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Reunião ordinária de 23 de novembro de 2016 
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Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

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: Senhor 

Vereador Noel Ricardo Estevens Farinho 
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Ata n.º 26/2016   
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 23 DE NOVEMBRO DE 2016 

 

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

no dia 23 de novembro 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 das Atas n.º 24 e 25/2016  

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 24, relativa à reunião extraordinária realizada no dia 31 de 

outubro e a ata n.º 25, respeitante à reunião realizada no dia 9 de novembro, as quais foram 

previamente distribuídas por todos os eleitos. A ata n.º 24 foi aprovada, com a abstenção do Sr. 

Vereador João Santos, por não ter participado nessa reunião e a ata n.º 25 foi aprovada, por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. 16ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

5. 17ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

6. 18ª Alteração ao Orçamento e 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

7. Sociedade Recreativa 1º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Apoio financeiro para as 

comemorações do aniversário 

8. Proposta de Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento do Programa Gente em 

Movimento e Componente de Apoio à Família 

9. Direito de preferência do prédio sito na Rua de Macau, n.º 19 em Pias (Anúncio n.º 

43077/2016) 
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10. Certificação de nome de rua em A-do-Pinto 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao 

prédio sito na Rua Dr. António Covas Limas, n.º 24 em Pias 

12. Emparcelamento simples nos prédios rústicos 133-H e 145-H em Brinches 

13. Emparcelamento simples nos prédios rústicos artigos 4 e 39 da secção L, da freguesia de 

Brinches 

14. Emparcelamento simples nos prédios rústicos 23, 24, 30 e 31 da freguesia de Pias 

15. Parecer sobre aumento de compartes  

16. Antiga sede do Atlético Clube de Brinches 

17. Revisão anual de tarifários 

18. Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 

19. Programa Municipal de Reabilitação da Habitação 

20. Dissolução da ASSECOS – Associação para a Competitividade e Inovação da Energia e 

Construção Sustentáveis  

21. Concurso Publico 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido 

Garcia em Serpa - Alteração da Minuta do contrato 

22. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade Filarmónica 

de Serpa para cedência de utilização e administração do Café-Bar do Castelo 

23. 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.º17331 

datada de 7 de novembro 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 € 

respeitante à realização de uma noite de fados no dia 12 de novembro, no Salão Polivalente de 

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

 

1.2. Partido Comunista Português 

De acordo com o solicitado pela Comissão Concelhia de Serpa do Partido Comunista Português, 

através de email datado de 21 de outubro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

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

unanimidade, isentar aquele Partido do pagamento de taxa de utilização da Sala da Abóbada do 

Cine Teatro de Serpa, no valor de 37,50 €, respeitante a uma reunião realizada no dia 10 de 

novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3. Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, através de email  

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

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

unanimidade, isentar aquele Agrupamento do pagamento da taxa de ruido, no valor de 20,00 € 

respeitante à realização da “Festa de S.Martinho”, no dia 11 de corrente mês, no Salão 

Polivalente de Pias, organizada pela Escola Básica de Pias. ------------------------------------------------ 

 

1.4. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

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

n.º17488 datada de 8 de novembro 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 € 

respeitante às atividades musicais realizadas no dia 12 do corrente mês. ------------------------------ 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos 

requerentes deram entrada e as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a 

última reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes 

despachos proferidos pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Filipa Rosa Lopes 

Cerejo Pinto 

17369 2016.11.07 2016.11.11 2016.11.07 Herdade dos Caliços, 

em Pias 

António Colaço 

Martins Carvalho 

17472 2016.11.08 2016.11.10 2016.11.08 Herdade da Casa 

Branca, em Serpa 

Ana Francisca 

Rodrigues Leite 

Guerreiro 

17800 2016.11.15 2016.11.19 2016.11.15 Herdade das Covas, 

em Pias 

José Francisco 

Varanda Matos 

17937 2016.11.16 2016.11.17 2016.11.16 Herdade das Covas e 

Caliços, em Pias 



                                                              Ata n.º 26 – 23/11 

 
 

2016 

 

 5 

 

 

3. Licenças de recinto improvisado 

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

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

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

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas das 

Santas Cruzes 

Musica ao vivo, no 

edifício “antigo 

ginásio” 

17480 

2016.11.10 

Dia 12 de 

novembro 

2016.11.10 

 

 

 

4. 16ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente, datado de 16 de novembro, respeitante à 16.ª alteração ao 

Orçamento: 
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5. 17ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente, datado de 16 de novembro, respeitante à 17.ª alteração ao 

Orçamento: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6. 18ª Alteração ao Orçamento e 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

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

Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação. ------------------------------------------------------ 

 

 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais questionou se estas diversas alterações que surgem ao longo do 

ano, dever-se-ão ao facto do documento das Opções do Plano ser elaborado com pouca 

antecedência, tendo o Sr. Presidente respondido que as alterações devem-se sempre a 

questões que não estavam previstas, sendo a sua maioria com atrasos nos processos do quadro 

comunitário e alteração de regras das candidaturas que vão surgindo ao longo do ano e para 

além disso, quando se elaborou as Opções do Plano para 2016 ainda nem existia Orçamento de 

Estado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 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 

18ª alteração ao Orçamento e 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

 

 

7. Sociedade Recreativa 1º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Apoio financeiro 

para as comemorações do aniversário 

A Sociedade Recreativa 1º de Dezembro, de Vila Verde de Ficalho, solicita ao Município apoio 

financeiro para desenvolvimento das atividades comemorativas do 1º de Dezembro, que se 

desenvolvem paralelamente ao aniversário da Sociedade.    

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

e de acordo com apoios congéneres, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, 

em informação datada de 7 de novembro, propõe a atribuição de apoio pontual no valor de 

150,00€ (cento e cinquenta euros). -------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

setembro e Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, o Órgão Executivo 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Sociedade Recreativa 1.º de Dezembro de Vila Verde de 

Ficalho, um subsídio no valor de 150,00 (cento e cinquenta euros) para apoio nas 

comemorações do seu aniversário. ------------------------------------------------------------------------------ 
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8. Proposta de Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento do Programa 

Gente em Movimento e Componente de Apoio à Família 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo de 

colaboração a celebrar com o Centro de Cultura Popular de Serpa: 

 

«Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento do Programa Gente em Movimento e 
Componente de Apoio à Família 

Entre: 

- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da 
Republica, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, 
em execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de ………….. de ……………. de 2016, 
doravante designado Primeiro Outorgante; 

E,  

- Associação Centro de Cultura Popular de Serpa, com o NIF 501 816 380, com sede na Rua da 
Abegoaria, em Serpa, representada neste ato pelo Presidente da Direção ……………..…., 
doravante designada Segunda Outorgante 

 

Considerando que o município de Serpa assume: 

- como de primordial relevância a garantia da qualidade de vida da sua população 

- que a prática desportiva e a educação para a saúde são instrumentos de primordial relevância 
na prevenção da doença e na manutenção da saúde e qualidade de vida 

