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Ata n.º 28/2016   
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 28 de dezembro de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Maria Isabel da Palma Estevens 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30   

 

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

Vereador Noel Ricardo Estevens Farinho 
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Ata n.º 28/2016 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 DE DEZEMBRO 

DE 2016 

 

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

no dia 28 de dezembro 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 27/2016  

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 27, relativa à reunião realizada no dia 13 de dezembro, a qual 

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

da Sra. Vereadora Isabel Estevens que não esteve presente na reunião. -------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedidos de autorização de queimadas 

4.  Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2017 

5. 20ª Alteração ao Orçamento e 13ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

6. Associação Cultural e Juvenil UAI – Pedido de apoio  

7. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Serpa 

8. Proposta de protocolo entre o Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica 

do Distrito de Beja e a Câmara Municipal de Serpa – Renovação  

9. Proposta de Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade 

Filarmónica de Serpa 

10. Proposta de protocolo de colaboração específico entre o Município de Serpa e a 

APROSERPA – Associação de Produtores do Concelho de Serpa para Desenvolvimento dos 

projetos SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas 

11. Projeto de emparcelamento simples – Artigos 335 e 390 secção F da freguesia de Brinches 

12. Regularização da situação financeira referente ao Projeto Intercool 4ª Geração 
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13. SIADAP – Avaliação das Unidades Orgânicas 

14. Direito de preferência – Rua dos Emigrantes, lote 4 em Santa Iria 

15. CPU 20/2010 – Empreitada da estrada do Cruzeiro /1ª fase para ciclovia de Vila Nova de 

S. Bento – Redução da caução 

16. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1. Comissão de Festas de Vales Mortos 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Vales Mortos, através de Pretensão n.º 

18520 datada de 29 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 € e de 

recinto improvisado, no valor de 15,00 €, para o baile realizado no dia 17 de dezembro. --------- 

 

1.2. Comissão de Festas de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho, através de Pretensão n.º 19500 

datada de 14 de dezembro 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 ao baile realizado no dia 17 de dezembro. ------------------------------------------------------- 

 

1.3. Creche Jardim de Infância Nª Srª Conceição  

De acordo com o solicitado pela Creche Nossa Senhora da Conceição, através de email datado 

de 9 de dezembro 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 entidade do pagamento da taxa de utilização da piscina nos dias 21 e 28 de Dezembro, 

para cerca de 20 crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedida nos termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

1.4. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

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

de Pretensão n.º 18930 datada de 6 de dezembro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 

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

deliberou, por unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de ruido, no valor 
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de 20,00 € para a realização de um espetáculo de diversão e de carácter temporário, no Pavilhão 

de Exposições de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.5. Comissão de Festas de Ficalho  

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, através de 

Pretensão n.º 20016 datada de 22 de dezembro do corrente ano, nos termos do n.º 2 do artigo 

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

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

de 20,00 € para a realização da Festa de Fim de Ano. --------------------------------------------------------- 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1.Ratificações 

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 de 

Vales Mortos 

Baile 18517 

2016.11.29 

17 de dezembro 2016.12.15 

 

 

2.2. Autorizações 

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Comissão de Festas das 

Santas Cruzes 

Baile 18123 

2016.11.21 

31 de dezembro 

 

 

3. 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 o pedido apresentado pelo 

requerente deu entrada e a queimada realizou-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 
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75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho 

proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Manuel António 

Ramos Cabral 

19875 2016.12.22 2016.12.26 2016.12.22 Herdade do Monte Novo 

da Amendoeira, Serpa 

 

4. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2017 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte calendarização das reuniões da Câmara 
Municipal para o ano de 2017:   
 

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2017 
Mês jan. fev março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 11 a) 8a) 8a) 5 (a) 3(a) 14 12 9 6  4  2  13 a) 

Dia 25  22  22 19 17 28a) 26 a) 23 a) 20 (a) 18(a) 15(a) 27 

Dia      31(a)      29  

Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º do Regimento, foi também deliberado, por unanimidade, 
que as reuniões públicas, durante o ano de 2017, realizar-se-ão nas seguintes localidades: 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 11 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

fevereiro 8 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 

março 8 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 5 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 

maio 3 Vale de 
Vargo 

17H30 Salão Polivalente de vale de Vargo 

maio 31 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 

junho 28 Vila Nova 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de 
S.Bento 

julho 26 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 

agosto 23 Vila Verde 
de Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de 
Ficalho 

setembro 20 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 

outubro 18 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal  

novembro 15 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 
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dezembro 13 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara 
Municipal 

 

5. 20ª Alteração ao Orçamento e 13ª 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 

20ª alteração ao Orçamento e 13.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme 

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

 

 

6. Associação Cultural e Juvenil UAI – Pedido de apoio  

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

Juvenil UAI solicita a colaboração do Município, através do apoio pontual, para aquisição de 

equipamentos para a equipa de BTT, constituída por 16 BTTistas, cujo valor total da compra é de 

768,00 €. A Associação angariou em apoios 450,00€. 

