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Ata n.º 21/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 28 de setembro de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 21/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 28 DE SETEMBRO DE 2016 

 

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

no dia 28 de setembro 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 20/2016  

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 20, relativa à reunião realizada no dia 14 de setembro, a 

qual foi previamente distribuída por todos os eleitos. Feitas as alterações solicitadas pelos Srs. 

Vereadores João Santos e Noel Farinho nas suas intervenções, foi a ata 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa – Pedido de autorização para realização de prova 

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2016/2017 

– 2ª fase 

5. Concurso público internacional para aquisição de serviços na área dos seguros – Serviços 

a mais 

6. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

7. Salão Polivalente de A-do-Pinto – Certificado de instalação elétrica 

8. Proposta de contrato para a nova edição do livro “O Cancioneiro de Serpa” 

9. 10ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

10. 11ª Alteração ao orçamento e 7ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

11. Proposta de atribuição do lote 37 da Zona Industrial de Serpa à Cooperativa Agrícola de 

Produtores Bio do Alentejo, CRL – ALMABIO 



                                                                Ata n.º 21– 28/09 

 
 

2016 

 

 3 

12. Proposta de cedência de Gabinete no CADES – Requerente: Nuno Alexandre Garção 

Salema  

13. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de 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.º 13717 

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

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

unanimidade, isentar aquela Comissão de Festas do pagamento da taxa de ruido, no valor de 

20,00 euros, para as atividades realizadas entre os dias 3 e 17 de setembro de 2016. -------------- 

 

1.2.Sociedade Artística Reguenguense 

De acordo com o solicitado pela Sociedade Artística Reguenguense, através de email datado de 

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

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

aquela Sociedade do pagamento da taxa respeitante à realização da prova Rali Flor do Alentejo-

Cidade de Serpa, nos dias 24 e 25 de setembro. -------------------------------------------------------------- 

 

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 o seguinte despacho proferido pelo 

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

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas de 

N.ª Srª Guadalupe 

Bailes 4417 

2016.09.16 

Dias 16 a 30 de 

setembro 

2016.09.23 

 

 

3. Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa – Pedido de autorização para realização de 

prova 

A Sociedade Artística Reguenguense, através de email datado de 12 de setembro, solicita 

autorização para realizar a Prova Automobilística – Rali Flor do Alentejo, nos dias 24 e 25 do 

corrente mês de setembro.  
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Na sequência do parecer técnico favorável da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datado de 20 de setembro e face à data de realização da prova, o Sr. Presidente da 

Câmara proferiu despacho favorável no dia 21 de setembro. --------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

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

21 de setembro do corrente ano, respeitante à realização da prova Rali Flor do Alentejo.  

 

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2016/2017 – 2ª fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação apresentou os pedidos de auxílios económicos para os 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, abaixo indicados, que deram entrada após a reunião de 
câmara de 2016/09/14. 
 
Informam que os mesmos estão de acordo com as competências da Câmara Municipal no 
âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente 
alimentação, alojamento e auxílios económico para material escolar e livros escolares, previstas 
na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. ----------------------------- 

 
O posicionamento dos mesmos foi efetuado conforme o previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 
2 de março e de acordo com as medidas de ação social escolar definidas no Despacho nº 
18987/2009, de 17 de agosto do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 8452-A/2015, de 31 de 
julho. 
 
Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
 

 Fornecimento de refeições Aquisição material escolar 

Agrupamento de Escolas 
nº1 Serpa 

Cabimento nº 12820 Cabimento nº 12821 

Agrupamento de Escolas 
nº2 Serpa 

Cabimento nº 12822 Cabimento nº 12823 
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Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa 
(Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

 

 
EB1 Serpa – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Delfina dos Reis Gemenes ------------ X ------------- 

