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Presenças 
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Vereadores  
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Hora de abertura: 14H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 2/2016 
  

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 20 DE JANEIRO DE 2016 

 

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

Executivo, no dia vinte de janeiro 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 1/2016 

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 as atas n.º 26/2015, relativa à reunião realizada no dia 30 de 

dezembro e a ata n.º 1, relativa à reunião realizada no dia 6 de janeiro, as quais foram 

previamente distribuída por todos os eleitos.  

A ata n.º 26/2015, foi aprovada, com a abstenção da Srª Vereadora Paula Pais, por não ter 

participado na referida reunião e a ata n.º 1/2016, 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. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de monotorização de viaturas – 

Sistema de Gestão de Frotas 

3. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração do roteiro e das 

folhas de sala para o Museu Arqueológico 

4. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para a auditoria externa às contas 

do Município 

5. Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – Programa Municipal de 

Habitação Jovem 

6. Loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento – Programa 

Municipal de Habitação Jovem 

7. Proposta de protocolo com a Associação de Defesa do Património de Mértola 

8. Proposta de atribuição de lote n.º 44 da Zona Industrial de Serpa 

9. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Requerente: José Marquez Rodrigues 
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10. Certificação de nome de rua na freguesia de Brinches 

11. Quinta alteração ao Loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias 

12. Despacho n.º 1/2016 – Alteração n.º1 ao Orçamento – Ratificação  

13. Parecer sobre aumento de compartes  

14. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

dezembro 

15. Direito de reversão – Loteamento do Monte da Vinha, lote 51, em Vila Nova de S.Bento 

16. Rede de Museus do Distrito de Beja – Proposta de alteração de designação  

17. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2015/2016 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico  

19. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Partido Comunista Português 

De acordo com o solicitado pelo Partido Comunista Português, através de email datado de 29 

de dezembro de 2015, 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 da taxa de utilização do Salão Polivalente de Serpa (100,00 €), no dia 16 

de janeiro, para realização de um comício no âmbito da campanha eleitoral das Eleições 

Presidenciais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2. Comissão de Festas das Santas Cruzes 

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

de 8 do corrente mês de janeiro, 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 licença de ruido (20,00€), relativa ao baile a realizar 

no dia 6 de fevereiro, no Salão Polivalente de Vila Nova de S. Bento. ----------------------------------- 

 

1.3. Comissão de Festas de S. Sebastião - Vale de Vargo 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de S. Sebastião, através de Pretensão 

n.º506 datada de 14 do corrente mês de janeiro, 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 licença de ruido (20,00€), para 

os dias 22, 23 e 24 de janeiro, para as atividades de angariação de fundos para a Festa daquela 

localidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.4. Banda Filarmónica de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Banda Filarmónica de Brinches, através de Pretensão n.º528 

datada de 12 do corrente mês de janeiro, 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 Banda do pagamento da taxa de licença de ruido (20,00€), para os 

convívios organizados para os dias 16, 23 e 30 de janeiro. ------------------------------------------------- 

 

 

2. Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de monotorização de viaturas – 

Sistema de Gestão de Frotas 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 15 do corrente mês de janeiro, relativa ao assunto designado em 

epígrafe:  

«De acordo com a informação da Subunidade de Gestão de Parque e Apoio Logístico, de 03-12-2015, é necessário 

renovar o contrato para o sistema de gestão de frotas, uma vez que o contrato anterior terminou a 12/12/2015. 

Considera aquele serviço que se trata de uma ferramenta de grande utilidade na gestão da frota do município, e 

que inclui, ainda, a reparação/manutenção dos equipamentos, se qualquer custo adicional.  

Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo do órgão 

executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da 

Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio regulamentar os 

termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos no artigo 6º do Decreto-Lei 

nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos necessários para a instrução do pedido de 

parecer favorável: 

 

a) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 

qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 

 

O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Renovação do Contrato do Sistema 

de Gestão de Frotas – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não 

subordinado, o qual é prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à direção do 

Município, nem impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à 

modalidade de relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

 

b) Existência de cabimento orçamental: 

 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e cabimentada 

da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
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- Económica – 020220 Outros Trabalhos Especializados; 

- GOP –  

 

c) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual contraparte 

seja determinável: 

 

Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável e tenha efetuado o 

contrato similar no ano anterior, não existe qualquer constrangimento ao limite imposto pelo 

número 2 do artigo 113º do Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, não se verificando, portanto, 

impedimento à celebração do contrato em causa.  