Com base no Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV, 

propõem o subsídio de 318,00€ (trezentos e dezoito euros) para aquisição dos equipamentos. 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento Municipal de 

Apoio ao Movimento Associativo, atribuir à Associação Cultural e Juvenil UAI um subsídio no 

valor de 318,00 (trezentos e dezoito euros) para apoio na aquisição dos equipamentos. ---------- 

 

 

7. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa 

Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea 

o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas 
pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, 

recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos 
familiares, foi deliberado, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo a 
celebrar com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa: ------------- 
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Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

 
Preâmbulo 
A Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, constituída por escritura 
realizada em 1 de outubro de 1984, tem por fim promover programas de ação social, de caráter 
cultural, recreativo, de educação física e desportiva. 
Compete à Direção providenciar sobre as fontes de receita, conforme o previsto no artigo 26º, 
alínea h) dos Estatutos. 
Com vista à prossecução dos fins que a Associação pretende realizar, em benefício dos seus 
associados e familiares, e havendo necessidade de angariar financiamento, além das quotas dos 
associados, propõe-se estabelecer o presente Protocolo de Parceria com o Município de Serpa. 
Por sua vez, o Município de Serpa privilegia o estímulo e apoio ao desenvolvimento cultural das 
suas populações, através de realização de diversas atividades culturais e na promoção de vários 
projetos de dinamização cultural e que cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de 
apoio financeiro ou de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou 
participadas pelos trabalhadores do município, tendo por objeto o desenvolvimento de 
atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a concessão de benefícios sociais aos mesmos 
e respetivos familiares, é acordado o presente protocolo. 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 
de setembro e de acordo com a deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em___ / 
___ / _____ é celebrado o presente protocolo, entre:  
 
Município de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público com o número 501 112 049, neste ato 
representado por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Serpa, doravante designado Primeiro Outorgante; 
e, 
Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º 501 632 
638, neste ato representada por Maria José Rosa Moreira, na qualidade de Presidente da Direção, 
doravante designada Segunda Outorgante, 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 
 
Cláusula Primeira 
Objeto 
O presente Protocolo visa regular e estabelecer as condições de concretização de parceria entre 
as Outorgantes, bem como a concessão de comparticipação financeira à Segunda Outorgante. 
 
Cláusula Segunda 
Direitos e obrigações da Primeira Outorgante 
Ao Primeiro Outorgante compete: 
a) Solicitar à Segunda Outorgante a colaboração na organização de eventos culturais e 
recreativos, na parte respeitante ao apoio na preparação e fornecimento de refeições a grupos 
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participantes em eventos dessa natureza, bem como no arranjo dos espaços necessários e 
adequados; 
b) Fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela Segunda Outorgante na sequência da 
colaboração prestada; 
c) Suspender a atribuição da comparticipação financeira a que se obrigou, em caso de 
incumprimento das obrigações assumidas pela Segunda Outorgante, pelo presente Protocolo. 
 
Cláusula Terceira 
Direitos e obrigações da Segunda Outorgante 
À Segunda Outorgante cabe: 
a) Colaborar, com o Primeiro Outorgante, em iniciativas nas áreas da cultura e desporto, através 
das formas de cooperação de apoio logístico e fornecimento de refeições em eventos 
organizados pela Primeira Outorgante em que demonstre capacidade para o efeito; 
b) Assegurar o funcionamento do Refeitório, com preços de cariz social, para todos os 
trabalhadores da Câmara Municipal; 
c) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do Protocolo; 
d) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante 
se obriga; 
e) Apresentar durante o mês de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos 
organizados e respetivos participantes no ano civil imediatamente anterior. 
f) Prestar ao Primeiro Outorgante, todas as informações que este lhe solicite relativamente à 
execução do presente Protocolo; 
 
Cláusula Quarta 
Comparticipação Financeira 
1 - O Primeiro Outorgante subsidia a atividade desenvolvida pela Segunda Outorgante, tendo 
presente a colaboração prestada, a que esta se obriga, de acordo com o previsto na Cláusula 
Terceira, no montante anual para 2016, de 15 000,00€ (quinze mil euros). 
2 - A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida de acordo com a disponibilidade 
financeira da Autarquia, ao abrigo da Lei nº 8/2012,de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 
217/2012, de 21 de junho. 
3 - O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em 
orçamento, conforme cabimento sequencial nº 13690. 
 