- que esta prevenção e manutenção se devem efetivar desde a 1ª infância á idade sénior  

- que as Componentes de Apoio à Família (CAF) devem ser complementadas e enriquecidas 
com atividades de caráter desportivo que vão ao encontro da promoção da saúde 

- que, atualmente, os recursos humanos da Câmara Municipal de Serpa são insuficientes ao 
desenvolvimento destes programas, com enfoque nas CAF e na modalidade de hidroginástica 
(Programa Gente em Movimento), num total de 89 e de 276 beneficiários, respetivamente 

- que a Câmara Municipal de Serpa pretende, neste âmbito, o alargamento da sua intervenção, 
ao abrigo do Plano Municipal de Envelhecimento Ativo, à população sénior utente das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s) 

- que a câmara municipal de Serpa assume o acesso a estes programas duma forma 
tendencionalmente gratuita 

- que a participação do movimento associativo concelhio sempre se assumiu, e assume, como 
preponderante na salvaguarda dos interesses e qualidade de vida das nossas populações, numa 
lógica de cooperação e subsidiariedade 

 

Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda 
dos interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação e 
ensino, tempos livres e desporto, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, de acordo com o 
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disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, conjugado com o disposto no nº 33, n.º 1, alínea u), ambos 
da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula 1ª  

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento da 
Componente de Apoio à Família e do Programa Gente em Movimento, nas modalidades de 
educação física e hidroginástica, respetivamente, bem como definir os direitos e deveres das 
partes outorgantes. 

Cláusula 2ª 

Deveres da Segunda Outorgante 

Compete à Segunda Outorgante: 

- Assegurar o desenvolvimento das atividades enunciadas, com caracter gratuito 

- Proceder à contratação dos técnicos superiores de desporto necessários 

 

Cláusula 3ª 

Especificações 

1- As aulas de Hidroginástica devem funcionar de acordo com as seguintes condições: 
a) Período e local de Funcionamento: segunda a sexta-feira, no período da manhã, na 

Piscina Municipal Coberta 
b) Nº de Turmas constituídas: 9 
c) Nº de Beneficiários: 276 

 

2- A componente de apoio à Família deve funcionar de acordo com as seguintes condições: 
a) Período e local de Funcionamento: segunda a sexta-feira, entre as 15h30 e as 17h30, 

nos Agrupamentos de Escola e na Piscina Municipal Coberta (adaptação ao meio 
aquático) 

b) Nº de Grupos abrangidos: 6 grupos de pré-escolar 
c) Nº de Beneficiários: 89 
d) Distribuição dos alunos de pré-escolar beneficiários: 

 

Serpa 48 

Pias 9 

Vila Nova S. Bento 12 

Vale de Vargo 5 

Vila Verde de Ficalho 5 

Vales Mortos 10 

 



                                                              Ata n.º 26 – 23/11 

 
 

2016 

 

 14 

3- As atividades a desenvolver no âmbito do Plano Municipal de Envelhecimento Ativo 
deverão ser operacionalizadas conforme planificação (a desenvolver) 

 

Cláusula 4ª  

Deveres do Primeiro Outorgante 

1 - O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 3 267,46€ (três mil, duzentos e sessenta e 
sete euros e quarenta e seis cêntimos), com vencimento na data de celebração do 
Protocolo  

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, 
designadamente na cedência de equipamentos, instalações municipais e transportes 

2 – O valor previsto na alínea a) pode ser revisto caso se demonstre, comprovadamente, que os 
encargos assumidos com o pessoal excederam, ou ficaram aquém, do valor previsto. 

3 - A despesa resultante da celebração do presente contrato foi objeto de cabimento prévio ao 
qual foi atribuído o número sequencial 13480/2016. 

 

Cláusula 5ª 

Validade 

1- O presente Protocolo é válido de 2 de Novembro a 31 de Dezembro de 2016. 
2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e 

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

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

Cláusula 6ª  

Execução 

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

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um 
contraente.» 

 

Serpa, ….. de ……. de 2016 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa    Pelo Centro de Cultura Popular de Serpa 

_____________________________   ________________________________   
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9. Direito de preferência do prédio sito na Rua de Macau, n.º 19 em Pias (Anúncio n.º 

43077/2016) 

Nº Pedido 43077/2016 - Data do Anúncio 03-11-2016 - Data de Disponibilização no Site 04-11-2016  
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Solução Arrendamento - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento Habitacional  
NIF/NIPC 
720012848  
E-mail - ldias@norfin.pt  
Telefone 213182520  
Endereço 
Av. da República/N.º 35/4º Piso/Lisboa  
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Solução Arrendamento - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento 
Habitacional 

720012848 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

José Manuel Medeiros Brito 207478562 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - --  
Descrição em Ficha 
Artigo Matricial - 1117  
 
Quota Parte 
Fração Autónoma 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI)- 92 m2  
Área Total - 117 m2  
Arrendado - Não  
Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço  - Rua de Macau/N.º 19  
Distrito - Beja  
Concelho - Serpa  
Freguesia - Pias  
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço - 40000  
Moeda - Euros  
Data previsível do negócio 
09-11-2016  
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Sobre este assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação 

datada de 14 do corrente mês de novembro, refere que, da apreciação do Anúncio nº 

43077/2016, publicado no dia 04/11/2016, no site Casapronta, cujo requerente é a entidade 

"Solução Arrendamento - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado para Arrendamento 

Habitacional", considerando a localização, o valor (40.000 euros) e as áreas do imóvel (área 

total - 117 m2; área bruta privativa - 92 m2), consideram que a Autarquia não terá interesse em 

exercer o direito de preferência do imóvel sito na Rua de Macau, n.º 19, em Pias. ----------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de 

preferência na venda do imóvel sito na Rua de Macau, n.º 19 em Pias, pelo valor proposto de 

40.000,00 (quarenta mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Certificação de nome de rua em A-do-Pinto 

De acordo com a informação técnica da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datada de 10 do corrente mês de novembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

certificar que a atual Rua do Sul, em A-do-Pinto, era anteriormente designada por Rua dos 

Caçadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao 

prédio sito na Rua Dr. António Covas Limas, n.º 24 em Pias 

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

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

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

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

segurança ou de salubridade. 

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

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

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria 

acima transcrito, respeitante às obras a realizar pelo proprietário do prédio sito na Rua Dr. 