 

d) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do artigo 2º e 

artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao 

contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha 

idêntico objeto e, ou, contraparte: 

 

É aplicável a redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-

B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nºs 1 e 2, e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de 

setembro, por se considerar que no procedimento existem trabalhos similares aos do contrato vigente no ano 

anterior, tornando-se por isso necessário proceder à sua demonstração: 

 Valor base do contrato: 6.758,40€ (seis mil, setecentos e cinquenta e oito euros e quarenta 

cêntimos) a crescer a taxa de IVA legal em vigor; 

 Taxa de Redução a aplicar nos termos do nº 1, alínea c), do artº 2º, da Lei nº 75/2014, de 12 de 

setembro, aplicável por força do artº 75º nº 1 da LOE 2015: 10%: 

 6.758,40€*(1-0,1)=6.082,56€ 

A redução remuneratória acima prevista é progressivamente eliminada ao longo do ano de 2016, de acordo com o 

disposto no artigo 2º da Lei nº 159-A/2015, de 30 de dezembro, mos seguintes termos: 

 Valor da redução de 10%: 675,84€ (seiscentos e setenta e cinco euros e oitenta e quatro 

cêntimos); 

  

1. Remunerações pagas a partir de 01/01/2016 - Reversão de 40%: 675,84€*0,4=276,67€; 

2. Remunerações pagas a partir de 01/04/2016 - Reversão de 60%: 675,84€*0,6=405,50€; 

3. Remunerações pagas a partir de 01/07/2016 - Reversão de 80%: 675,84€*0,8=540,67€; 

4. Remunerações pagas a partir de 01/10/2016 - Reversão de 100%: 675,84€. 

  

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido pelo âmbito da 

aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar procedimento para a contratação 

de prestação de serviços antes de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 

de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a verificação da 

existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas. 
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Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica realizada entre 

a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, 

homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014; 

 

Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação nas 

Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não têm de 

consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em 

funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que se proceda 

à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a Renovação do Contrato do 

Sistema de Gestão de Frotas, nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro. 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para que 

se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a 

Renovação do Contrato do Sistema de Gestão de Frotas. ------------------------------------------------ 

 

 

3. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração do roteiro e das 

folhas de sala para o Museu Arqueológico 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 15 do corrente mês de janeiro, relativa ao assunto designado em 

epígrafe:  

«De acordo com a informação do Gabinete de Turismo e Património, de 05-10-2015, a CMS através dos 
seus serviços técnicos de arqueologia em parceria com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e o 
Museu Nacional de Arqueologia, no início do processo de conceção do Museu de Arqueologia de Serpa, 
estabeleceu contactos com vários especialistas nesta área para a elaboração de textos técnico-
científicos para base do programa do Museu e conteúdos expositivos. 
Durante a execução do projeto de museologia verificou-se a exigência de substituir esses textos por 
outros mais sintéticos, propondo a elaboração do Roteiro e de Folhas de Sala para o Museu de 
Arqueologia de Serpa. A elaboração deste roteiro e folhas de sala tem implicações diretas com a 
inauguração do referido Museu. 
Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo 

do órgão executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 
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12 do art.º 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado 

para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio 

regulamentar os termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos 

no artigo 6º do Decreto-Lei nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos 

necessários para a instrução do pedido de parecer favorável: 

 
e) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o 

recurso a qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 

 
O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Elaboração de Roteiro e 
Folhas de Sala para o Museu de Arqueologia de Serpa – reveste a forma de prestação de 
serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o qual é prestado com autonomia e não 
se encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem impõe o cumprimento de 
horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de 
emprego público constituída ou a constituir.  
 

f) Existência de cabimento orçamental: 

 
A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2015, classificada e 
cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020220 Outros Trabalhos Especializados; 
- GOP –  
 

g) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual 

contraparte seja determinável: 

 
Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, não há 
qualquer contrato anteriormente celebrado no âmbito da elaboração deste plano ou 
similar, nem tão pouco a empresa prestou qualquer serviço ao Município de Serpa, pelo 
que não existe qualquer constrangimento ao limite imposto pelo número 2 do artigo 113º 
do Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, não se verificando, portanto, 
impedimento à celebração do contrato em causa. 
 

h) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do 

artigo 2º e artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do 

artigo 75º da Lei 82-B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e 

cálculos relevantes, face ao contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que 

a prestação de serviços tenha idêntico objeto e, ou, contraparte: 

 
Não é aplicável a redução remuneratória prevista no nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 2015, 
aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nºs 1 e 2, e artigo 4º, 
ambos da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, por se tratar de um procedimento novo.  
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Por último: 
- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido pelo 
âmbito da aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar procedimento 
para a contratação de prestação de serviços antes de executado procedimento prévio de recrutamento 
de trabalhadores em situação de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou 
serviço solicitar ao INA a verificação da existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos 
a suprir as necessidades identificadas. 
Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica 
realizada entre a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 
15/07/2014; 

 
Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação 
nas Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não 
têm de consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não 
estiverem em funcionamento. 
Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que 
se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a 
Elaboração de Roteiro e Folhas de Sala para o Museu de Arqueologia de Serpa, nos termos dos nºs 10 
e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para que 

se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a 

Elaboração de Roteiro e Folhas de Sala para o Museu de Arqueologia de Serpa.  