Cláusula Quinta 
Fiscalização 
Compete ao Primeiro Outorgante a fiscalização do presente Protocolo, devendo a Segunda 
Outorgante apresentar toda a documentação considerada adequada e que for solicitada. 
 
Cláusula Sexta 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 
1 - O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente 
Protocolo constitui motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada por parte do 



                                                         Ata n.º 28 – 28/12 

 
 

2016 

 

 9 

Primeiro Outorgante e implica a devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham sido 
utilizados, demonstrados através de documentos comprovativos. 
2 - O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo 
pedido de apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 2 anos. 
 
Cláusula Sétima 
Vigência 
O presente Protocolo é valido para o ano civil de 2016, podendo renovar-se por acordo entre as 
partes e conforme disposições legais aplicáveis. 
 
Serpa, …………de dezembro de 2016 
 
Pelo Primeiro Outorgante 
 
__________________________________ 
Tomé Alexandre Martins Pires 
 
Pela Segunda Outorgante, 
 
__________________________________ 
Maria José Rosa Moreira ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

8. Proposta de protocolo entre o Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência 

Doméstica do Distrito de Beja e a Câmara Municipal de Serpa – Renovação  

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que o protocolo celebrado em 25 de agosto de 

2010, com a Associação Moura Salúquia – Associação de Mulheres do Concelho de Moura, carece 

de renovação anual, conforme estipulado na cláusula quinta: “O presente protocolo entra em 

vigor na data da sua celebração e vigorará pelo prazo de um ano, ficando a sua renovação 

dependente da avaliação efetuada pelos outorgantes”. 

 

Assim, coloca-se à consideração a renovação do protocolo, dados os resultados alcançados a 

nível do que se considera uma lacuna no concelho, formação a baixo custo para técnicos e 

comunidade no geral, e o atendimento técnico a vítimas de violência doméstica, além de permitir 

também delinear atividades ao nível da Igualdade de Género. Dada a última deliberação de 

renovação ser de outubro de 2014, propõem a sua renovação de outubro de 2014 a outubro de 

2018. 

 

Valor mensal do protocolo: 88€ 

Ações de formação realizadas desde 2010 

- Educação parental, 3 edições 



                                                         Ata n.º 28 – 28/12 

 
 

2016 

 

 10 

- Gestão de conflitos e mediação familiar 

- Dinâmica e animação de grupos, 2 edições 

- Intervenção em situações de divórcio e separação 

- Stress e Burnout 

- Processo de Promoção e Proteção de crianças e jovens em risco 

- Criatividade e gestão das emoções 

- Comunicação e Relações interpessoais 

- Jogos pedagógicos e técnicas ativas 

- Educar para a Cidadania 

- Violência na 3ª idade, para alunos de curso técnico 

 

Tertúlias e encontros da CPCJ 

- Cuidadores informais – da experiência de stress à violência contra idosos 

- Gestão de conflitos e intervenção em grupo 

- Intervenção com agressores 

- A experiência de institucionalização em Casa de Abrigo 

 

Ações para alunos sobre Violência no Namoro, Igualdade de Género e Cidadania 

- Violência no namoro, 10 sessões  

- Igualdade de Género, 6 sessões 

- Bullying, 1 sessão 

- Maus tratos infantis, alunos/as da Escola Básica de Brinches, 2 turmas da EBI de Pias e 

alunos/as da Escola Básica de Vale de Vargo 

 

Ações para idosos 

- Ação de sensibilização sobre violência e segurança na 3ª idade, 1 ação em Pias 

 

Folha informativa do NAV e Site 

Referência à parceria do Município e presença do logotipo 

 

Produção e distribuição de materiais 

- Distribuição de folhas de tabuleiro de refeição sobre violência no namoro nas escolas 

- Distribuição de folhetos sobre violência doméstica 

- Distribuição de Guia de Recursos Distrital 
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 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a 

renovação do protocolo a celebrar com o Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência 

Doméstica do Distrito de Beja, pelo período de outubro de 2014 a outubro de 2018. -------------- 

 

 

9. Proposta de Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade 

Filarmónica de Serpa 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de acordo 
de colaboração com a Sociedade Filarmónica de Serpa: ------------------------------------------------------ 
 
«Entre: 
 
A Câmara Municipal de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva 
de direito público número 501112049, representada por Tomé Martins Alexandre Pires, na 
qualidade de Presidente da respetiva Câmara Municipal, como primeiro outorgante, 
 
E, 
 
Sociedade Filarmónica de Serpa, com sede na Rua de Nossa Senhora, 7830 - Serpa, pessoa 
coletiva de direito público nº 501716696, representada pelo Presidente da Direção, José Manuel 
Ferreira Rebocho, como segundo outorgante,  
 