António Covas Limas, n.º 24, em Pias. ---------------------------------------------------------------------------- 
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12. Emparcelamento simples nos prédios rústicos 133-H e 145-H em Brinches 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datada de 9 do corrente mês de novembro, sobre o processo designado em epígrafe:  

 

«Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27 

de agosto (regime da estruturação fundiária), é requerida por Arménio Luís Colaço, certidão de 

aprovação do projeto de emparcelamento simples, resultante da aquisição do prédio rústico 

denominado “Penilhos”, inscrito na matriz sob o art.º 133 da seção G da freguesia de Brinches, 

com 2,4000 hectares, confinante com o prédio rústico denominado “Courela Fria”, inscrito na 

matriz predial sob o art.º145, da secção G, com a área de 16,8250hectares, do qual o 

requerente é comproprietário, com o qual se pretende efetuar o emparcelamento com a área 

total de 19,2250 hectares. 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios rústicos acima referidos encontram-se 

afetos a “Espaços Agrícolas de Regadio” (carta de ordenamento) e na “Reserva Agrícola 

Nacional - RAN” (carta de condicionantes) e “Perímetro Hidroagrícola” (carta de 

condicionantes). 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da aquisição do 

prédio rústico confinante, não interfere com “cursos de água e respetivos leitos e margens”, 

nem com construções existentes nos prédios rústicos. 

O pedido encontra-se instruído com o parecer favorável, emitido pela Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo (ref. PAR-IMT/25/2016/DAI de 17/10), considerando esta 

entidade, “que o emparcelamento contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração 

do requerente, por conseguinte enquadrável na b) do n.º5 conjugada com a alínea b) do n.º2 do 

art.º51 da Lei n.º111/2015 de 27 de agosto, tendo sido levada em consideração o respeito pelo 

cumprimento da área mínima da exploração do vendedor, uma vez que declara não dispor de 

outros prédios contíguos ao acima referido, e a área máxima da exploração final resultante 

desta operação, uma vez que o comprador declara só ter como prédio contíguo ao referido o 

prédio “Courela Fria”, art.º145 da seção G, com a área 16,8250hectares, do qual é 

proprietário”. 

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 

9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, 

propõe-se que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em reunião de 

Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida.» ---------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

presente projeto de emparcelamento simples, resultante da aquisição do prédio rústico 

denominado “Penilhos”, inscrito na matriz sob o art.º133 da secção G da freguesia de Brinches, 
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com 2,4000 hectares, confinante com o prédio rústico denominado “Courela Fria”, inscrito na 

matriz predial sob o art.º145, da secção G, com a área de 16,8250 hectares. ------------------------- 

 

13. Emparcelamento simples nos prédios rústicos artigos 4 e 39 da secção L, da 

freguesia de Brinches 

Sobre o processo designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

emitiu a seguinte informação, datada de 9 do corrente mês de novembro: 
 

«Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 

27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerida por Arménio Luís Colaço, certidão de 

aprovação do projeto de emparcelamento simples, que consiste na aquisição do prédio rústico, 

denominado “Navegadas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

1223/19981231, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 4, da secção L, da freguesia de 

Brinches, com a área total de 1,6375 hectares, confinante com o prédio rústico, denominado 

“Navegadas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2822/20140818, 

e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 39, da secção L, da freguesia de Brinches, com a 

área total de 1,5625 hectares, do qual é proprietário, da mesma natureza, do qual resultará um 

emparcelamento com a área global de 3,2000 hectares, considerando contribuir para melhorar 

a estrutura fundiária da exploração e enquadrar-se na alínea b) do n.º 2 do artigo 51.º da Lei 

111/2015, de 27 de agosto. 

Para efeitos de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis) e 

I.S (Imposto de Selo), e por forma a dar resposta ao disposto na alínea b) do n.º 5 do artigo 51.º 

da Lei 111/2015, de 27 de agosto, o requerente apresenta o parecer favorável da DRAP-

Alentejo. 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos a 

“Espaços agrícolas de regadio” (carta de ordenamento) e simultaneamente à “Reserva Agrícola 

Nacional - RAN” e ao “Perímetro Hidroagrícola” (carta de condicionantes). 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da aquisição, não 

interfere com “cursos de água e respetivos leitos e margens” e beneficia a estrutura fundiária 

da exploração do adquirente, tendo sido levado em consideração o respeito pelo cumprimento 

da área mínima da exploração do vendedor e a área máxima da exploração final resultante 

desta operação. 

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 

9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, 

propõe-se que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em reunião de 

Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida.» ---------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

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

presente projeto de emparcelamento simples, que consiste na aquisição do prédio rústico, 

denominado “Navegadas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

1223/19981231, e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 4, da secção L, da freguesia de 

Brinches, com a área total de 1,6375 hectares, confinante com o prédio rústico, denominado 

“Navegadas”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 2822/20140818, 

e inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 39, da secção L, da freguesia de Brinches, com a 

área total de 1,5625 hectares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

14. Emparcelamento simples nos prédios rústicos 23, 24, 30 e 31 da freguesia de Pias 

Sobre o processo designado em epígrafe, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

emitiu a seguinte informação, datada de 9 do corrente mês de novembro: 

 

«Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 

27/08 (regime da estruturação fundiária), é requerida por Vicente Graça Barradas Teles, 

certidão de aprovação do projeto de emparcelamento simples, que consiste na doação de: 

a) duas parcelas: uma parcela com a área de 0,4146 hectares a desanexar do prédio 

rústico denominado “Insua”, sito na freguesia de Pias, concelho de Serpa, descrito na 

Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 3877, daquela freguesia, inscrito na matriz sob o 

artigo 24, da secção A1, para integrar/emparcelar ao rústico contíguo denominado 

“Insua”, sito na freguesia de Pias, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o número 723, daquela freguesia, inscrito na matriz sob o 23, da secção A1, do 

promitente donatário (Luís Costa & Nuno Costa, Lda.); outra parcela com a área de 

0,3473 hectares a desanexar do prédio rústico denominado “Insua”, sito na freguesia de 

Pias, concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 3877, daquela freguesia, inscrito na matriz sob o artigo 24, da secção A1, para 

integrar/emparcelar ao rústico contíguo denominado “Insua”, sito na freguesia de Pias, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2677, daquela 

freguesia, inscrito na matriz sob o artigo 31, da secção A1, dos promitentes donatários 

(Antónia Maria Coelho Canhoto Godinho e Manuel António Canhoto). 

 

b) uma parcela com a área de 0,2851 hectares a desanexar do prédio rústico denominado 

“Insua”, sito na freguesia de Pias, concelho de Serpa, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o número 832, daquela freguesia, inscrito na matriz sob o 

artigo 30, da secção A1, para integrar/emparcelar ao rústico contíguo denominado 

“Insua”, sito na freguesia de Pias, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 
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sob o número 2677, daquela freguesia, inscrito na matriz sob o artigo 31, da secção A1, 

dos promitentes donatários (Antónia Maria Coelho Canhoto Godinho e Manuel António 

Canhoto). 

 

Face ao Plano Diretor Municipal de Serpa, a totalidade dos prédios acima referidos encontram-

se afetos, na carta de ordenamento, a “Espaços agrossilvopastoris” e, na carta de 

condicionantes, a áreas sem condicionantes. Numa pequena faixa, a oeste, os prédios 24-A1 e 

30-A1 encontram-se também abrangidos pelo Plano de Ordenamento das Albufeiras do 

Alqueva e Pedrógão (POAAP). Os referidos prédios 24-A1 e 30-A1 são, ainda, atravessados, 

numa zona a este, pelo caminho municipal CM1035. 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da doação, visa a 

correção da divisão parcelar dos citados prédios rústicos, através do redimensionamento da 

exploração agrícola dos promitentes donatários e da retificação de estremas, face ao 

atravessamento dos prédios 24-A1 e 30-A1 pelo caminho municipal CM1035, beneficiando 

desta forma a estrutura fundiária da exploração dos promitentes adquirentes. 