 

 

4. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para a auditoria externa às 

contas do Município 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 15 do corrente mês de janeiro: 

 
«Decorre do disposto no art.º 77º, nº 1 do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovada pela Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, que a certificação legal das contas do município é 

feita por auditor externo; 

De acordo com a mesma disposição legal o auditor externo é nomeado por deliberação da Assembleia Municipal 

sob proposta da Câmara Municipal, de entre os Revisores Oficiais de Contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de 

Contas; 
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De acordo com a informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, o contrato anteriormente vigente não compreende o ano de exercício de 2016, por já terem decorrido os 

3 (três) anos de vigência constante da cláusula 2ª, nº 2 do contrato assinado a 23/09/2013. 

Considerando: 

 que a celebração de contratos de aquisição de serviços carecem de parecer prévio vinculativo do órgão 

executivo, independentemente da natureza da contraparte, de acordo com os n.ºs 5 e 12 do art.º 75º da 

Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado para 2015; 

 que nos termos do nº 2, do artigo 3º, da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, que veio regulamentar os 

termos e a tramitação do parecer prévio favorável e da autorização previstos no artigo 6º do Decreto-Lei 

nº 209/2009, de 3 de setembro, são os seguintes os elementos necessários para a instrução do pedido de 

parecer favorável: 

 

i) Se trate da execução de trabalho não subordinado, para a qual se revele inconveniente o recurso a 

qualquer modalidade da relação jurídica de emprego público: 

 

O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas o 

Município – reveste a forma de prestação de serviço. Trata-se de um trabalho não subordinado, o 

qual é prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à direção do Município, nem 

impõe o cumprimento de horários de trabalho, sendo inconveniente o recurso à modalidade de 

relação jurídica de emprego público constituída ou a constituir.  

 

j) Existência de cabimento orçamental: 

 

A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2016, classificada e cabimentada 

da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 020225 Outros Serviços; 

- GOP –  

 

k) Inexistência de impedimento à celebração ou renovação do contrato quando a eventual contraparte 

seja determinável: 

 

Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável e tenha efetuado o 

contrato similar no ano anterior, não existe qualquer constrangimento ao limite imposto pelo 

número 2 do artigo 113º do Código dos contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, não se verificando, portanto, 

impedimento à celebração do contrato em causa.  

 

l) Demonstração do cumprimento e aplicação da redução remuneratória prevista no nº 1 do artigo 2º e 

artigo 4º da Lei nº 75/2014, de 12 de setembro, e nos nºs 1, 2, 3, 4, 9 e 10 do artigo 75º da Lei 82-

B/2014, de 31 de dezembro, juntando, para o efeito, os elementos e cálculos relevantes, face ao 

contrato em renovação ou anteriormente celebrado sempre que a prestação de serviços tenha 

idêntico objeto e, ou, contraparte: 
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Não é aplicável nova redução remuneratória prevista nos nºs 1, 2 e 4 do artigo 75º da LOE 2015, aprovado pela 

Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro, conjugado com o artigo 2º, nºs 1 e 2, e artigo 4º, ambos da Lei nº 75/2014, 

de 12 de setembro, por se verificar que no procedimento foram efetuadas duas reduções (artigo 75º, nº 10 da LOE 

2015), não se tornando necessário proceder à sua demonstração. 

No entanto, de acordo com o disposto no artigo 2º da Lei 159-A/2015, de 30 de dezembro, a redução 

remuneratória anteriormente aplicada, ao valor do procedimento, é progressivamente eliminada ao longo do ano 

de 2016, que, de acordo com o disposto no artigo 2º, alínea a) da Lei nº 159-A/2015, de 30 de dezembro, é feita 

nos seguintes termos: 

 Valor inicial do contrato anterior: 7.000,00€ (sete mil euros); 

 Valor da redução aplicada de 10%: 700,00€ (setecentos euros); 

 Valor com redução: 6.300,00€ (seis mil e trezentos euros); 

 Reversão de 40%: 280,00€ (duzentos e oitenta euros); 

 Valor do presente contrato: 6.300,00€ + 280,00€ = 6.580,00€ (seis mil quinhentos e oitenta 

euros); 

Por último: 

- Nos termos da Portaria nº 48/2014, de 26 de fevereiro nenhum órgão ou serviço abrangido pelo âmbito da 

aplicação fixado no artº 3º da Lei nº 80/2013, de 28 de novembro, pode iniciar procedimento para a contratação 

de prestação de serviços antes de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação 

de requalificação. Para o efeito deve o dirigente máximo do órgão ou serviço solicitar ao INA a verificação da 

existência de trabalhadores em situação de requalificação, aptos a suprir as necessidades identificadas. 

Considerando, porém: 

 O teor da nota técnica, de 5 de maio de 2014, da Secretaria de Estado da Administração Pública; 

 Os termos do acordo firmado a 8 de julho de 2014, entre o Governo e a ANMP; 

 As conclusões resultantes da análise efetuada em sede de reunião de coordenação jurídica realizada entre 

a Direção-Geral das Autarquias Locais e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, 

homologadas pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15/07/2014; 

 

Conclui-se que até à criação e entrada em funcionamento de uma Entidade Gestora da Requalificação nas 

Autarquias (EGRA), no âmbito de cada Comunidade Intermunicipal (CIM), as autarquias locais não têm de 

consultar o INA no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de 

requalificação, assumindo as autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em 

funcionamento. 

