
ANEXO I 

 

Concretização dos critérios para transferência de meios financeiros para cumprimento do Acordo de 

Execução 

 

1 - Os meios financeiros a transferir para a freguesia para cumprimento do presente Acordo de Execução, são 

calculadas em conjunto para a Cláusula 2ª “Limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros” e para a 

Cláusula 3ª “Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão”, correspondendo 90% do valor à Cláusula 2ª e 10% à Cláusula 3ª. O montante total é da 

seguinte forma: 

 

- 28,00€ por habitante até 1.000 habitantes residentes na freguesia; 

- 15,00€ por habitante para os demais habitantes residentes na freguesia; 

- 0,75€ por metro linear de via pública; 

- 0,75€ por metro linear de via pública calcetada. 

2 – (Inalterado). 

3 – (Inalterado). 
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Verbas a transferir – Cálculo 

 

Competências delegadas Justificação da verba a transferir Verba 

Cláusula 2ª 1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x90%=25.200,00€ 

        39 hab.x15,00€=585,00€x90%=526,50€ 

Vias – 8.686mlx0,75€=6.515,00€x90%=5.863,50€ 

Via Pub. Calcetada – 3.963mlx0.75€=2.972,25€ 

 34.562,25€ 

 

 

Cláusula 3ª  1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x10%=2.800,00€ 

39 hab.x15,00€=585,00€x10%=58,50€ 

Vias – 8.686mlx0,75€=6.515,00€x10%=651,50€ 

3.510,00€ 

 

Cláusula 5ª              9 salasx500€=4.500,00€x85%=3.825,00€ 3.825,00€ 

Cláusula 6ª 9 salasx500,00€=4.500,00€x15%=675,00€ 675,00€ 

TOTAL A TRANSFERIR 42.572,25€ 

 

 
O presente Aditamento produz efeitos a partir do dia ………………. de …………………..…. de 2016. 
 
Feito e assinado em Serpa, aos ………..……….. dias do mês de …………………………. do ano 2016, em dois 

exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes.  

 
PELO MUNICÍPIO DE SERPA  
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

 
 

PELA FREGUESIA DE BRINCHES 

 
O PRESIDENTE DA JUNTA  

 
 
 

ADITAMENTO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA NOVA DE SÃO BENTO E VALE DE VARGO NO DIA 31 DE 

JULHO DE 2014 

 
Entre:  
- O Município de Serpa, com sede nos Paços do Concelho, na Praça da República, em Serpa, pessoa coletiva de 

direito público nº 501 112 049, neste ato representado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Eng. 

Tomé Alexandre Martins Pires, e  

- A União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, com sede na Praceta Dona Maria do 

Carmo Orta Barrosa, nº 1, em Vila Nova de São Bento, pessoa coletiva nº 510 841 112, neste ato representada pela 

Sr.ª Presidente da Junta, Maria Manuela Martins Valente Pica,  

 
Considerando que:  
a) O Município de Serpa e a União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, celebraram a 31 de 
julho de 2014, um Acordo de Execução para concretização de Delegação Legal de Competências, para vigorar 
durante o presente mandato; 
b) Após o início da respetiva vigência verificou-se que as verbas transferidas ao abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea 
a), para suportar os encargos inerentes à manutenção das vias públicas incluindo calcetamento e reposição de 
pavimentos, se revelaram manifestamente insuficientes face ao trabalho concretamente desenvolvido; 
c) Que tal factualidade resulta, sobretudo, dos trabalhos executados pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito 
da manutenção e conservação das redes públicas de águas e saneamento, com especial incidência nos espaços 
públicos calcetados. 
Convencionam as partes, conforme deliberado pela Assembleia Municipal de Serpa e Assembleia da União das 

Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, respetivamente nas reuniões de …………….…….. e de 
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…………………..., proceder ao reforço da verba a transferir para a União das Freguesias de Vila Nova de São 