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 

9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, 

propõe-se que o presente projeto de emparcelamento simples seja aprovado em deliberação 

de reunião de Câmara e se proceda à emissão da certidão requerida.» -------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

presente projeto de emparcelamento simples, que consiste na doação das parcelas de terreno 

acima descritas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Parecer sobre aumento de compartes  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, datada de 4 do corrente mês de novembro:  

«Pretendem os requerentes, Maria de Fátima Grou Tadeu e Edgar Grou Estrela, emissão de 

parecer favorável conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 

91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, 

designadamente a ampliação do número de compartes, referente aos seguintes prédios 

rústicos e conforme se discrimina: 

1- Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º503/19900924, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 7-I, denominado Pinheiro, freguesia de Brinches, (olival – no Plano 

Diretor Municipal em vigor, insere-se em áreas de regadio) com 3000 m2 (a descrição na 

CRP, indica 3000 hectares. Contudo, foi esclarecido junto da CRP que são 3000m2), 
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propriedade de Edgar Grou Estrela e Maria de Fátima Grou Tadeu. Pretende-se 

adjudicar por partilha 1/2 a Maria de Fátima Grou Tadeu (1500,00m2), 1/2 a Edgar Grou 

Estrela (1500,00m2). Subsequentemente, de 1/2 de Maria de Fátima Grou Tadeu, é 

pretendido a doação de 1/4 a Patrícia de Fátima Grou Estrela (750,00m2) e 1/4 a 

Matilde Tadeu Estrela (750,00m2); 

 

2 - Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2146/20090511, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 500-I, denominado Cangueiro, freguesia de Brinches (olival e figueiras – no 

Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se em áreas de regadio), com 1,95hectares (foram 

desanexados 25m2 e 35m2), propriedade de Edgar Grou Estrela. Pretende-se adjudicar por 

partilha 1/2 a Maria de Fátima Grou Tadeu (9720,00m2), 1/2 a Edgar Grou Estrela (9720,00m2). 

Subsequentemente, de 1/2 de Maria de Fátima Grou Tadeu, é pretendido a doação de 1/4 a 

Patrícia de Fátima Grou Estrela (4860,00m2) e 1/4 a Matilde Tadeu Estrela (4860,00m2); 

 

3 - Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1457/20021007, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 35-I, denominado Cangueiro, freguesia de Brinches (olival e figueiras – no 

Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se em áreas de regadio), com 6500m2 (foram 

desanexados 76m2), propriedade de Edgar Grou Estrela. 

Pretende-se adjudicar por partilha 1/2 a Maria de Fátima Grou Tadeu (3212,00m2), 1/2 a Edgar 

Grou Estrela (3212,00m2). Subsequentemente, de 1/2 de Maria de Fátima Grou Tadeu, é 

pretendido a doação de 1/4 a Patrícia de Fátima Grou Estrela (1606,00m2) e 1/4 a Matilde 

Tadeu Estrela (1606,00m2); 

 

4 - Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1456/20021007, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 166-I, denominado Cangueiro, freguesia de Brinches (olival – no Plano 

Diretor Municipal em vigor, insere-se em áreas de regadio), com 1,35hectares, propriedade de 

Edgar Grou Estrela. Pretende-se adjudicar por partilha 1/2 a Maria de Fátima Grou Tadeu 

(6750,00m2), 1/2 a Edgar Grou Estrela (6750,00m2). Subsequentemente, de 1/2 de Maria de 

Fátima Grou Tadeu, é pretendido a doação de 1/4 a Patrícia de Fátima Grou Estrela 

(3375,00m2) e 1/4 a Matilde Tadeu Estrela (3375,00m2); 

 

5 - Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2062/2000502, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 51-O, denominado Sesmarias, freguesia de Pias, (olival e figueiras – no 

Plano Diretor Municipal em vigor, insere-se em áreas de regadio), com 8,125hectares (foram 

desanexados 147,00m2), propriedade de Maria de Fátima Grou Tadeu, 2/3 e João Filipe Grou 

Rita, 1/3. 

De 2/3, propriedade de Maria de Fátima Grou Tadeu (5,4068hectares), pretende-se adjudicar 

por partilha 1/3 a Maria de Fátima Grou Tadeu (2,7034hectares) e 1/3 a Edgar Grou Estrela 
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(2,7034hectares). Subsequentemente, de 1/3 de Maria de Fátima Grou Tadeu, é pretendido a 

doação de 1/6 a Patrícia de Fátima Grou Estrela (1,3517hectares) e 1/6 a Matilde Tadeu Estrela 

(1,3517hectares). 

 

De harmonia com o n.º2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir 

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

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 

pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não 

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

de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

A quota ideal a transmitir a cada um dos novos comproprietários, não dispõe de “qualquer 

rendabilidade económica não urbana”, face à entrada em vigor da portaria n.º 219/2016 de 9 

de agosto, que aumentou a unidade de cultura (ex: área de regadio – 4 hectares). 

A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações 

agrícolas com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura a 

que se refere o artigo 1376.º do Código Civil, n.º1: Os terrenos aptos para cultura não podem 

fracionar-se em parcelas de área inferior determinada superfície mínima, correspondente à 

unidade de cultura fixada para cada zona do País; importa fracionamento, para este efeito, a 

constituição de usufruto sobre uma parcela do terreno. 

Face ao exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada 

constituição de aumento do número de compartes nos prédios rústicos supra identificados. 

De harmonia com o disposto no n.º1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do 

Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe a deliberação na próxima reunião de 

Câmara. 

A omissão de pronúncia corresponde à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º da lei 

n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de 

julho).» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

Parecer Desfavorável à constituição de aumento do número de compartes nos prédios rústicos 

acima identificados. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Antiga sede do Atlético Clube de Brinches 

Propõe o Sr. Presidente que se transfira para a Junta de Freguesia de Brinches, o valor de 

20.000 € (vinte mil euros) com o objetivo de proceder à requalificação do prédio situado no 

Largo do Adro, n.º 9, propriedade daquela Junta de Freguesia, onde funcionava a antiga sede 

do Atlético Clube de Brinches. ------------------------------------------------------------------------------------ 



                                                              Ata n.º 26 – 23/11 

 
 

2016 

 

 25 

 Deliberação  

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

de setembro, foi deliberado, por unanimidade, prestar um apoio financeiro no valor de 20.000€ 

(vinte mil euros) à Junta de Freguesia de Brinches, para apoio na requalificação do edifício sito 

no Largo do Adro, n.º 9, em Brinches. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Revisão anual de tarifários 

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, emitiu a seguinte informação, datada de 16 do 

corrente mês de novembro:  

1 - De harmonia com o disposto nos artigos 47º e 54º, do Regulamento Municipal de Gestão 

de Resíduos Urbanos de Serpa, compete à Câmara Municipal de Serpa fixar anualmente o 
valor das tarifas de acordo com a estrutura tarifária constante do referido regulamento. 