Face ao exposto propõe-se que a Câmara Municipal delibere emitir parecer prévio vinculativo para que se proceda 

à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do 

Município, nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro. 

 Deliberação 

Nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro, foi 

deliberado, por maioria, com as abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, 
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emitir parecer favorável para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para 

a Aquisição de Serviços para a Auditoria Externa às Contas do Município. ----------------------------- 

 

5. Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – Programa Municipal de 

Habitação Jovem 

Os Serviços de Assessoria Jurídica informam que, na sequência de deliberação de câmara de 

25/11/2015, publicitação de editais e notificação dos concorrentes foi apresentada uma 

reclamação e desistência da mesma, em 08/01/2016, tendo sido elaborado o seguinte relatório 

final: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o relatório final acima 

transcrito, procedendo à venda dos lotes n.º 6 e 7 do loteamento da Zona do Moinho, pelo 

preço de 9.437,50 € cada um, às concorrentes melhor posicionadas Elane Pereira e Carla 

Pimenta, de acordo com o interesse e entendimento que manifestarem. ------------------------------

---------------- 
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6. Loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de S. Bento – Programa 

Municipal de Habitação Jovem 

Os Serviços de Assessoria Jurídica informam que, efetuadas as notificações e afixados os editais 

na sequência da deliberação de câmara tomada em reunião realizada em 25/11/2015, 

respeitante à atribuição de lotes de terreno no loteamento Municipal do Monte da Vinha, foi 

apresentada uma exposição por Paulo Godinho, em 12/01, que mereceu apreciação pela 

equipa técnica e considera-se que não lhe assiste razão. Submete-se para apreciação e 

deliberação, o seguinte relatório elaborado em 14/01/2016:  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o relatório final acima 

transcrito, e a respetiva lista de pontuação das duas candidaturas melhor posicionadas, cujo 

documento se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como a proposta de 

reunião com os dois concorrentes e venda dos lotes n.º 24 e 25, nos termos propostos no 

referido relatório final. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Proposta de protocolo com a Associação de Defesa do Património de Mértola 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que este protocolo surge no quadro da 

estratégia do município na área do desenvolvimento económico, onde o apoio ao empresário e 

à criação de condições para o investimento e criação de emprego é determinante. Assim sendo, 

e de forma a complementar o trabalho realizado no Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico e na dinamização do Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, 

tem vindo a ser equacionada a possibilidade de criação de uma estrutura especifica direcionada 

para a prestação de serviços de apoio e aconselhamento técnico na área agrícola e empresarial, 

com elaboração de candidaturas aos mecanismos financeiros existentes e dinamização de 

ações diversificadas nesta área, como é o caso da formação especializada e acompanhamento 

técnico a explorações. Este protocolo responde a estas necessidades, sendo comprovada a 

experiencia da ADPM neste domínio. O município apenas tem que disponibilizar um gabinete 

no CADES, a título gratuito, durante o período de vigência do protocolo. 

 

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE 
A CAMÂRA MUNICIPAL DE SERPA E A ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA 

 
Entre: 
O Município 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, 
 
A Associação de Defesa do Património de Mértola, adiante designada ADPM, com sede no Largo Vasco 
da Gama, 7750-328 Mértola, pessoa coletiva de direito público nº 501283269, representada pelo 
Presidente da Direção, Jorge José Horta Revez, como segundo outorgante,  
 
Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 
 
Cláusula 1ª 
(Objeto) 
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1 – Os Outorgantes formalizaram a adesão ao presente Protocolo de Colaboração para a dinamização do 
CRIATIVOS – Gabinete de Apoio ao Empresário,  
 
2 – O CRIATIVOS tem como missão promover o empreendedorismo, a criação de emprego e a captação 
de investimentos para o concelho de Serpa. 
 
3- O CRIATIVOS centrará a sua atividade na prestação de serviços de Aconselhamento e Apoio Técnico 
(fornecimento de apoio e aconselhamento técnico na área agrícola e empresarial; elaboração e 
acompanhamento de projetos de investimento; acompanhamento técnico às explorações agrícolas), 
Incentivos e Apoios (elaboração de candidaturas aos vários mecanismos de financiamento disponíveis; 
realização de pedidos de pagamento e relatórios de execução; estruturação e acompanhamento de 
candidaturas), Marketing e Comercialização (desenvolvimento de planos estratégicos e financeiros; 
dinamização de missões empresariais; organização de encontros empresariais e seminários), Formação 
especializada.  
 