Considerando a relevância da formação musical no percurso formativo do indivíduo, a dificuldade 
das famílias na assunção dos compromissos financeiros associados e a relevância do Projeto da 
Sociedade Filarmónica de Serpa, acordam as Partes envolvidas a celebração do presente Acordo 
de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula 1ª 
(Objeto) 

 
1 – Os Outorgantes formalizam a adesão ao presente Acordo de Colaboração para definição das 
obrigações das partes no apoio aos músicos da Sociedade Filarmónica na frequência das aulas no 
conservatório regional do baixo alentejo, no presente ano letivo (2016/2017) 
 

Cláusula 2ª 
(Compromissos das Partes) 

 
1 – O primeiro outorgante compromete-se comparticipar 50% do valor da mensalidade de cada 
músico da sociedade filarmónica de Serpa inscrito e a frequentar o conservatório regional do 
Baixo Alentejo (os restantes 50% são da responsabilidade de cada aluno/família) 
2 – O segundo outorgante compromete-se a assegurar o transporte dos alunos de e para as aulas, 
conforme calendário letivo, em Beja 
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3 – Ambas as partes se comprometem a disponibilizar informação adequada ao desenvolvimento 
e monitorização ao presente acordo 
 

Cláusula 3ª 
(Termos) 

 
1 – O primeiro outorgante compromete-se a transferir mensalmente, para a Sociedade 
Filarmónica de Serpa, a verba estimada 57,5 euros por aluno (num total de 404,50 euros – 7 
alunos inscritos), mediante confirmação prévia de inscrição nominal, assiduidade e sucesso por 
parte de cada aluno inscrito 
2 – O segundo outorgante compromete-se a garantir a verificação do efetivo pagamento dos 
restantes 50% da mensalidade, por parte das famílias e nos prazos estipulados, ao conservatório 
regional do baixo Alentejo. 

Cláusula 4ª 
(Anulação/Caducidade) 

 
1 – Cada uma das partes envolvidas poderá anular o presente protocolo caso não se verifique o 
cumprimento das obrigações das partes.  
  

Cláusula 3ª 
(Validade e produção de efeitos) 

 
1 – O presente protocolo é válido por cada ano letivo, sendo renovado automaticamente, por 
períodos iguais e sucessivos, se não for denunciado por qualquer das partes. 
 
2 – A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima 
de trinta dias relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes 
das ações em curso decididas durante a sua vigência. 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 
Serpa, ____de Dezembro de 2016» ----------------------------------------------------------------------------- 

 Intervenções 
O Sr. Vereador João Santos sugeriu que existisse uma articulação com as escolas, pois estas têm 
uma disciplina de educação musical e seria interessante para os alunos e também seria uma 
forma de os motivar para a continuidade no ensino da música, tendo o Sr. Presidente respondido 
que se irá trabalhar nesse sentido. --------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

10. Proposta de protocolo de colaboração específico entre o Município de Serpa e a 

APROSERPA – Associação de Produtores do Concelho de Serpa para Desenvolvimento 

dos projetos SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo a 
celebrar com a APROSerpa:  
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Preâmbulo 
No seguimento do Protocolo de Colaboração assinado a 6 de julho de 2016 entre o Município de 
Serpa e a APROSerpa - Associação de Produtores do Concelho de Serpa com o objetivo de definir 
as condições de colaboração entre as duas entidades para o desenvolvimento de ações no âmbito 
da promoção do desenvolvimento económico do concelho e das atividades empresariais nas 
diferentes áreas e considerando que a APROSerpa é entidade promotora e executora de duas 
candidaturas no âmbito dos Sistemas de Incentivo às Ações Coletivas/Alentejo 2020, uma no 
domínio da Internacionalização e outra no domínio da Qualificação, a saber:   

1. Queijo Serpa – Impulso à Internacionalização - o projeto centra-se na internacionalização 
do Queijo tipo Serpa e tem por visão a afirmação deste produto nos mercados europeus 
de referência, como produto de qualidade, suportado na singularidade, genuinidade e 
autenticidade dos recursos e tradições de produção endógenos da sua região de 
produção, visando o aumento da sua exportação. 