Dinis Lin Zhang ------------ X ------------- 

Francisco Garcias dos Reis ------------ X ------------- 

Inês Jil Saraiva da franca Nina Raposo ------------ X ------------- 

Manuel dos Reis Gemenes ------------ X ------------- 

Nataniel Garcias da Silva ------------ X ------------- 

Nicodemo Bruno da Silva ------------ X ------------- 

Nuno Martins Gonçalves Augusto ------------ X ------------- 

Ricardo Gracias dos Reis  ------------ X ------------- 

Rodrigo Manuel Belchior Martins ------------ X ------------- 

 

 
EB1 Serpa – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Catarina de Jesus Caetano Gonçalves X ------------- 

José Miguel Guerreiro Borralho X ------------- 

Santiago Morgado X ------------- 

 

 
EB1 Pias – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Carolina Isabel Pós de Mina Carrasco ------------- X ------------- 

Donato Cabeças Madeira ------------- X ------------- 

Luis Daniel Colaço Mesquita ------------- X ------------- 

Margarida Mestre rações ------------- X ------------- 

Maria Carolina Catalão Garrana ------------- X ------------- 
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EB1 Pias – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar 

Subsídio 
Alojamento  

Francisco Colaço Véstia X ------------- 

Luana de Nazaré Farinho Colaço X ------------- 

 

 

 

 

Agrupamento N.º 2 Escolas de Serpa 
(Vila Nova São Bento; Vila Verde de Ficalho e A-Do-Pinto) 

 

 
EB1 Vila Nova de São Bento – Escalão A 
 

 
Nome do Aluno 

 
Aluno com 

NEE  

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Gonçalo Coelho Batista ---------------- X ------------------ 

José Miguel Venâncio Perdigão ----------------- X --------------------- 

Maria Guerreiro Candeias ----------------- X --------------------- 

Mariana Nobre Romeiro ----------------- X --------------------- 

 
EB1 Vila Nova de São Bento – Escalão B 
 

 
Nome do Aluno 

 

Subsídios 
Refeição e Material Escolar  

Subsídio 
Alojamento  

Emanuel Ferro Neves X --------------------- 

Matilde Tomás Rodrigues Ramires Ramos X --------------------- 

Miguel Farto Tomaz X ___________ 

 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição de 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2016/2017 (2ª 

fase), acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Concurso público internacional para aquisição de serviços na área dos seguros – 

Serviços a mais 

Procedeu-se à análise de uma informação da Subunidade de Contratação Publica e 

Aprovisionamento, datada de 19 do corrente mês de setembro, cujo teor é o seguinte:   

 

«Informo que durante a vigência do contrato nº 19/2013, referente à prestação de serviços 

na Área dos Seguros, pelo período de 3 anos, houve necessidade de acertos, no ramo 

Acidentes de Trabalho, originando um desvio percentual, face ao que estava inicialmente 

contratualizado.  

Como o objeto do procedimento é deveras dinâmico no seu acompanhamento e execução, 

originado pelas entradas e saídas de trabalhadores, é necessário uma atualização 

permanente, provocado pela alteração da massa salarial inerente ao cálculo do prémio da 

apólice.  

Neste contexto, o acerto no contrato, traduz-se no último ano económico da sua vigência, 

ou seja, de 1 a 30 de junho de 2016, cujo valor é de € 4.640,32, sendo que os serviços que 

lhe estão associados, são aditados como serviços a mais no contrato do procedimento 

identificado em “Assunto”.  

Assim, cumpre-me informar o seguinte:  

1. A 28/06/2013 foi adjudicado o Concurso Público Internacional acima identificado à 

empresa Companhia de Seguros Allianz Portugal , SA  

2. O valor da adjudicação foi de 203.926,79€ (duzentos e três mil novecentos e vinte e seis 

euros e setenta e nove cêntimos), isento de IVA.  

Após análise do pedido e do procedimento, torna-se necessário enquadrar o acréscimo dos 

serviços a mais (artº 454º do CCP), sabendo que “são serviços a mais aqueles cuja espécie 

ou quantidade não esteja prevista no contrato”, mas que “se tenham tornado necessários à 

prestação dos serviços objeto do contrato na sequência de uma circunstância imprevista e 

não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do contrato sem 

inconvenientes graves par ao contraente público, ou, embora separáveis, sejam 

estritamente necessários à conclusão do objeto do contrato”.  