O tarifário do serviço de gestão de resíduos urbanos é aprovado até ao final do mês de 
novembro anterior ao ano a que respeite para produzir efeitos a partir de janeiro. 

A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à 

sua aprovação, a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do 
novo tarifário. 

 

2 – De harmonia com o disposto nos artigos 12º, 72º e 82º, do Regulamento Municipal de 
Abastecimento de Água do Município de Serpa, compete à Câmara Municipal promover a 
atualização anual do valor nominal das tarifas através da utilização do Índice Harmonizado 
de Preços nos Consumidor. 

O tarifário do serviço de abastecimento de água é aprovado até ao final do mês de 
novembro do ano civil anterior aquele que respeite para produzir efeitos a partir de janeiro. 

A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à 

sua aprovação, a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do 
novo tarifário. 

 

3 – De harmonia com o disposto nos artigos 46º e 56º, do Regulamento Municipal de Águas 
Residuais de Serpa, compete à Câmara Municipal atualizar anualmente o valor nominal das 
tarifas utilizando a taxa de variação do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor. 

O tarifário do serviço de recolha e tratamento de águas residuais é aprovado até ao final do 
mês de novembro anterior ao ano a que respeite para produzir efeitos a partir de janeiro. 

A informação sobre a alteração dos tarifários acompanha a primeira fatura subsequente à 

sua aprovação, a qual tem de ser comunicada aos utilizadores antes da entrada em vigor do 
novo tarifário. 

 

4 - De acordo com a recomendação da ERSAR, expressa no Ofício referência O-
007636/2016, de 21/09/2016, os Municípios podem, “para efeitos de atualização dos 
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tarifários intermédios das trajetórias quinquenais estabelecidas nos contratos de gestão 
delegada e de parceria”, utilizar as taxas de inflação publicadas pelo Banco de Portugal no 
Boletim Económico de Verão, sendo a taxa prevista para 2017 de 1,4%. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, nos termos do disposto nos citados Regulamentos e no artigo 33º, n.º 1, 
alínea e), do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar a revisão das tarifas de Água, Águas Residuais e Resíduos 
Urbanos de acordo com a referida taxa de 1,4%, conforme os valores atualizados que 
constam da seguinte tabela: 

 

ÁGUA 

Consumidores Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Calibre <= 25 
mm 

- 1,2675€  

  Calibre > 
25mm 

- 2,535€  

 - Tarifa Variável 

  0 a 5 m3 - 0,3650€  

  6 a 15 m3 - 0,7301€  

  16 a 25 m3 - 1,3892€  

  > 25 m3 - 3,8532€  

Consumidores Não-Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Calibre <= 25 
mm 

- 2,5350€  

  Calibre > 
25mm 

- 5,0700€  

 - Tarifa Variável 

  1 a 50 m3 - 1,3892€  

  > 50 m3 - 0,9633€  

Tarifário Social Doméstico 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Isento  

 - Tarifa Variável 

  1 a 15 m3 - 0,3103€  
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  16 a 25 m3 - 1,1808€  

  > 25 m3 - 3,2752€  

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Fixa - 1,7745€  

 - Tarifa Variável 

  1 a 50 m3 - 0,9724€  

  > 50 m3 - 0,5070€  

 

 

ÁGUAS RESIDUAIS 

Consumidores Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,0140€  

 - Tarifa Variável [(consumo correspondente a 
90% do consumo de água (numero inteiro por 
defeito)] 

  0 a 5 m3 -0,1825€  

  6 a 15 m3 - 0,3650€  

  16 a 25 m3 - 0,6946€  

  > 25 m3 - 1,9266€  

Consumidores Não-Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 2,0280€  

 - Tarifa Variável [(consumo correspondente a 
90% do consumo de água (numero inteiro por 
defeito)] 

  1 a 50 m3 - 0,6946€  

  > 50 m3 - 0,4056€  

Tarifário Social Doméstico 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Isento  

 - Tarifa Variável [(consumo correspondente a 
90% do consumo de água (numero inteiro por 
defeito)] 

  1 a 15 m3 - 0,1551€  

  16 a 25 m3 - 0,5905€  
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  > 25 m3 - 1,6376€  

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,4196€  

 - Tarifa Variável 

  1 a 50 m3 - 0,4862€  

  > 50 m3 - 0,3042€  

 

 

RESIDUOS URBANOS 

Consumidores Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,0140€  

 - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

  Único - 0,3042€  

Consumidores Não-Domésticos 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 1,5210€  

 - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

  Único - 0,3042€  

Tarifário Social Doméstico 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Isento  

 - Tarifa Variável (limite 25 m3 de água) 

  Único - 0,2129€  

Tarifário Social Não-Doméstico (Instituições) 

 - Tarifa Fixa (por cada 30 dias)  

  Único - 0,7098€  

 - Tarifa Variável (limite 50 m3 de água) 

  Único - 0,2129€  
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18. Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 

Procedeu-se à análise do projeto de normas de funcionamento da ação "Feliz Natal com o 

Comércio Local", promovida pelo município, que se destina a promover e a dinamizar as 

compras de Natal no concelho de Serpa e decorre de 8 a 31 de dezembro, com o sorteio a 

decorrer na noite de 5 de janeiro (Noite de Reis) na Casa do Cante.  
 
 

Feliz Natal com o Comércio Local 
Normas da ação de dinamização do comércio local no concelho de Serpa 

  
Preâmbulo 

«A estratégia seguida pelo município de Serpa no domínio da dinamização económica tem 

como uma das prioridades o apoio à revitalização e valorização dos recursos e agentes 

económicos locais, gerando mais oportunidades e fomentando o reforço da capacidade de 

atração de investimento e de produção de valor.  

 

Em simultâneo com a preocupação permanente de reforçar a qualidade de vida da população, 

no sentido do desenvolvimento sustentável que prosseguimos e onde o turismo é, igualmente, 

uma das áreas a privilegiar, o incentivo ao comércio local concelhio é um dos domínios onde é 

fundamental continuar a trabalhar. 

 

Considerando 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, no 

âmbito da estratégia de valorização e promoção da atividade económica, o município de Serpa 

promove uma campanha de incentivo às compras no comércio local, com a iniciativa Feliz Natal 

com o Comércio Local.  

Objeto 

O presente documento define as normas de participação da ação Feliz Natal com o Comércio 

Local, a decorrer de 8 a 31 de dezembro de 2016. 

 

Âmbito 

A iniciativa tem âmbito concelhio e é aberta a todos os estabelecimentos de comércio, serviços, 

alojamento e hotelaria. 

Forma de adesão    

1. Podem aderir todas as entidades com atividade comercial no concelho de Serpa 

(empresa/empresário em nome individual). 