2. Qualificação das PME Agroalimentares da Margem Esquerda do Guadiana – 
implementação de um conjunto de atividades na área da qualificação das PME 
agroalimentares da Margem Esquerda do Guadiana, com particular relevo para as ações 
associadas a fatores imateriais de competitividade de natureza coletiva, materializados 
na disponibilização de bens coletivos ou públicos capazes de induzir efeitos na economia 
à escala global. 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios e específicos das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do 
desenvolvimento económico, com enquadramento legal no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m) 
conjugado com o artigo 33º, n.º 1, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
Considerando a relevância dos projetos em causa para a estratégia do Município no que diz 
respeito à revitalização económica com base nos recursos locais, onde uma das prioridades é a 
criação de dinâmicas direcionadas para a inovação, para o reforço de competências e 
transferência de conhecimentos e para o trabalho em parceria; 
Estabelece-se o presente protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1ª 

Objeto 
 
O presente protocolo tem como objetivo definir as regras da parceria entre o Município de Serpa 
e a APROSerpa, para o desenvolvimento dos projetos aprovados: Qualificação: “Qualificação das 
PME Agroalimentares da Margem Esquerda do Guadiana”, com um investimento total aprovado 
de 219.453,93 euros e Sistema de Incentivos às Ações Coletivas – Internacionalização: Queijo de 
Serpa-Apoio à internacionalização, com um investimento total aprovado de 307.473,02. 

 
Cláusula 2ª 

Direitos e obrigações 
1. No âmbito deste protocolo e com vista a assegurar o desenvolvimento da parceria 

estabelecida para a execução dos dois projetos indicados, o município de Serpa compromete-
se a apoiar financeiramente a APROSerpa com o valor total de 36 000,00 euros; 
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2. Este valor tem por finalidade apoiar a APROSerpa na realização da comparticipação assumida 
no âmbito dos projetos aprovados, pelo período de dois anos e com a contratação dos 
recursos humanos necessários, a afetar em exclusividade aos referidos projetos; 

3. O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em 
orçamento, conforme cabimento sequencial nº 13691. 

4. A APROSerpa compromete-se a assegurar a contratação dos Recursos Humanos e a 
operacionalizar as atividades previstas, incluindo a coordenação geral e a dinamização da 
parceria. 

Cláusula 3ª 
Validade e Produção de Efeitos 

O presente Protocolo é válido de 1 de Dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2018. 
 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 
 
Serpa, ____ de ____ de ______ 
 
Pelo Município de Serpa 
 
 
 
Tomé Alexandre Martins Pires 
Presidente da Câmara 

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

 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 13691/2016. ----------------- 

 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador João Santos questionou sobre o que se considera internacionalização do queijo 

Serpa, tendo o Sr. Presidente respondido que se pretende levar o queijo a várias feiras 

internacionais e trazer possíveis compradores a Serpa.  

O Sr. Vereador João Santos voltou a intervir para dizer que levantou a questão, porque constata 

que em Portugal raramente se encontra o queijo Serpa fora da nossa região e concorda que se 

participe em feiras internacionais, pois isso tem um valor acrescido e acha bem que a Câmara 

apoie estas questões de marketing territorial, mas pensa-se em internacionalizar, quando nem 

sequer temos uma distribuição eficaz a nível nacional. ------------------------------------------------------- 
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11. Projeto de emparcelamento simples – Artigos 335 e 390 secção F da freguesia de 

Brinches 

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 requerido por Fernanda Maria Cavaco Elias Vilão e Arménio 

Luiz Colaço, na qualidade de proprietários, certidão de aprovação do projeto de emparcelamento 

simples, resultante da permuta de uma parcela com 1,2000 hectares do prédio rústico, 

denominado “Jogo da Bola”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1217/19981002, inscrito na matriz sob o art.º335 da seção F da freguesia de Brinches, com 

18,02500hectares, com uma parcela com 0,9000 hectares, do prédio rústico confinante, 

denominado “Texugueiras”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º50/19850920, 

inscrito na matriz predial sob o art.º390, da seção F, com a área de 29,80 hectares. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, face ao Plano Diretor 

Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos a: maioritariamente em 

“Espaços Agrícolas de Regadio”, minoritariamente em “Espaços Agrossilvopastoris” (carta de 

ordenamento) e maioritariamente na “Reserva Agrícola Nacional - RAN” e no “Perímetro 

Hidroagrícola” e minoritariamente em “Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos 

núcleos ou exemplares isolados” (carta de condicionantes). 

Da análise ao pedido, verifica-se que as duas parcelas que se pretendem permutar, já se 

encontram fisicamente separadas pela estrada municipal 518 e são confinantes com os dois 

prédios rústicos supra citados, retificando a extrema e redimensionando a exploração agrícola 

de ambos os prédios rústicos, conforme elementos anexos ao pedido, resultando no prédio 

rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 390, da secção F, com 30,1000 hectares e o prédio 

rústico inscrito na matriz predial rústico sob o artigo 335 da secção F com 17,7250hectares. 