Do texto acima referido, resulta um enquadramento no artigo descrito.  

No entanto, e de acordo com o disposto no nº 2 do artº 454º do CCP, torna-se necessário 

verificar os seguintes prossupostos:  

a) “Tendo o contrato sido celebrado na sequência de procedimento de ajuste direto ao 

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, o somatório do preço contratual com 

o preço atribuído aos serviços a mais, incluindo o de anteriores serviços a mais, seja igual ou 

superior ao valor referido naquela alínea”. 
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Não aplicável pelo facto do contrato ter sido celebrado na sequência de um Concurso 

Público;  

b) “Tendo o contrato sido celebrado na sequência de concurso público ou de concurso 

limitado por prévia qualificação e o somatório do preço contratual com o preço atribuído 

aos serviços a mais, incluindo o de anteriores serviços a mais, seja igual ou superior ao valor 

referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 20.º, o anúncio do concurso não tenha sido publicado 

no Jornal Oficial da União Europeia”;  

O procedimento foi publicado no JOUE, pelo que não tem qualquer impedimento na 

presente condição de análise.  

O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos serviços a mais é 

203.926,79€+4.640,32€=208.567,11€;  

c) O preço atribuído aos serviços a mais, incluindo o de anteriores serviços a mais, ultrapasse 

40 % do preço contratual”.  

O preço atribuído aos serviços a mais não ultrapassa os 40% do preço contratual:  

(4.640,32x100)/203.926,79=2,28%.  

Face ao exposto, remete-se a presente informação ao Dr. Rui Costa, Chefe da Divisão de 

AFRHAJ, para parecer, e posteriormente ser remetido a próxima reunião do Órgão 

Executivo, entidade competente para contratar, nos termos do artigo 18, nº 1 alínea b) do 

DL 197/99 de 8 de Junho.» ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, 

descritos na informação técnica acima transcrita, no valor de 4.640,32 € (quatro mil seiscentos 

e quarenta euros e trinta e dois cêntimos), respeitantes ao concurso público internacional 

n.º9/2013 para aquisição de serviços na área dos seguros. ------------------------------------------------ 

 

6. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

Os respetivos serviços da Divisão de Obras Municipais e Ambiente informam que, de acordo 

com o despacho n.º 4345/2012, do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento 

Rural, no nº 1 do artigo 8.º e em consonância com a alínea e) do artigo 2.º da Lei n.º 20/2009, 

de 12 de maio, o Plano Municipal Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) é elaborado 

pelo município e apresentado à Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF), devendo 

esta deliberar, por maioria simples, o seu envio, juntamente com cópia da ata onde foi emitido 

o parecer favorável, para aprovação por parte da Autoridade Florestal Nacional, agora 

designado por Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Após aprovação pelo ICNF, o PMDFCI tem um período de vigência de 5 anos, contados a partir 

da data de aprovação, independentemente das revisões ou atualizações que venham a ser 

efetuadas durante o mesmo. 
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O Plano é composto por 3 cadernos, a Informação Base, o Plano de Ação, o Plano Operacional 

Municipal (POM) e respetiva cartografia digital, sendo o caderno III, o POM, de atualização 

anual. 

Remetem o referido PMDFCI de Serpa, para análise e deliberação, de forma a dar seguimento 

ao processo de aprovação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação  

Analisado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Plano Municipal 

de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a qual se anexa à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. Relativamente à respetiva cartografia, anexa-se à presente ata, em formato digital.  

  

7. Salão Polivalente de A-do-Pinto – Certificado de instalação elétrica 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Obras Municipais e Ambiente, cujo 

teor é o seguinte:  

«No seguimento do despacho do Sr. Vereador, foi enviado n/Oficio (Notificação) 9022/2015, registado e 

com aviso de receção no dia 07.12.2015 e rececionado pelo empreiteiro a 11.12.2015 – Através do qual 

se notificava o empreiteiro para a entrega do Certificado da Instalação (elétrica) no prazo de 20 dias.  