Cláusula 2ª 
(Compromissos das Partes) 
 
1 – O primeiro outorgante compromete-se a disponibilizar em Serpa, um espaço para o funcionamento 
do CRIATIVOS, nomeadamente no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa (CADES), 
sito na Rua Luís de Almeida e Albuquerque nº 2-4.  
2 – O segundo outorgante compromete-se a disponibilizar os recursos humanos e materiais para a 
dinamização do CRIATIVOS.  
3 – Ambas as partes se comprometem a disponibilizar informação adequada ao desenvolvimento das 
ações do CRIATIVOS, de acordo com as suas competências e valências internas; 
 
 
Cláusula 3ª 
(Validade e produção de efeitos) 
 
1 – O presente protocolo é válido por um ano, a contar da data da sua assinatura, sendo renovado 
automaticamente, por períodos iguais e sucessivos, se não for denunciado por qualquer das partes. 
 
2 – A denúncia deve ser comunicada por escrito à outra parte, com uma antecedência mínima de 
sessenta dias relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das 
ações em curso decididas durante a sua vigência. 
 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 
 
Serpa, ____ de __________ de 2016 
 
 
Pela Câmara Municipal de Serpa                                                        Pela ADPM  
 

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou por unanimidade, concordar com o teor do protocolo de 
colaboração acima transcrito, a celebrar com a Associação de Defesa do Património de Mértola.   
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8. Proposta de atribuição de lote n.º 44 da Zona Industrial de Serpa – Alteração do titular 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento informa que, no seguimento da deliberação de 

Câmara proferida a 25.11.2015 em que se determinou atribuir o lote nº 44, na Zona Industrial 

de Serpa, à empresa Sabores de Serpa, Lda., vem o Sr. António da Conceição Cavaco Colaço, na 

qualidade de gerente da sociedade “Os Sabores de Serpa, Lda.”, solicitar à Câmara Municipal de 

Serpa a alteração do titular do lote atribuído para nome individual. 

 

Esta solicitação surge quando o mesmo requerente, na qualidade de gerente da empresa “Os 

Sabores de Serpa”, tentou obter financiamento para construção do armazém no respetivo lote, 

se deparou, nalgumas situações, com a impossibilidade de aceder a crédito bancário ou, 

quando possível, obter financiamento em condições muito desfavoráveis, sustentadas por taxas 

de juro e spread muito altas. Mais constatou o requerente que o acesso ao mesmo crédito, em 

nome individual, teria condições mais favoráveis dada a existência de património a título de 

garantia. 

 

Assim, mediante a necessidade de financiamento verificada para construção do armazém pelo 

requerente e tendo em conta que o mesmo é o único titular e gerente da referida sociedade 

“Os Sabores de Serpa, Lda., colocam à consideração a possibilidade de alteração do titular do 

lote nº44, de Sabores de Serpa, Lda. para António da Conceição Cavaco Colaço. 

 

 Deliberação  

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

do titular do lote nº44 da Zona Industrial de Serpa, de “Sabores de Serpa, Lda” para “António 

da Conceição Cavaco Colaço”.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

9. Proposta de cedência de gabinete no CADES – Requerente: José Marquez Rodriguez 

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento informa que 

o requerente José Marquez Rodriguez de nacionalidade espanhola mas com morada na 

Avenida da Paz nº4, pretende um gabinete no Espaço CADES. O objetivo deste pedido passa 

pela intenção de criar uma empresa de serviços de apoio ao cliente com uma estrutura de um 

Call Center. Este serviço, por sua vez, prestará serviço às empresas do Grupo Open, que por 

sinal, já tem um espaço aberto também em Serpa. 

 

Numa fase de arranque da empresa o requerente solicita um gabinete, se possível o gabinete 

nº6, com intenção de alargar fisicamente o projeto a outros gabinetes que será determinado 

pelo aumento de postos de trabalho. O espaço solicitado é por três anos.  
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Os documentos entregues no dia 13.01.2016 foram: Cópia de cartão de cidadão; curriculum e 

memória descritiva (sem referência a prazo para constituir empresa). De acordo com a alínea b) 

do artigo 8º do Regulamento Cades quando não existe atividade aberta, o requerente deverá 

entregar apenas uma memória descritiva demonstrando a capacidade para constituir a pessoa 

coletiva no prazo de 90 dias. 

 

De acordo com o artigo 10º do regulamento CADES informa-se que quanto à: 

 

1. Viabilidade económica do projeto: O formulário não apresenta valores de investimento 

contudo, o requerente indica na memória descritiva que o projeto Call Center tem como base 

um estudo de Emprego da região do Baixo Alentejo que referencia, em 2009, a capacidade de 

crescimento do sector dos serviços na região.  

 

2. Relevância económica-social: a empresa ainda não tem atividade aberta embora tenha o 

objetivo de abrir atividade mais breve possível. Desta forma entende-se que a criação deste 

projeto poderá ser uma mais-valia para a dinâmica económica social do concelho 

principalmente pelos serviços a prestar a diferentes empresas e pela necessidade de criar um 

nº grande de postos de trabalho. Ainda, verbalmente, o requerente informou que o Call Center 

tem o objetivo de efetivar negociações com empresas locais, nacionais e internacionais o que, 

de certa forma, fundamenta melhor a sua relevância económica.  