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, a 

Camara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente projeto de emparcelamento 

simples. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Regularização da situação financeira referente ao Projeto Intercool 4ª Geração 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 30 de novembro refere que o 

Projeto Intercool – Inclusão e Cooperação pelo Desenvolvimento Social (continuidade do 

Projeto Escola Intercool - Escolhas 3ª Geração), financiado pelo Programa Escolhas 4ª Geração – 

da responsabilidade do Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo intercultural (ACIDI, IP), foi 

aprovado no final de novembro de 2009 e teve inicio em janeiro de 2010 tendo uma duração de 

3 anos (até dezembro de 2012). 
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A Câmara Municipal de Serpa foi a entidade promotora do referido projeto, convidando a 

Associação de Pais de Pias para entidade gestora, tendo em conta a área geográfica de 

intervenção – Pias – e os critérios de candidatura. 

Durante a execução do projeto por vários momentos surgiram falhas nas transferências/tranches 

ficando a conta negativa com divida à segurança social, surgiram os juros, e material adquirido 

para as atividades que não foram comparticipados, com informação posteriormente do 

programa como “não legíveis”. 

Assim, no acerto de contas de acordo com a Associação de Pais, o Programa Escolhas refere uma 

divida à data de hoje por volta dos 6.000€. 

Propõem um apoio financeiro à entidade uma vez tratar-se de uma Associação sem fins lucrativos 

e o valor surge de constrangimentos da própria operacionalização. -------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar um apoio financeiro no valor de 

6.000,00 (seis mil euros), à Associação de Pais de Pias, para acerto de contas de encerramento 

do Programa Escolhas – 4ª Geração. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

13. SIADAP – Avaliação das Unidades Orgânicas 

Nos termos da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, aplicada à Administração Local por força 

do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, nos Municípios são sujeitas a avaliação 

de desempenho as unidades orgânicas que dependem diretamente dos membros do órgão 

executivo. 

Cada membro do órgão executivo avalia as unidades orgânicas que superintende, sendo a 

avaliação expressa nas seguintes menções:  

· Desempenho bom: se atingiu todos os objetivos, superando alguns;  

· Desempenho satisfatório: se atingiu todos os objetivos ou os mais relevantes;  

· Desempenho insuficiente: se não atingiu os objetivos mais relevantes. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Regulamentar n.º 18/2009, compete à Câmara 
Municipal ratificar a avaliação das unidades orgânicas atribuídas pelo membro do órgão 
executivo de que dependam. 
Nestes termos, propõe-se que sejam ratificadas as avaliações de desempenho atribuídas pelos 
membros do órgão executivo. 
 

Avaliação 2015 

Sr. Presidente Tomé Pires: 

Divisão de Administração, Finanças e Recursos 
Humanos 

- Desempenho Bom 

Divisão de Desenvolvimento Estratégico - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Carlos Alves: 
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Divisão de Obras Municipais e Ambiente - Desempenho Bom 

Sr.ª Vereadora Isabel Estevens: 

Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude - Desempenho Bom 

Sr. Vereador Miguel Valadas: 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território - Desempenho Bom 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, ratificar as avaliações atribuídas em 2015 às Unidades Orgânicas 

acima expostas, de acordo com os Relatórios Finais de Desempenho, que constam de pasta anexa 

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

 

 

14. Direito de preferência – Rua dos Emigrantes, lote 4 em Santa Iria 

Foi analisada a seguinte informação, datada de 14 do corrente mês de dezembro, emitida pelos 

serviços de Assessoria Jurídica: 

 

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

por ofício com entrada nº E/19003 de 09/12/2016, da Administradora da Insolvência, Insolvência 

de pessoa singular (requerida), insolvente José Damião Fonseca Gimenes, processo nº 

149/15.5T8SRP para, querendo, exercer o direito de preferência na venda do Direito de 

Superfície do prédio a seguir identificado: 

- Prédio urbano descrito na CRP sob o nº 667/19890106, freguesia de Serpa (Salvador) e inscrito 

na matriz predial urbana sob o artigo 3005 da União das freguesias de Salvador e Santa Maria, 

sito na Rua dos Emigrantes, lote nº 4, em Santa Iria. 