Findo o prazo estipulado para emissão do respetivo Certificado de Instalação de parte do instalador, e 

sem que fosse dado cumprimento à notificação indicada ou efetuado qualquer contacto de parte do 

empreiteiro, encaminho o documento para ser presente em Reunião de Câmara no sentido de se 

deliberar acerca da execução da caução prestada, no valor abaixo descriminado, nos termos conjugados 

dos artigos 296º, n.º 1, alínea b) e 397º, n.º 5 e 6, do Código dos Contratos Públicos, para fazer face aos 

prejuízos incorridos pelo contraente público, por força do incumprimento do contrato. 

Dada a natureza do documento em falta, é necessário proceder-se à análise no local da instalação 

elétrica e equipamentos existentes no edifício. Resultado desta análise, será executado um projeto de 

instalação elétrica (e projeto de AVAC (Ar Condicionado)) que deverá ser submetido à CERTIEL para 

aprovação, e no qual serão indicadas as medidas de correção necessárias a implementar para esse 

efeito. 

Com a aprovação dos projetos, proceder-se-á à execução dos trabalhos corretivos que se vejam 

necessários por parte de técnicos devidamente credenciados, os mesmos que no final da obra deverão 

apresentar à Câmara Municipal o Certificado da Instalação, necessário à conclusão do processo de obra 

e ligação à rede de abastecimento pública de energia. 

Temos então dois tempos de procedimento distintos: 

- Fase de análise, execução de projeto da especialidade, submissão do projeto junto da CERTIEL para 

aprovação. 

- Fase de execução de correções em obra, e emissão do Certificado da Instalação por parte do novo 

instalador. 
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Para a fase de projeto, e com base na experiência em situações semelhantes, propõe-se a execução de 

cerca de 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros) da garantia bancária ou caução prestadas para o 

efeito. 

Não sendo a esta altura possível apurar um valor para os trabalhos a executar, propõe-se porém com 

base na experiencia em situações semelhantes a execução de cerca de 25.000,00 € (vinte e cinco mil 

euros) da garantia bancária ou caução prestadas para o efeito;  

Totalizando a proposta a execução de 32.500,00€, (trinta e dois mil e quinhentos euros) destinados à 

execução destes trabalhos, a ser solicitados a terceiro, através de procedimento próprio de contratação 

pública.» ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que votam favoravelmente este assunto, mas 

face à informação dos serviços, acima transcrita, gostariam de obter esclarecimentos sobre a 

forma como tem funcionado até agora o Salão Polivalente, no que diz respeito ao fornecimento 

de energia elétrica, tendo o Sr. Presidente respondido que o processo será encaminhado para 

os respetivos serviços, para a prestação dos esclarecimentos solicitados. ------------------------------   

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, e nos termos conjugados dos artigos 296º, n.º 1, alínea b) e 

397º, n.º 5 e 6, do Código dos Contratos Públicos, foi deliberado, por unanimidade, concordar 

com a proposta de execução da caução prestada, no valor de 32.500,00€ (trinta e dois mil e 

quinhentos euros), para fazer face aos prejuízos incorridos pelo contraente público, por força 

do incumprimento do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Proposta de contrato para a nova edição do livro “O Cancioneiro de Serpa” 

Na sequência da informação dos respetivos serviços da Autarquia, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de Contrato de Edição, para a 

nova edição do livro “Cancioneiro de Serpa”:  

 