 

3. Potencialidade para a criação de emprego: segundo o requerente o arranque da empresa 

prevê a criação de alguns postos de trabalho, de nacionalidade portuguesa e espanhola, mas a 

previsão ao fim de três anos é de chegar a ter 40 a 50 postos de trabalho criados. 

 

4. Maturidade do projeto: O requerente apresentou uma memória descritiva que fundamenta a 

sua ideia de criação de um Call Center. Acrescenta-se também o facto de o requerente 

apresentar um curriculum onde denota uma experiência vasta na área dos seguros passando, 

inclusivamente, por cargos de chefia. 

 

5. Carácter inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo - o 

requerente manifesta um carater empreendedor e inovador se atendermos ao curriculum 

apresentado assim como aos objetivos definidos pela empresa. O serviço a criar é de certa 

forma inovador tendo em consideração a inexistência de uma empresa, nos mesmos moldes, 

no concelho de Serpa. 
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Atendendo à análise dos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis no CADES colocam à 

Consideração Superior a cedência de um gabinete, considerando a intenção do requerente em 

futuramente necessitar de mais espaço.  

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a José Marquez 

Rodriguez, um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa. ---------- 

 

 

10. Certificação de nome de rua na freguesia de Brinches 

Na sequência do requerimento do Sr. Carlos Manuel Travessa Franco, através de Pretensão n.º 

484/2016 de 11 de janeiro, e de acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que a 

atual Rua Nova de Santo António, em Brinches, era anteriormente designada por Rua do Vale.   

 

11. Quinta alteração ao Loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias 

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

datada de 13 do corrente mês de janeiro:  

 
1. «Antecedentes 

A operação de loteamento onde se localiza a ZAE de Pias foi aprovada por deliberação de 
câmara em 27 de setembro de 2006. Do projeto de loteamento aprovado constam a Memória 
Descritiva e Justificativa e Planta de Síntese com quadro urbanimétrico. 
Posteriormente foram realizadas quatro alterações ao alvará, aprovadas em reunião de câmara 
de 30 de dezembro de 2009, 09 de março de 2011, 04 de abril de 2012 e 02 de maio de 2013. 

2. Alteração 
A presente, 5.ª alteração ao alvará de loteamento, incide sobre o lote 25 e surge da 
necessidade de disponibilizar lotes mais pequenos e ajustados às necessidades atuais. Assim a 
alteração traduz-se na transformação de um lote de maior dimensão (1 742, 87 m2) em três 
lotes de menor dimensão. 
A proposta de alteração contempla assim: 

1) A transformação do lote 25, atualmente com as seguintes características: 

Lote Área dos 
lotes (m2) 

Área Max. 
Imp. e 
Const. 
(m2) 

COSliq. N.º Max. 
Pisos 

Cércea Usos 

25 1 742,87 1 236,93 0,71 1 6,5 Indústria/Armazenagem/Comércio/Serviços 

 
em três lotes com as seguintes características: 

Lote Área dos 
lotes 
(m2) 

Área 
Max. Imp. 
e Const. 

(m2) 

COSliq. N.º Max. 
Pisos 

Cércea Usos 

25 580,00 321,00 0.55 1 6,5 Indústria/Armazenagem/Comércio/Serviços 
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29 430,00 217,00 0.50 1 6,5 Indústria/Armazenagem/Comércio/Serviços 

30 455,00 235,00 0.51 1 6,5 Indústria/Armazenagem/Comércio/Serviços 

 
2) A cedência para o domínio público de 277, 87 m2 destinados a acessos. 

 
QUADRO URBANIMÉTRICO RESULTANTE DA 5.ª ALTERAÇÃO 

Lote Área dos 
lotes 
(m2) 

Área Max. Imp. e 
Const. (m2) 