Bento e Vale de Vargo, formalizada pela presente Adenda ao Acordo de Execução, traduzida na alteração ao Anexo 

I, nos seguintes termos:  

 

ANEXO I 

Concretização dos critérios para transferência de meios financeiros para cumprimento do Acordo de 

Execução 

 

1 - Os meios financeiros a transferir para a União de Freguesias para cumprimento do presente Acordo de Execução, 

são calculadas em conjunto para a Cláusula 2ª “Limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros” e para a 

Cláusula 3ª “Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão”, correspondendo 90% do valor à Cláusula 2ª e 10% à Cláusula 3ª. O montante total é da 

seguinte forma: 

- 28,00€ por habitante até 1.000 habitantes residentes na freguesia; 

- 15,00€ por habitante para os demais habitantes residentes na freguesia; 

- 0,75€ por metro linear de via pública; 

- 0,75€ por metro linear de via pública calcetada. 

2 – (Inalterado). 

3 – (Inalterado). 

 

Verbas a transferir – Cálculo 

 

Competências delegadas Justificação da verba a transferir Verba 

Cláusula 2ª 1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x90%=25.200,00€ 

3.040 hab.x15,00€=45.600€x90%=41.040,00€ 

Vias -34.475mlx0,75€=25.856,25€x90%=23.270,50€ 

Via Pública Calcetada - 6.813mlx0,75€=5.109,75€ 

94.620,25€ 

 

 

Cláusula 3ª  1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x10%=2.800,00€ 

3.040 hab.x15,00€=45.600,00€x10%=4.560,00€ 

Vias – 34.475mlx0,75€=25.856,25€x10%=2.585,50€ 

9.945.50€ 

 

Cláusula 5ª              23 salasx500€=11.500,00€x85%=9.775,00€ 9.775,00€ 

Cláusula 6ª 23 salasx500,00€=11.500,00€x15%=1.725,00€ 1.725,00€ 

TOTAL A TRANFERIR 116.065,75€ 

 
 
O presente Aditamento produz efeitos a partir do dia ………………. de …………………. de 2016. 
 
Feito e assinado em Serpa, aos ……..………….. dias do mês de ……………………….…. do ano 2016, em dois exemplares, 
ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes.  
 
PELO MUNICÍPIO DE SERPA  

 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

PELA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA NOVA DE SÃO BENTO E VALE DE VARGO, 
 

A PRESIDENTE DA UNIÃO DE FREGUESIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                            Ata n.º 13 – 22/06 

 
 

2016 

 

 32 

 
ADITAMENTO AO ACORDO DE EXECUÇÃO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SERPA E A 

FREGUESIA DE VILA VERDE DE FICALHO NO DIA 31 DE JULHO DE 2014 

 
Entre:  
- O Município de Serpa, com sede nos Paços do Concelho, na Praça da República, em Serpa, pessoa coletiva de 

direito público nº 501 112 049, neste ato representado pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Eng. 

Tomé Alexandre Martins Pires, e  

- A Freguesia de Vila Verde de Ficalho, com sede na Praça Conde de Ficalho, nº 2, em Vila Verde de Ficalho, 

pessoa coletiva nº 506 887 022, neste ato representada pelo Sr. Presidente da Junta, Bento José Santana Godinho,  

 

Considerando que:  
a) O Município de Serpa e a Freguesia de Vila Verde de Ficalho celebraram a 31 de julho de 2014, um Acordo de 
Execução para concretização de Delegação Legal de Competências, para vigorar durante o presente mandato; 
b) Após o início da respetiva vigência verificou-se que as verbas transferidas ao abrigo da Cláusula 2ª, n.º 1, alínea 
a), para suportar os encargos inerentes à manutenção das vias públicas incluindo calcetamento e reposição de 
pavimentos, se revelaram manifestamente insuficientes face ao trabalho concretamente desenvolvido; 
c) Que tal factualidade resulta, sobretudo, dos trabalhos executados pela Câmara Municipal de Serpa, no âmbito 
da manutenção e conservação das redes públicas de águas e saneamento, com especial incidência nos espaços 
públicos calcetados. 
 