CONTRATO DE EDIÇÃO 
Entre o MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva número 50112049, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Serpa, Tomé Alexandre Martins Pires, divorciado, natural da 
freguesia de Pias, concelho de Serpa, portador do Cartão de cidadão número 10822491, com validade 
até 30 de outubro de 2017, com domicílio profissional na Câmara Municipal de Serpa, como primeiro 
outorgante, e em cumprimento da deliberação do órgão executivo, tomada em reunião realizada em….. 
e, 
MARIA RITA ORTIGÃO PINTO CORTEZ, solteira, maior, natural da freguesia de Santa Maria, concelho de 
Serpa, portadora do Bilhete de Identidade número 1150267, emitido em 17 de Março de 1986, pelos 
Serviços de Identificação Civil e Criminal de Lisboa, contribuinte fiscal número 124 792 650, residente na 
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Rua dos Canos n.º 11, 7830-412 Serpa, doravante designada como Autora e, segunda outorgante, é 
celebrado o presente contrato de edição que se rege pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
O Município de Serpa propõe-se realizar uma segunda edição do livro “Cancioneiro de Serpa”, em 
suporte papel, na sequência da primeira edição, realizada em 1994, e que atualmente se encontra 
esgotada. 

Cláusula Segunda 
A primeira outorgante, Autora da obra intitulada “Cancioneiro de Serpa”, compilação de textos e 
desenhos relacionados com Serpa e com o Alentejo, produzidos e coligidos ao longo da sua vida, 
autoriza a realização da segunda edição do livro, pelo Município de Serpa, a sua publicação e 
comercialização, em língua portuguesa, com exclusividade. 

 
Cláusula Terceira 

A publicação da segunda edição do “Cancioneiro de Serpa” será efetuada a expensas do Município de 
Serpa, não suportando a Autora quaisquer despesas com a mesma, seja a que título for.  

 
Cláusula Quarta 

O presente contrato abrange uma edição em suporte de papel, com uma tiragem de 2000 exemplares, 
com o preço de venda a público de 20,00€ (vinte euros), todos eles numerados e rubricados pela autora. 
 

Cláusula Quinta 
A segunda edição será produzida neste ano de 2016, sendo o seu lançamento em data e local a acordar.  

 
Cláusula Sexta 

A Autora obriga-se a proporcionar ao Município de Serpa os meios necessários para cumprimento do 
contrato, devendo entregar o original da obra objeto da edição em condições de se poder fazer a 
reprodução nos prazos convencionados. 

 
Cláusula Sétima 

O original da obra pertence à Autora, que tem o direito de exigir a sua restituição, nas condições em que 
a entregou, logo que esteja concluída a edição. 

 
Cláusula Oitava 

Pela concessão de autorização para a segunda edição do “Cancioneiro de Serpa”, será efetuada, a título 
de pagamento, a entrega à Autora da quantia correspondente a 25% do preço de capa de cada exemplar 
da edição, nos seguintes termos: 
– Na data do lançamento da referida edição, a quantia relativa a 50% do total a pagar pelos direitos de 
autor; 
– Seis meses depois do lançamento os restantes 50%. 

 
Cláusula Nona 

A Autora receberá, gratuitamente, 50 (cinquenta) exemplares da segunda edição da sua obra. 
 

Cláusula Décima 
Não é autorizada a publicação de mais exemplares do que os indicados para esta segunda edição, 
devendo o contrato ser cumprido ponto por ponto, reservando-se as partes o direito de alterar as 
condições acordadas para a presente edição. 
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Cláusula Décima Primeira 

Qualquer outra eventual edição da obra, “Cancioneiro de Serpa”, terá que resultar de novo contrato 
entre as partes. 

Cláusula Décima Segunda 
 A autora assegura a exclusividade da obra e compromete-se a não criar ou colaborar na elaboração de 
qualquer outro trabalho concorrente enquanto este contrato se encontrar válido. 

 
Cláusula Décima Terceira 

No omisso, aplicam-se as disposições previstas no Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos e 
demais legislação aplicável. 
 
O presente contrato foi assinado em duplicado pelo primeiro outorgante e pelo segundo outorgante, 
ficando um exemplar respetivamente na posse de cada um. 
 