COSliq. N.º Max. 
Pisos 

Cércea Usos 

1 971,64 626,54 0.64 1 6,5 Adega 

2 975,56 621,47 0.63 1 6,5 Adega 

3 961,91 611,30 0.63 1 6,5 Adega 

8 893,65 560,46 0.62 1 6,5 Conserva de Azeitonas 

9 880,00 550,30 0.62 1 6,5 Armazém de Produtos Alimentares 

10 866,33 540,12 0.62 1 6,5 Armazém de Alimentação, Higiene e 
Limpeza 

11 852,67 529,95 0.62 1 6,5 Armazém de Vedações 

12 839,02 519,78 0.62 1 6,5 Armazém de Produtos de Construção 

13 611,23 349,79 0.57 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

14 545,16 300,28 0.57 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

15 505,79 271,56 0.53 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

16 467,43 242,91 0.51 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

17 423,16 209,95 0.49 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

18 616,14 351,17 0.56 1 6,5 Oficina de Reparação Auto/Máq. 
Agric./Venda Peças 

19 623,25 356,31 0.57 1 6,5 Oficina 

20 851,48 502,68 0.59 1 6,5 Serralharia Civil 

21 746,30 347,38 0.47 1 6,5 Oficina 

22 607,67 347,52 0.57 1 6,5 Oficina 

23 607,67 347,52 0.57 1 6,5 Armazém de Produtos Agroquímicos 

24 1220,17 347,52 0.28 1 6,5 Armazém de Produtos Agroquímicos 

25 580,00 321,00 0.55 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

26 3 711,11 2793,16 0.75 1 6,5 Adega 

27 2 450,92 1838,19 0.75 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

28 1 413,48 835,02 0.75 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

29 430,00 217,00 0.50 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

30 455,00 235,00 0.51 1 6,5 Indústria/Armazém/Comércio/Serviços 

TOTAL 24106,74 14772,88     

 
3. Conformidade com o Plano de Urbanização de Pias 

De acordo com o Plano de Urbanização de Pias (n.º 2 do artigo 15.º e anexo 1), é admissível um 
Índice de Ocupação Bruto de 45% em Espaços de Atividades Económicas. O Índice resultante 
desta alteração é de 39%, estando em conformidade com o estipulado no Plano. 
 

4. Obras de Urbanização 
As obras de urbanização, da responsabilidade do Município, consistem na execução dos 
acessos. 
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5. Notificação e oposição escrita  
Ao abrigo do n.º 3 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação foi efetuada 
a notificação para pronúncia dos proprietários dos lotes. Não houve qualquer oposição à 
proposta de alteração. 
 

6. Síntese 
Face ao exposto, e conforme n.º 8 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação estão reunidas as condições para seja deliberada a aprovação da proposta de 
alteração ao alvará de loteamento n.º 8/2006.» -------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Em conformidade com o n.º 8 do artigo n.º 27º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a quinta alteração ao loteamento da 

Zona de Atividades Económicas de Pias, acima transcrita, cujas plantas da situação existente e 

da proposta de alteração, constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 

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

 
 

12. Despacho n.º 1/2016 – Alteração n.º1 ao Orçamento – Ratificação  

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

despacho proferido pelo Sr. Presidente, datado de 2 de janeiro, respeitante à 1.ª alteração ao 

Orçamento: 
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13. Parecer sobre aumento de compartes  

Na sequência do requerimento de Joana Raquel Prior Neto, com entrada na autarquia em 23 de 

dezembro de 2015 e de acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território, datado de 28 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

emitir Parecer Favorável ao aumento de compartes nos seguintes prédios rústicos: 

 

- (Campo da Mira), descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

1595/19930326 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob o artigo 228 | 

Secção J, registada com 2,15hect; 

- (Alto do Grilo), descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

601/19880712 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob o artigo 229 | 

Secção J, registada com 5,575hect; 

- (Campo da Mira), descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

642/19881102 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob o artigo 281 | 

Secção J, registada com 6,25hect; 

- (Courela do Alto do Grilo), descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

996/19951002 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Santa Maria, sob o artigo 11 | 

Secção L, registada com 10,85hect; 

- (Courela do Carapateiro), descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 

997/19951002 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Santa Maria, sob o artigo 30 | 

Secção K, registada com 13,4125hect; 

 

Decorrente da doação de MARIA JOSEFA DE SOTO DE ASSIS PARREIRA CANO, proprietária, vai 

efetuar a favor de, MARIA DE LURDES DE ASSIS PARREIRA CANO MADEIRA, ANTÓNIO MANUEL 

DE ASSIS PARREIRA CANO, JOSÉ MANUEL DE SOTO DE ASSIS PARREIRA CANO, MARIA JOSEFA 

DE ASSIS PARREIRA CANO, JOÃO MANUEL DE SOTO DE ASSIS PARREIRA CANO, filhos, na 

proporção de 1/5 a cada um, por não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, 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. ---------------------------------------------- 
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14. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

dezembro 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 24 

de junho de 2015, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento remete ao Órgão 

Executivo, a listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de dezembro.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida listagem de aquisição de serviços, 

respeitante ao mês de dezembro de 2015, relativamente aos quais tinha emitido parecer 

genérico favorável, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a qual consta de 

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

 
 

15. Direito de reversão – Loteamento do Monte da Vinha, lote 51, em Vila Nova de 

S.Bento 

Foi analisada a seguinte informação a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 
Assessoria Jurídica: 

 

«Perante o pedido formulado pelo requerente Manuel Ramos Agostinho, E/15965/2015, de 
05/11/2015 e, efetuadas as pesquisas necessárias informa-se: 

1 - Confirmação de dados: 

- Foi celebrada escritura de compra e venda, em 17/02/1998, livro de notariado privativo nº 96-
A/fls. 64, respeitante à venda do lote de terreno nº 51, do Loteamento do Monte da Vinha, em 
Vila Nova de S. Bento, pelo Município de Serpa; 

- Do registo do lote de terreno na CRP, certidão que anexa, consta a cláusula de reversão, nos 
termos da qual o Requerente se obrigava a iniciar a construção de um fogo para habitação no 

prazo de 1 ano e a concluir a construção no prazo de 3 anos, contados a partir de 17 de 
fevereiro de 1998; 