Convencionam as partes, conforme deliberado pela Assembleia Municipal de Serpa e Assembleia de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho, respetivamente nas reuniões de …………………………….. e de …………………….……., 

proceder ao reforço da verba a transferir para a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, formalizada pela 

presente Adenda ao Acordo de Execução, traduzida na alteração ao Anexo I, nos seguintes termos:  

 

ANEXO I 

 

Concretização dos critérios para transferência de meios financeiros para cumprimento do Acordo de 

Execução 

 

1 - Os meios financeiros a transferir para a freguesia para cumprimento do presente Acordo de Execução, são 

calculadas em conjunto para a Cláusula 2ª “Limpeza de vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros” e para a 

Cláusula 3ª “Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, com exceção daquele que 

seja objeto de concessão”, correspondendo 90% do valor à Cláusula 2ª e 10% à Cláusula 3ª. O montante total é da 

seguinte forma: 

- 28,00€ por habitante até 1.000 habitantes residentes na freguesia; 

- 15,00€ por habitante para os demais habitantes residentes na freguesia; 

- 0,75€ por metro linear de via pública; 

- 0,75€ por metro linear de via pública calcetada. 

2 – (Inalterado). 

3 – (Inalterado). 

Verbas a transferir – Cálculo 

Competências delegadas Justificação da verba a transferir Verba 

Cláusula 2ª 1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x90%=25.200,00€ 

       459 hab.x15,00€=6.885,00€x90%=6.196,50€ 

Vias – 12.920mlx0,75€=9.690,00€x90%=8.721,00€ 

Via Pública Calcetada – 4.060mlx0,75€=3.045,00€ 

43.162,50€ 

 

 

Cláusula 3ª  1.000 hab.x28,00€=28.000,00€x10%=2.800,00€ 

459 hab.x15,00€=6.885,00€x10%=6.88,50€ 

Vias – 12.920mlx0,75€=9.690,00€x10%=969,00€ 

4.457,50€ 

 

Cláusula 5ª              6 salasx500€=3.000,00€x85%=2.550,00€ 2.550,00€ 

Cláusula 6ª 6 salasx500,00€=3.000,00€x15%=450,00€ 450,00€ 

TOTAL A TRANFERIR 50.620,00€ 
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O presente Aditamento produz efeitos a partir do dia …………………..…. de ………………..……. de 2016. 
 
Feito e assinado em Serpa, aos ……………….. dias do mês de ……………………..……. do ano 2016, em dois 

exemplares, ficando um exemplar na posse de cada um dos Contraentes.  

 
PELO MUNICÍPIO DE SERPA  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
 

PELA FREGUESIA DE VILA VERDE DE FICALHO 

O PRESIDENTE DA JUNTA  

 

 Deliberação  

Nos termos conjugados do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea m) e artigo 25º, n.º 1, alínea k), 

da Lei.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a proposta de alteração aos Acordos de 

Execução celebrados com as freguesias de Pias, Brinches, Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de 

São Bento e Vale de Vargo, acima transcritos. ------------------------------------------------------------------ 

 

 

14. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 17 de junho do corrente ano, emitida pelo 

Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:  

«O atual Orçamento de Estado, aprovado pela Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março, não impõe 

restrições às autarquias locais que não se encontrem em situação de saneamento ou de rutura, 

podendo estas proceder ao recrutamento de trabalhadores, desde que cumpram os limites de 

endividamento e demais obrigações de sustentabilidade das respetivas finanças locais, 

respeitando as regras de equilíbrio orçamental. 