                                                              Ata n.º 26 – 23/11 

 
 

2016 

 

 30 

2. Excluem-se os estabelecimentos comerciais de “grande dimensão” (com dimensão superior 

a 2000m 2) e de “grupo” de acordo com a definição do DL nº 10/2015 de 16 de janeiro, nº 2 

alínea x) e y).  

3. Para aderir à ação, os estabelecimentos devem contactar o CADES - Centro de Apoio ao 

Desenvolvimento Económico de Serpa, situado na Rua Luís de Almeida e Albuquerque n.º 2-

4, presencialmente,  através do e-mail cades@cm-serpa.pt ou através do telefone 284 549 

840 e preencher a respetiva ficha de adesão. 

4. Apenas poderão participar os estabelecimentos que tenham aderido à ação. 

5. O prazo de inscrição é até dia 30 de novembro. 

6. Os estabelecimentos aderentes são identificados com um dístico, entregue com o 

preenchimento da ficha de adesão. 

Funcionamento 

1. Cada entidade aderente recebe cupões de oferta, independentemente do número de 

pontos de venda. 

2. Os estabelecimentos que esgotem os cupões disponibilizados podem solicitar mais cupões.  

 

3. Por cada 15 euros de compras efetuadas pelos clientes, o comerciante entrega um cupão de 

oferta. Assim, por cada múltiplo de 15 euros, deve entregar um número equivalente de 

cupões, até ao limite máximo de 8. 

 

4. Nenhuma das lojas aderentes pode negar a entrega dos cupões a que o cliente tem direito, 

nem entregar cupões em excesso. 

5. Não podem participar os proprietários, gerentes ou funcionários dos estabelecimentos 

aderentes com cupões do próprio estabelecimento.  

 

Cupões 

1. Os estabelecimentos devem entregar os cupões juntamente com a respetiva fatura de 

pagamento (pode ser fatura simplificada). 

 

2. Os cupões e o respetivo “canhoto” têm de ser preenchidos, sendo obrigatório o número de 

contacto. 

 

3. O comerciante guarda o “canhoto”, onde deve constar o número de identificação da fatura. 

 

4. Os “canhotos” serão recolhidos pelos serviços do município e colocados numa tombola para 

serem sorteados. 

 

 

mailto:cades@cm-serpa.pt
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Prémios 

1. Serão atribuídos 50 prémios, correspondendo a “vouchers” no valor de 100 euros, a sortear 

na Noite de Reis, na Casa do Cante, situada na Rua dos Cavalos, nº 12, em Serpa. 

 

2. Não são considerados os cupões que não estejam corretamente preenchidos. 

 

3. Os “vouchers” serão aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos 

aderentes. 

 

4. Os “vouchers” deverão ser utilizados até 30 de maio de 2017. 

 

Atribuição de Prémios 

1. Os prémios serão atribuídos no CADES, em data e hora atempadamente divulgadas. 

 

2. Pode ser entregue mais do que um prémio a cada participante.   

 

Divulgação dos resultados 

Os cupões premiados serão divulgados na página da internet da Câmara Municipal de Serpa e 

no facebook Serpa Terra Forte. 

 

Reclamação dos Prémios 

1. Os prémios atribuídos devem ser reclamados no prazo máximo de 30 dias contados após a 

data da atribuição. 

2. Para a entrega dos prémios deve ser apresentado o cupão referente ao “canhoto” 

premiado e a respetiva fatura. 

 

Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pela Câmara Municipal de Serpa.» 

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13485/2016. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o disposto no artigo nº 33.º, n.º 1 alínea ff) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar as Normas da Ação de 

Dinamização do Comércio Local no Concelho de Serpa, acima transcritas. ---------------------------- 
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19. Programa Municipal de Reabilitação da Habitação  
Foi apresentada pelo Gabinete de Ação Social e Educação a seguinte proposta de intervenção 
na habitação sita na Rua Alegre n.º 38 em Pias, no âmbito do Programa Municipal de 
Reabilitação da Habitação: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para realização de obras 

na Rua Alegre, n.º 38 em Pias, no âmbito do Programa Municipal de Reabilitação da Habitação.  

 

 

20. Dissolução da ASSECOS – Associação para a Competitividade e Inovação da 

Energia e Construção Sustentáveis  

Através de oficio datado 27 de setembro do corrente ano, a ASSECOS - Associação para a 

Competitividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis, com sede em Moura, na Rua 

Sacadura Cabral, solicita ao presidente da câmara cópia da deliberação do órgão competente “a 

dar conta da aprovação da dissolução desta Associação” e remete cópia da ata da Assembleia 

Geral em que foi proferida essa deliberação, a qual foi distribuída por todos os eleitos e consta 

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

 

 Deliberação 

Na sequência da aprovação de proposta de dissolução da associação ASSECOS-Associação para 

a Competitividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis, pela Assembleia Geral, em 

reunião havida em 30/01/2014, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com 

esta dissolução e solicitar à Assembleia Municipal a sua aprovação, de harmonia com o disposto 

no nº 1 alínea c)c)c) do artigo 33º; artigo 24º e nº 2 alínea k) do artigo 25º, todos do anexo I, da 

Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, que Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, 

aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência 

de competências do Estado para as autarquia locais e para as entidades intermunicipais e 

aprova o regime jurídico do associativismo autárquico, conjugado com o nº 2 do artigo 61º e nº 

3 do artigo 2º,ambos da Lei nº 50/2012,de 31 de agosto, Regime Jurídico da Atividade 

Empresarial Local e das Participações Locais. ------------------------------------------------------------------- 
 

 

21. Concurso Publico 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal 

Pulido Garcia em Serpa - Alteração da Minuta do contrato 

Sobre o processo designado em epígrafe, em informação datada de 18 do corrente mês de 

novembro, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que: 

 «Em deliberação de Reunião da Câmara Municipal de 09-11-2016 foi aprovada a minuta 

do contrato; 

 A minuta de contrato foi submetida na plataforma eletrónica, dispondo a empresa 

adjudicada de um prazo de 5 (cinco) dias para reclamar, querendo; 

 A empresa reclamou, rejeitando a minuta de contrato, dentro do prazo estabelecido, 

pelos motivos expostos no documento 1, anexo à presente informação. 
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Face ao exposto, nos termos do artigo 18º, nº 2 do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de junho, 
submetem ao órgão competente, Câmara Municipal, a aprovação da alteração da minuta do 
contrato, de acordo com o estipulado no artigo 98º, nº 1 do CCP.»------------------------------------ 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, nos termos do artigo 18º, nº 2 do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de junho, a 

Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, a alteração da minuta do contrato, de acordo 

com o estipulado no artigo 98º, nº 1 do CC, a qual consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, bem como o mencionado documento de rejeição da anterior minuta.  
 