Serpa, …. de ……………………… de 2016 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 
 

______________________________ 
 
 

Maria Rita Ortigão Pinto Cortez 
 

______________________________ 
 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para lembrar que os eleitos do PS em anteriores 

mandatos, já tinham proposto que se fizesse uma nova edição desta obra, tendo na altura 

obtido a resposta que não havia condições, por isso, é com agrado que vêm agora este registo 

histórico ser reeditado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. 10ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do 

Partido Socialista, nos termos do disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 23 de 

setembro, respeitante à 10ª alteração ao Orçamento:  
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 Intervenções  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho referiu que esta situação de ratificação é 

idêntica a muitas outras e sendo o Serpa Equestre um evento anual, é difícil perceber a 

necessidade desta alteração, e por isso mantém a sua lógica consentânea de abstenções.  

 

O Sr. Vereador João Santos disse que gostariam de tentar perceber o motivo desta alteração, 

uma vez que se trata de um evento que já estava previsto no plano de atividades.  

 

O Sr. Presidente referiu que, de facto deveria estar contemplado, mas por vezes acontecem 

imprevistos, e o que estava previsto era contratualizar a Gala e pouco mais, mas face às 

dificuldades dos nossos serviços na montagem dos stands, devido à redução de pessoal, optou-

se por contratualizar também esse e outros serviços, que inicialmente estavam previstos ser 

efetuados diretamente pela autarquia. ------------------------------------------------------------------------- 

 

10. 11ª Alteração ao Orçamento e 7ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

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

Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação.  

 

 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 

11ª alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

 

11. Proposta de atribuição do lote 37 da Zona Industrial de Serpa à Cooperativa 

Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL – ALMABIO 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, em informação datada de 23 de 

setembro, refere que a Cooperativa Agrícola realizou um pedido de lote, com uma área total de 

3000m2 com 600m2 de área coberta para a Zona Industrial de Serpa, em março de 2016. Em 

setembro do mesmo ano reformulou o pedido de lote reconsiderando a área total necessária 

para 500m2 com 200m2 de área coberta. O objetivo é instalar uma unidade de transformação e 

comercialização de produtos em modo biológico e biodinâmico sendo que inicialmente se 

pretende instalar uma unidade de transformação simples para plantas aromáticas e medicinais 

e, posteriormente, alargar para outros produtos e secções.  

De acordo com a informação prestada pelo promotor na ficha de projeto, o estabelecimento da 

Cooperativa na Zona Industrial de Serpa levará à criação de dois postos de trabalho numa fase 

inicial com previsão de aumento, pelo que propõem a atribuição do lote 37, com uma área total 

de aproximadamente 1360m2. ----------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  
De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o lote n.º 37 

da Zona Industrial de Serpa à Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL – 

ALMABIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Proposta de cedência de Gabinete no CADES – Requerente: Nuno Alexandre 

Garção Salema  

Sobre a candidatura da empresa ao espaço CADES, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico, em 16 de setembro informa o seguinte:  

«O requerente Nuno Alexandre Garção Salema através do preenchimento do formulário de candidatura 

enviado para o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico (GADE), em setembro de 2016, 

manifesta interesse num espaço CADES para desenvolver a sua atividade na dinamização de uma loja 

online (Mercearia de Serpa) de produtos regionais selecionados tais como vinhos, licores, azeites, 

azeitonas, vinagres, compotas… entre outros produzidos ainda de forma artesanal, sustentável e 

biológico em Serpa.  

O requerente em questão abriu atividade a 8 de setembro de 2016, com carater individual, prevendo a 

abertura do seu projeto, uma loja online, em novembro de 2016.  

Após visita ao espaço CADES o requerente manifesta interesse pelo gabinete nº11. 

De acordo com o artigo 8º do Regulamento do CADES foram apresentados os seguintes documentos:  

- Ficha de inscrição preenchida; 

- Declaração de início de atividade e escritura de constituição da empresa; 

- Certidão do registo comercial da empresa (não é sujeito a registo uma vez que abriu atividade a título 

individual) 

- Curriculum profissional e  

- Comprovativo da situação regularizada perante a Administração Fiscal e  

- Comprovativo da situação regularizada perante a Segurança Social (em falta) 

 

Em suma, embora o requerente já tenha solicitado Declaração de não divida à Segurança Social esta 

ainda não foi entregue nos nossos serviços. 