Num passado recente, as sucessivas Leis do Orçamento de Estado em vigor nos anos de 2012, 

2013 e 2014 (Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro; Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro; Lei 

n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro) impuseram às autarquias locais repetidas reduções anuais 

do número de trabalhadores. No ano de 2015, em resultado de algum alívio nas restrições 

impostas, verificou-se um ligeiro aumento do número de trabalhadores ao serviço do 

Município, relativamente ao ano 2014, no entanto, tal não representou um aumento de 

despesa com pessoal relativamente ao ano anterior, para efeitos do previsto na Lei do 

Orçamento de Estado. 

Cumpridas que se encontram assim, as regras de equilíbrio orçamental atualmente em vigor, e 

na sequência da solicitação apresentada pela Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude, importa proceder à alteração do Mapa de Pessoal, de forma a permitir o 

recrutamento de pessoal na área identificada, a saber: 

- 1 Técnico Superior (Desporto), por tempo indeterminado; 

O encargo resultante da alteração agora proposta encontra-se devidamente previsto no 

Orçamento Municipal para 2016, conforme informação I-5240. 
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Nestes termos e de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o), e artigo 33º, n.º 1, 

alínea ccc), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, 

sob proposta da Câmara Municipal, aprovar os mapas de pessoal dos serviços municipais e 

respetivas alterações. 

Desta forma, deve a presente ser apreciada na próxima reunião da Câmara Municipal e, em 

conformidade, remetida para reunião da Assembleia Municipal, para aprovação da proposta 

alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2016. 

Junta-se:  

- Anexo I - Nota justificativa da alteração ao Mapa de Pessoal para 2016; 

- Anexo II - Caracterização do posto de trabalho a preencher - Aditamento; 

- Anexo III - Alteração parcial ao mapa de pessoal» 
 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o), e artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), ambos 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com as 

abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal, acima transcrita e de 

acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------- 
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15. Proposta de protocolo a celebrar com a Câmara Municipal da Vidigueira – “Centro 

Interpretativo do Vinho de Talha de Vidigueira” 
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Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de parceria a celebrar com o 

Município da Vidigueira, respeitante ao Centro Interpretativo do Vinho de Talha de Vidigueira: 
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16. Proposta de contratação de dois empréstimos 

A situação financeira do município de Serpa tem vindo a evoluir favoravelmente de que se 

destaca uma redução substancial da dívida no final de 2015 comparando com o final de 2014 

(2,8 milhões de euros).  

Em conformidade, por deliberações da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Serpa, 

de 22 de fevereiro e 29 de fevereiro de 2016, respetivamente, foi deliberado conceder a 

necessária autorização prévia para a realização dos seguintes investimentos, mediante o 

recurso à contratação de empréstimos de médio e longo prazo: 

- Execução de obras no valor estimado de 750 000,00€, sendo 250 000,00€ para a 

requalificação da rede viária e 500 000,00€ para requalificação de arruamentos; 

- Aquisição de equipamentos no valor estimado de 400 000,00€ (200 000,00€ - autocarro, 150 

000,00€ - veiculo de recolha de resíduos sólidos urbanos e 50 000,00€ – varredoura), atingindo 

o total de 1 150 000,00€. 

De forma a dar execução ao deliberado, iniciou-se o necessário procedimento de consulta a 

diversas entidades bancárias visando obter a solução financeira mais favorável aos interesses 

do Município. 

Concluído o procedimento, conforme Relatório Final que se anexa, e cujos termos se dão aqui 

por integralmente reproduzidos, conduzido por uma Comissão designada para o efeito, é 

proposta a contratação de ambos os empréstimos à Caixa Geral de Depósitos, SA. 

1. De harmonia com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, compete à Câmara Municipal “apresentar propostas à 

assembleia municipal sobre matérias da competência desta”. Nos termos do artigo 25.º, n.º 1, 

alínea f), do mesmo regime legal, compete à Assembleia Municipal “autorizar a contratação de 

empréstimos.” 