 

22. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade 

Filarmónica de Serpa para cedência de utilização e administração do Café-Bar do 

Castelo 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo, a 

celebrar com a Sociedade Filarmónica de Serpa, para a cedência de utilização e administração do 

Café-Bar do Castelo:   

 
PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

E A SOCIEDADE FILARMONICA DE SERPA  

PARA CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CAFÉ-BAR DO CASTELO 

Entre,   

O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da 

Republica, em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, 

em execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de ………….. de ……………. de 2016, 

doravante designado Primeiro Outorgante; 

e, 

A Sociedade Filarmónica de Serpa, associação sem fins lucrativos com o NIF 501 716 696, com 

sede na Rua de Nossa Senhora, 10 - 14 7830, em Serpa, representada neste ato pelo Presidente 

da Direção José Manuel Rebocho, doravante designada Segunda Outorgante; 

Considerando: 

- Que compete à Câmara Municipal de Serpa, nos termos do artigo 33º, n.º 1, alíneas u) e ee), do 

Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “apoiar atividades de natureza social, cultural, 

educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município”, bem como “criar, 

construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de 

energia, de distribuição de bens e recursos físicos integrados no património do município ou 

colocados, por lei, sob administração municipal”; 

- Que o Município não se encontra vocacionado, nem possui os meios humanos adequados à 

exploração e promoção de estabelecimentos de restauração e bebidas; 
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É celebrado o presente protocolo que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

1.ª Clausula 

Objeto do protocolo 

1 - O presente Protocolo tem por objeto regular a cedência de utilização e a administração do 

espaço para fins de café e bar, localizado na Alcáçova do Castelo de Serpa, à Segunda Outorgante, 

com o encargo desta proceder à sua dinamização e promoção; 

2 – A cedência do espaço é gratuita podendo a Segunda Outorgante fazer seu o lucro resultante 

dessa exploração. 

2.ª Clausula 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

1 - Compete ao Primeiro Outorgante:  

a) Ceder a utilização do espaço designado por café-bar; 

b) Ceder o mobiliário e equipamento fixo e móvel do espaço do café-bar e área do passadiço 

para esplanada; 

c) Fiscalizar o uso do espaço objeto do presente protocolo; 

d) Conceber e executar o lettering da sinalética a utilizar no café-bar. 

 

3.ª Clausula 

Obrigações da Segunda Outorgante 

1 - Compete à Segunda Outorgante: 

a) Efetuar a comunicação prévia no Balcão do Empreendedor relativo ao funcionamento do 

estabelecimento de bebidas, conforme decorre do regime jurídico aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro; 

b) Cumprir com a legislação em vigor sobre a exploração de estabelecimentos similares; 

c) Manter o Primeiro Outorgante informado de quaisquer acontecimentos relevantes relativos 

ao Café-Bar, designadamente inspeções das Autoridades competentes em matéria de 

Fiscalização, Segurança, Higiene e Laboral; 

d) Obter e manter em vigor as licenças, alvarás e autorizações necessárias à exploração 

económica da atividade; 

e) Transferir para uma companhia seguradora o risco pelos danos pessoais e patrimoniais 

emergentes de incêndio, roubo, explosão, ou acidente de qualquer tipo, causados pela sua 

atividade, pagando os respetivos prémios de seguro e facultando ao Primeiro Outorgante 

cópia da respetiva apólice e comprovativo do pagamento do prémio; 

f) Responsabilizar-se, obrigatoriamente, por quaisquer danos causados a terceiros, pessoas ou 

bens, decorrentes da exploração, bem como danos causados por pessoal de serviço e ainda 

danos que os seus fornecedores provoquem nas instalações; 
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g) Administrar bem, com qualidade, higiene e segurança, o espaço designado de café-bar bem 

como, o mobiliário e equipamento fixo e móvel, e zona de esplanada, de forma diligente e 

cuidadosa e em cumprimento de todos os requisitos legais aplicáveis; 

h) Manter o bom estado de conservação do edifício, do mobiliário, do equipamento fixo e 

móvel, e do passadiço; 

i) Administrar bem, com higiene em bom estado de conservação as instalações sanitárias; 

j) Limpar diariamente os espaços interiores do café, espaço exterior da esplanada e zona 

envolvente; 

k) Limpar as instalações sanitárias com a frequência necessária ao seu bom uso nos períodos 

de maior afluência nomeadamente nos períodos festivos; 

l) Fixar em local visível o plano de limpeza com calendarização e horário associado; 

m) Vigiar a segurança das escadas de acesso ao Caminho de Ronda (zona superior da Muralha) 

fora do horário de funcionamento do Museu de Arqueologia; 

n) Zelar pelo espaço envolvente, sobretudo a muralha, as peças de arqueologia expostas, o 

mobiliário urbano implantado na Alcáçova, os pavimentos da Alcáçova, fora do horário de 

funcionamento do Museu de Arqueologia; 

o) Promover a mostra e comercialização de produtos regionais, com especial enfoque para os 

produtos locais (com divulgação associada os produtores) associada a uma imagem gráfica e 

de comunicação moderna e inovadora; 

p) Garantir o horário de funcionamento mínimo de inverno das 9.00h às 18.00h de verão das 

9.00h às 23h de terças-feiras a domingos;  

q) Solicitar ao Primeiro Outorgante, com a antecedência necessária, o prolongamento do 

horário (nos casos de necessidade); 

r) Varrer a Alcáçova, zona da entrada e zona sob a Torre da Horta (espaço aberto); 

s) Responsabilizar-se pela chave do Castelo; 

2 – O Primeiro Outorgante reserva-se o direito de proceder a vistorias, sem aviso prévio, a fim de 

verificar o cumprimento do presente Protocolo. 

4.ª Clausula 

Impedimentos 

1 - A Segunda Outorgante fica genericamente impedida de, sem prévia autorização do Primeiro 

Outorgante: 

a) Utilizar o espaço para outros fins não previstos no presente Protocolo bem como na 

legislação em vigor que regula os estabelecimentos de restauração e bebidas; 

b) Ampliar a área de esplanada (definida pelo deck); 

c) Executar ações intrusivas no subsolo (roços, perfurações, etc.); 

d) Edificar ou instalar de qualquer estrutura, fixa ou amovível, duradoura ou temporária; 

e) Instalar equipamento não previsto; 

f) Executar quaisquer obras no local; 
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g) Dispersar publicidade (placas, bandeirolas e outros) usual nos estabelecimentos de bebidas; 

h) Instalar publicidade no exterior do bar; 

i) Realizar eventos e espetáculos de música ao vivo, ou em horário diferente do autorizado; 

j) Expor produtos no exterior do café-bar; 

k) Instalar televisores no espaço exterior ao café bar; 

2 - O volume do som do sistema áudio no exterior do café-bar em caso algum poderá perturbar o 

regular funcionamento do Museu de Arqueologia e o bem-estar dos seus utilizadores. 

 

5.ª Clausula 

Garantias e manutenção 

O equipamento existente no Bar-Café, tem dois anos de garantia contados da data da instalação. 

Findo o prazo de garantia, compete à segunda Outorgante assegurar a manutenção ou substituição 

dos mesmos em caso de avaria. 