Perante a notificação pessoal informa-se: 

 

1 – Por verificação da caderneta predial urbana, emitida em 13/12/2016 e cópia do registo da 

CRP, da mesma data, confirma-se que a autarquia por contrato celebrado com José Damião 

Fonseca Gimenes vendeu o direito de superfície, pelo prazo de 70 anos, com inicio em 

09/08/1988, do lote de terreno nº 4, destinado a construir um fogo para habitação; 

 

2-Verifica-se ainda que se encontram registadas algumas penhoras e o registo da Declaração de 

Insolvência, sujeito passivo José Damião Fonseca Gimenes; 

 

3- De acordo com o disposto no artigo 1524º do Código Civil “O direito de superfície consiste na 

faculdade de construir ou manter, perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno alheio, 

ou de nele fazer ou manter plantações”. 
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4-O direito de superfície é transmissível por ato entre vivos ou por morte, conforme previsto no 

artigo 1534º do Código Civil; 

 

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

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

6-No caso em apreço o proprietário do solo, Município de Serpa, goza do direito de preferência, 

conforme previsto no artigo 1535º,nº 1 que se transcreve:” O proprietário do solo, goza do 

direito de preferência, em último lugar, na venda ou dação em cumprimento do direito de 

preferência…”; 

 

7-Assim, ao abrigo do disposto no artigo 416º do Código Civil e artigo 819º do CPC foi o Município 

de Serpa, na qualidade de preferente, notificado de que se irá proceder à venda do referido 

direito à proponente Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior, CRL, que apresentou 

proposta de aquisição do referido direito pelo valor de 22.950.00€; 

 

8-De acordo com as normas previstas no Código do Processo Civil, artigos 823º e artigo 824º, o 

exercício do direito de preferência realizar-se -á da seguinte forma: 

-Aceite alguma proposta, são interpelados os titulares do direito de preferência presentes para 

que declarem se querem exercer o seu direito; 

-Apresentando-se a preferir mais de uma pessoa com igual direito, abre-se licitação entre elas, 

sendo aceite o lance de maior valor; 

-O preferente, querendo efetuar o direito de preferência, deve efetuar o pagamento 

correspondente a 5% do montante do valor da proposta apresentada, acima mencionado, como 

caução, no prazo de 10 dias, sob pena de caducidade do direito; 

9- Dado que a constituição do direito de superfície se iniciou em 1988, pelo prazo de 70 anos, 

suscetível de renovação por período de 35 anos (metade do prazo inicial), verifica-se que 

decorreram 28 anos e faltam 42 para a sua extinção, caso não exista prorrogação ou, 77 anos, 

caso se considere a prorrogação, aplicando-se a causa de extinção prevista no artigo 1536º nº 

1c) do Código Civil ”pelo decurso do prazo, sendo constituído por certo tempo”. 

 

10 – Face ao exposto poder-se-á concluir: 

-Atenta a natureza do direito em questão, o prazo que ainda falta para a sua extinção, o facto de 

existir uma construção edificada, o facto da construção se destinar a habitação e da necessidade 

de manutenção desse prédio não se afigura como grande utilidade para a autarquia a aquisição 

desse direito, pelo que salvo melhor opinião, considera-se que o não exercício do direito de 

preferência seja uma solução adequada. 

-Deve ainda ter-se em consideração a disponibilidade da verba necessária e respetivo cabimento, 

caso se pretenda adquirir o mencionado direito; 
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11-A competência para decidir sobre o interesse da aquisição do direito de superfície do prédio 

urbano descrito na CRP sob o nº 667/19890106,freguesia de Serpa (Salvador) e inscrito na matriz 

predial urbana sob o artigo 3005 da União das freguesias de Salvador e Santa Maria, sito na Rua 

dos Emigrantes, lote nº 4, em Santa Iria, encontra-se conferida ao órgão executivo, de acordo 

com o disposto no artigo 33º nº1 alínea g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Ainda que seja decidido não exercer o direito de preferência deve ser comunicada a decisão, 

conforme solicitado na notificação.»---------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência pelo valor 

de 22.950.00€ (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta euros) na vendo do imóvel sito na Rua 

dos Emigrantes, lote 4 em Santa Iria. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

15. CPU 20/2010 – Empreitada da estrada do Cruzeiro /1ª fase para ciclovia de Vila Nova 

de S.Bento – Redução da caução 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que a empresa Submerci – 

Construção e Urbanizações, Ldª solicita a libertação de 15% do total da garantia bancária, 

prestada no âmbito do concurso acima identificado, de acordo com o estipulado na alínea d) do 

nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime 

excecional de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas). O presente pedido para 

a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto. 

O valor do pedido (15%) corresponde a 9.716,86€ (nove mil, setecentos e dezasseis euros e 

oitenta e seis cêntimos) da garantia autónoma existente e 2.339,84€ (dois mil, trezentos e trinta 

e nove euros e oitenta e quatro cêntimos) da retenção efetuada pela subunidade de gestão 

financeira e, neste último caso, corresponde a 90% do valor retido e que até à presente data não 

foi libertada qualquer verba. 

Foi realizada a vistoria, de acordo com o estipulado no nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 

190/2012, de 22 de agosto. 