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 5.000,00€ sendo o mesmo capital próprio. Relativamente às vendas anuais o 

requerente prevê um valor de 20.000,00 e de 7.200,00 em custos anuais. 
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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 da ficha prevê-se a 

criação de dois postos de trabalho. 

 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da Câmara ao Plano de 

Negócios informa-se que este é um projeto em fase de arranque sem registo de experiência. 

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 comercialização de produtos regionais de Serpa com objetivos internacionais. A 

criação de um serviço de comercialização online de produtos regionais de Serpa na cidade de 

Serpa poderá melhorar e diversificar a oferta existente nesta área.  

Mais se informa que está a ser ponderado pela empresa abrir também uma loja (espaço físico) em 

Serpa. 

Tendo em consideração a análise aos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis no CADES coloca-

se à Consideração Superior a atribuição de um gabinete no espaço CADES.» 

 

 Deliberação  

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao requerente Nuno Alexandre 

Garção Salema um gabinete do espaço CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico de Serpa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 184, referente 

ao dia 27 de setembro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.486.540,33€ (um 

milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quarenta euros e trinta e três cêntimos) 

e 141.779,13€ (cento e quarenta mil, setecentos e setenta e nove euros e treze cêntimos), 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente convida os 

senhores vereadores para a homenagem que a Câmara vai prestar hoje, pelas 19H00, ao Centro 

de Cultura Popular de Serpa, na sequência da subida à 2ª Divisão Nacional de Andebol e 

também pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos em prol do desporto e da juventude no 

concelho, propõe que o Órgão Executivo aprove o seguinte Voto de Louvor: 
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VOTO DE LOUVOR 

 

«O Centro de Cultura Popular de Serpa tem tido, desde a sua fundação em 27 de março 

de 1975, um papel fundamental no desenvolvimento desportivo e cultural de Serpa, 

evidenciado nas suas muitas e diversificadas valências, com relevância para a modalidade de 

Andebol.  

 

Resultado deste trabalho continuado e persistente, feito com paixão e voluntariamente 

num esforço coletivo pelos dirigentes, técnicos, atletas, pais e todos os apoiantes, o Centro de 

Cultura Popular de Serpa obteve ao longo do seu percurso vários êxitos, tendo subido agora à 

2ª Divisão do Campeonato Nacional Séniores Masculinos de Andebol. 

 

A Câmara Municipal de Serpa congratula-se por este feito inédito, homenageando-o 

através da atribuição de Diploma de Reconhecimento Desportivo ao Centro de Cultura Popular 

de Serpa, a todos os jogadores, à equipa técnica e aos dirigentes e deste Voto de Louvor pelo 

êxito e mérito alcançados na subida à 2.ª Divisão Nacional de Andebol e pela dedicação e 

serviços prestados no desenvolvimento e promoção do andebol e do desporto em geral no 

concelho.» 

 

O Voto de Louvor foi aprovado, por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 
 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Rali Flor do Alentejo Cidade de Serpa – Pedido de autorização para realização de 

prova 

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo 

2016/2017 – 2ª fase 

5. Concurso público internacional para aquisição de serviços na área dos seguros – 

Serviços a mais 

6. Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

7. Salão Polivalente de A-do-Pinto – Certificado de instalação elétrica 
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8. Proposta de contrato para a nova edição do livro “O Cancioneiro de Serpa” 

9. 10ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

10. 11ª Alteração ao orçamento e 7ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

11. Proposta de atribuição do lote 37 da Zona Industrial de Serpa à Cooperativa Agrícola 

de Produtores Bio do Alentejo, CRL – ALMABIO 

12. Proposta de cedência de Gabinete no CADES – Requerente: Nuno Alexandre Garção 

Salema  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H00 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 21/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 28 de setembro 

 

 

 

Anexo 1 – Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

Anexo 2 – 11ª Alteração ao orçamento e 7ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

 

 
 