6.ª Clausula 

Prazo, denúncia e rescisão 

1 - O presente Protocolo é celebrado pelo prazo de dois anos, sujeito a renovação automática por 

idêntico prazo; 

2 - Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 

denunciado por qualquer uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 60 dias 

relativamente à data proposta para o seu termo, mediante carta registada; 

3 – Qualquer uma das partes pode promover, a todo o momento, a rescisão unilateral do presente 

Protocolo, invocando justa causa consistente na violação dos deveres e obrigações ora assumidas. 

 

7.ª Clausula 

Termo do Protocolo 

1 - Findo o Protocolo, a Segunda Outorgante deve desocupar o espaço no prazo máximo de uma 

semana, entregando-o ao Primeiro Outorgante livre, em bom estado de conservação e limpeza bem 

como todo o equipamento e mobiliário fixo e móvel, infraestruturas, canalizações, instalações 

elétricas e sanitárias em perfeitas condições de utilização, bem como todas as chaves; 

2 – Em anexo ao presente Protocolo, consta relação de todos os bens, equipamentos e 

infraestruturas entregues e respetivo estado de conservação. 

 

8.ª Clausula 

Omissões 

Qualquer situação não prevista no presente Protocolo deve ser apresentada por escrito ao Primeiro 

Outorgante para apreciação e decisão pela Câmara Municipal de Serpa. 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 
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Serpa, ….. de ……. de 2016 

 

Pelo Município de Serpa     

____________________________                          

 

Pela Sociedade Filarmónica de Serpa 

_____________________________ 

 

23. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 222, referente 

ao dia 22 de novembro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.788.055,84 (um 

milhão, setecentos e oitenta e oito mil e cinquenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos) e 

149.257,47 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e sete euros e quarenta e sete 

cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Terminada a reunião, o Sr. Presidente informou que reuniu hoje com a Secretaria de Estado das 

Infraestruturas, em que se deu conta do estado das estradas do concelho, destacando-se três, 

sendo uma a EN que liga Mértola-Serpa e até Brinches, alertando-se para o mau estado nos 

dois troços, principalmente Serpa-Brinches, tendo-se obtido informação de que está prevista 

uma intervenção no troço Mértola-Serpa, mas deixando de fora o troço Serpa-Brinches. 

Solicitou-se a possibilidade de ser antecipada essa obra, devido ao mau estado do pavimento e 

reivindicou-se que fosse incluido também o troço Serpa-Brinches.  

Quanto à EN Brinches-Vila Nova de S.Bento, alertou-se para o mau estado do piso e para o 

problema do cruzamento Serpa-Vale de Vargo-Vila Nova de S.Bento, solicitando que se 

encontre uma solução para o problema daquele triângulo, manifestando-se a autarquia 

disponivel para comparticipar. 

No que diz respeito à EN 260, para além do mau estado do pavimento, chamou-se mais uma 

vez a atenção para o cruzamento Vila Nova de S.Bento-Cruzeiro e também foi abordada a 

questão de passar a ser IP8, solicitando-se desenvolvimentos neste processo, tendo-se obtido a 

resposta de que, relativamente ao IP8, não está previsto neste quadro comunitário, qualquer 

verba para este tipo de obras.  

Diz ainda que mais uma vez, se insistiu e manifestou-se o nosso grande desagrado, por ser uma 

situação que não carece de investimento financeiro do Governo, mas sim da Câmara Municipal 

em materiais e mão-de-obra, que é a proposta de aproveitamento da linha ferroviária do ramal 

Beja-Serpa-Moura, numa área de 28 kms, do total de 56 kms do ramal, para construção de uma 

ecovia, estando as Câmaras de Beja e Moura também disponiveis para assinar um protocolo 
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com as Infraestruturas de Portugal, para utilização do ramal para esse fim. É uma obra que não 

carece de grande intervenção, seria a limpeza da plataforma, retirando os carris, colocando 

saibro, para uso do terreno a pé e de bicicleta e teria pouco investimento em termos 

monetários e seria também uma obra amiga do ambiente, já que se pretende utilizar os 

materiais retirados das linhas, sendo a madeira para construção de bancos ao longo do 

percurso e os carris para construir as grades de segurança e os postos de iluminação, 

mantendo-se o contexto do que foi um ramal ferroviário. Além disso, não se inviabilizava a 

reativação do ramal para o futuro e de imediato existiria a vantagem de limpeza do local e 

utilização pública do espaço. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador João Santos levantou a questão de possivel utilização das respetivas estações 

que se encontram ao longo do percurso do ramal ferroviário, tendo o Sr. Presidente respondido 

que já houve interessados em adquirir algumas estações e no caso de existir a ecovia, ainda 

justificaria mais a sua aquisição. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Pedidos de autorização de queimadas 

 Licenças de recinto improvisado 

 16ª Alteração ao Orçamento – Ratificação  

 17ª Alteração ao Orçamento – Ratificação 

 18ª Alteração ao Orçamento e 11.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 Sociedade Recreativa 1º Dezembro de Vila Verde de Ficalho – Apoio financeiro para as 

comemorações do aniversário 

 Proposta de Protocolo de Colaboração para o Desenvolvimento do Programa Gente em 

Movimento e Componente de Apoio à Família 

 Direito de preferência do prédio sito na Rua de Macau, n.º 19 em Pias (Anúncio n.º 

43077/2016) 

 Certificação de nome de rua em A-do-Pinto 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro ao 

prédio sito na Rua Dr. António Covas Limas, n.º 24 em Pias 

 Emparcelamento simples nos prédios rústicos 133-H e 145-H em Brinches 

 Emparcelamento simples nos prédios rústicos artigos 4 e 39 da secção L, da freguesia de 

Brinches 



                                                              Ata n.º 26 – 23/11 

 
 

2016 

 

 45 

 Emparcelamento simples nos prédios rústicos 23, 24, 30 e 31 da freguesia de Pias 

 Parecer sobre aumento de compartes  

 Antiga sede do Atlético Clube de Brinches 

 Revisão anual de tarifários 

 Campanha Feliz Natal com o Comércio Local 

 Programa Municipal de Reabilitação da Habitação 

 Dissolução da ASSECOS – Associação para a Competitividade e Inovação da Energia e 

Construção Sustentáveis  

 Concurso Publico 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido 

Garcia em Serpa - Alteração da Minuta do contrato 

 Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade Filarmónica 

de Serpa para cedência de utilização e administração do Café-Bar do Castelo 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H10 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 26/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 23 de novembro 

 

 

ANEXO 1 – 18ª Alteração ao Orçamento e 11.ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – Dissolução da ASSECOS – Associação para a Competitividade e Inovação da Energia e 

Construção Sustentáveis – Ata da Assembleia Geral  

 

ANEXO 3 – Concurso Publico 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal 

Pulido Garcia em Serpa - Minuta do contrato e documento de rejeição da anterior minuta 

 

 

 

 

 
 

 

 