Sobre o assunto cumpre-me informar o seguinte: 

 Foi autorizada, em Reuniões de Câmara de 16-04-2014, 18-02-2015 e 04/11/2015, as três 

primeiras reduções de Garantia Autónoma nº 2012.01440, emitida pela Garval – 

Sociedade de Garantia Mútua, S. A. a 12/04/2012, prestada no âmbito do concurso acima 

identificado, nos termos das alíneas a), b) e c) do nº 2 do artº 3º da disposição legal acima 

referida; 
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 À garantia bancária acima identificada foram ainda contemplados os 800,29€ (oitocentos 

euros e vinte e nove cêntimos) referentes a retenções efetuadas pela gestão financeira 

no âmbito do contrato adicional nº 1 daquela empreitada; 

 Após as reduções, o valor caucionado na Garantia Autónoma acima identificada passou a 

ser de 16.194,76€ (dezasseis mil, cento e noventa e quatro euros e setenta e seis 

cêntimos); 

 Após redução, ficará caucionado na Garantia Autónoma acima identificada, o valor de 

6.477,90€ (seis mil, quatrocentos e setenta e sete euros e noventa cêntimos), na Garantia 

Autónoma acima identificada e 259,98€ (duzentos e cinquenta e nove euros e noventa e 

oito cêntimos) de retenção na subunidade de Gestão Financeira. 

 

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, 

submete-se a deliberação desta Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial: 

 autorização para que se proceda à libertação de 15% da Garantia Autónoma nº 

2012.01440 prestada pelo consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e 

Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de 

Garantia Mútua, S. A. em 12-04-2012, no total de 9.716,86€ (nove mil, setecentos e 

dezasseis euros e oitenta e seis cêntimos); 

 autorização para que se proceda à libertação de 90% da retenção efetuada pela 

subunidade de Gestão financeira, no valor de 2.339,84€ (dois mil, trezentos e tinta e nove 

euros e oitenta e quatro cêntimos). 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 

de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade: 

 Autorizar que se proceda à libertação de 15% da Garantia Autónoma nº 2012.01440 

prestada pelo consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – 

Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia 

Mútua, S. A. em 12-04-2012, no total de 9.716,86€ (nove mil, setecentos e dezasseis 

euros e oitenta e seis cêntimos); 

 Autorizar que se proceda à libertação de 90% da retenção efetuada pela subunidade de 

Gestão financeira, no valor de 2.339,84€ (dois mil, trezentos e tinta e nove euros e 

oitenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica remete a proposta 

de Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, para 
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apreciação e aprovação pela Câmara Municipal de Serpa e informam que, nos termos do referido 

Plano, compete à Câmara Municipal, mediante proposta do Sr. Presidente, designar um 

responsável geral pela execução e pela monitorização do Plano, bem como pela elaboração dos 

correspondentes relatórios anuais. 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de 

Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas, que consta de pasta anexa à presente 

ata, dela fazendo parte integrante. ----------------------------------------------------------------------------  

 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 243, referente ao 

dia 27 de dezembro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.458.308,23 (um milhão, 

quatrocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e oito euros e vinte e três cêntimos) e 148.954,76 

(cento e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos), 

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

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedidos de autorização de queimadas 

4.  Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2017 

5. 20ª Alteração ao Orçamento e 13ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos 

6. Associação Cultural e Juvenil UAI – Pedido de apoio  

7. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Serpa 

8. Proposta de protocolo entre o Núcleo de Atendimento a Vitimas de Violência Doméstica 

do Distrito de Beja e a Câmara Municipal de Serpa – Renovação  

9. Proposta de Acordo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade 

Filarmónica de Serpa 

10. Proposta de protocolo de colaboração específico entre o Município de Serpa e a 

APROSERPA – Associação de Produtores do Concelho de Serpa para Desenvolvimento dos 

projetos SIAC – Sistema de Incentivos às Ações Coletivas 

11. Projeto de emparcelamento simples – Artigos 335 e 390 secção F da freguesia de Brinches 

12. Regularização da situação financeira referente ao Projeto Intercool 4ª Geração 
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13. SIADAP – Avaliação das Unidades Orgânicas 

14. Direito de preferência – Rua dos Emigrantes, lote 4 em Santa Iria 

15. CPU 20/2010 – Empreitada da estrada do Cruzeiro /1ª fase para ciclovia de Vila Nova de 

S. Bento – Redução da caução 

16. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

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 28/2016 

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

 

 

ANEXO 1 – 20ª Alteração ao Orçamento e 13.ª alteração ao PPI 

 

ANEXO 2 – Relatórios finais de desempenho das unidades orgânicas  

 

ANEXO 3 - Plano de Prevenção de Riscos de Gestão incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

 