2. Em conformidade com o exposto e nos termos de antecedem, proponho o que a 

Câmara Municipal de Serpa delibere submeter à apreciação e decisão de Assembleia Municipal 

a presente proposta para a contratação de dois empréstimos para a realização dos referidos 

investimentos, nos exatos termos constantes do Relatório Final que se anexa. Acompanha a 

presente informação, de harmonia com a legislação aplicável, o mapa demonstrativo da 

capacidade de endividamento do município. 
 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 1 alínea f) e artigo 33º, n.º 1, alínea ccc), do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos senhores vereadores do PS, submeter à aprovação da Assembleia 
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Municipal a contratação de dois empréstimos à Caixa Geral de Depósitos, S.A. nos termos do 

exposto no Relatório Final, que se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ----------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho refere que não subscrevem este assunto, porque consideram que 

se recorreu à banca numa lógica de gestão corrente, pois entendem que não são investimentos 

divergentes da gestão corrente e para estas situações, a Câmara deveria assegurar a devida 

competência financeira, sem necessidade de recorrer à banca. ------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que, considerando que as receitas provêm do Estado e face ao seu 

decréscimo nos últimos anos, a maioria dos investimentos feitos neste momento pela maioria 

das autarquias, só são possíveis aproveitando os fundos comunitários ou recorrendo à banca. 

Além disso, a aquisição de um autocarro e de uma varredoura não se pode considerar um ato 

de gestão corrente e por outro lado, com estes empréstimos a Câmara esgota apenas cerca de 

50% da sua capacidade de endividamento. --------------------------------------------------------------------- 
 

 

16. Assuntos gerais de interesse autárquico  

12.1.Grupo Parlamentar do PCP – Pergunta sobre a alteração ao modelo de funcionamento 

em horário administrativo dos Postos da GNR 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte pergunta dirigida ao Ministério da Administração 

Interna:   
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17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 115 referente ao 

dia 21 de junho de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.132.483,04 (um milhão cento 

e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e três euros e quatro cêntimos) e 189.030,38 (cento e 

oitenta e nove mil, trinta euros e trinta e oito cêntimos), respeitantes a operações orçamentais 

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

 

Período de Intervenção do Público  

Não se registou a presença de público nesta reunião da Câmara Municipal. -------------------------- 

 

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 

 Licenças de recinto improvisado 

 Solução Global de Suporte à atividade da Central de Compras da CIMBAL 

 Concurso Público Internacional n.º 30/2016 – Prestação de serviços na área dos seguros 

 Proposta de abertura de procedimento – Ajuste direto na área dos seguros 
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 Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e Ervas Lusas – Cooperativa 

Portuguesa de Plantas Aromáticas e Condimentares, CRL 

 Notificação de direito de preferência sobre o prédio designado “Herdade do Topo”, em 

Serpa 

 Proposta de apoio financeiro para as marchas populares/2016 

 Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano 

 Alteração n.º 5 ao Orçamento e alteração n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos da 

Câmara Municipal 

 Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas – Mini campo desportivo na 

Escola Básica do 1.º ciclo de  A-do-Pinto 

 Desconto no acesso às piscinas municipais de Serpa e Pias 

 Segundo aditamento aos Acordos de Execução  

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

 Proposta de protocolo a celebrar com a Câmara Municipal da Vidigueira – “Centro 

Interpretativo do Vinho de Talha de Vidigueira” 

 Proposta de contratação de dois empréstimos 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H00 da qual, para 

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

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

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

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

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                  (Anabela Baleizão Cataluna 
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Ata n.º 13/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 22 de junho 

 

 

 

Anexo 1 – Proposta de abertura de procedimento – Ajuste direto na área dos seguros 

 

Anexo 2 – Alteração n.º 5 ao Orçamento e alteração n.º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 

da Câmara Municipal 

 

Anexo 3 - Programa de Requalificação de Infraestruturas Educativas – Mini campo desportivo 

na Escola Básica do 1.º ciclo de A-do-Pinto 

 

Anexo 4 – Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

 

Anexo 5 – Proposta de contratação de dois empréstimos  

 

 

 

 