- Foi emitido alvará de licença de construção nº 01/1999, processo nº 1227/98, ao proprietário 
do lote, ora Requerente; 

- Por consulta à Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, verificou-se que a 
construção foi iniciada e concluída na sua quase totalidade dentro do prazo concedido 
(circunstância confirmada ainda pelo visionamento de fotografia aérea de 2001); 

- Ficaram então por concluir os acabamentos interiores, por dificuldades financeiras do 
Requerente, o que apenas se veio a verificar recentemente em 2014; 

- Finalmente foi emitido o alvará de utilização n.º 12/2014, de 23/03/2014, após confirmação 
pelo Serviço de Fiscalização, da conclusão integral da obra; 

Em face ao exposto solicita agora o Requerente autorização para o cancelamento de cláusula 
de reversão para efetuar o registo do edifício no lote de terreno. 

2 - Proposta de decisão: 
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Perante o processo de venda do lote de terreno, destinado a habitação, e de licenciamento da 
obra no referido lote, verifica-se que o proprietário do lote procedeu à construção do edifício a 
que se obrigou, embora em prazo superior ao inicialmente acordado. 

Verifica-se, no entanto, que apenas ficaram por concluir os acabamentos interiores, por 
dificuldades financeiras do Requerente, situação que foi recentemente superada, não se 
encontrando fundamento para que o Município exerça agora o direito de reversão. 

Em face ao exposto, compete ao órgão executivo pronunciar-se sobre o eventual não exercício 

do direito de reversão e autorizar o cancelamento da mencionada cláusula de reversão, tendo 
em vista o registo do edifício.» ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

o direito de reversão relativamente ao lote de terreno n.º 51 do loteamento do Monte da 

Vinha, em Vila Nova de S. Bento, autorizando o cancelamento da respetiva cláusula de 

reversão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Rede de Museus do Distrito de Beja – Proposta de alteração de designação  

O Gabinete de Turismo e Património informa que a Rede de Museus do distrito de Beja 

propôs à CIMBAL integrar esta Associação de Municípios, sendo que a CIMBAL aceita a 

proposta de integração da Rede de Museus. 

Porém esta integração tem implicações na denominação da rede, isto é, implica alterações à 

sua atual designação “Rede de Museus do distrito de Beja”.  

Foram apresentadas outras designações, as quais analisadas e sujeitas a votação resultaram 

na proposta de “Rede de Museus do Baixo Alentejo”.  --------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

alteração da denominação para REDE DE MUSEUS DO BAIXO ALENTEJO. ------------------------------------ 

 

 

17. Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2015/216 

Em conformidade com o Plano de Auxílios Económicos para o ano letivo 2015-2016, o Gabinete 

de Ação Social e Educação informa que deverá a autarquia proceder à atribuição de auxílios 

económicos com o escalão A à aluna Naísa dos Reis Gimenes Silva que frequenta o 1.º ano da 

EB1 de Vila Nova de São Bento. A aluna frequenta recentemente a escola uma vez que veio 

transferida de outro concelho (informação prestada pelos serviços administrativos da EB2,3 de 

VNSB) e proceder à atribuição de auxílios económicos - com o escalão A ao aluno Isacc Silva 
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Fialho que frequenta o 2.º ano da EB1 de Vila Nova de São Bento. O aluno frequenta 

recentemente a escola uma vez que também veio transferido de outro concelho (informação 

prestada pelos serviços administrativos da EB2,3 de VNSB).  

 Deliberação 

De acordo como disposto na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de Março e de acordo com as medidas definidas no 

Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da 

administração Escolar, atualizado pelo Despacho nº8452-A/2015, de 31 de julho, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição de auxílios 

económicos acima indicada. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Assuntos gerais de interesse autárquico 

O Órgão Executivo tomou conhecimento da declaração de voto do Grupo Parlamentar do PCP 

na sequência da votação do projeto de lei “Extinção das reduções remuneratórias na 

administração pública”, bem como a proposta de alteração apresentada a este projeto de lei e 

que propunha a extinção das reduções remuneratórias a partir de 1 de janeiro de 2016: 
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19. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 12, referente ao 

dia 19 de janeiro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.322.955,58 (um milhão, 

trezentos e vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e oito cêntimos) 

e 34.462,60 (trinta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e sessenta cêntimos), 

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

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho informou que, 

integrado numa visita de eleitos do PS, visitaram a Escola Profissional de Desenvolvimento 

Rural de Serpa (EPDRS) e reuniram com o seu Diretor. Aquela escola está próxima dos 25 anos 

de existência e tem sobrevivido a uma série de tormentas, mas agora está com dificuldades 

significativas, nomeadamente no que diz respeito às auxiliares e os atrasos significativos nos 

fundos comunitários são um entrave ao normal funcionamento da escola no futuro.  

Gostaria de recolher um apoio coletivo e concertados nalguns domínios, no sentido de todos 

defendermos publicamente aquela escola. 

No que diz respeito aos assuntos de interesse autárquico, refere que irá enviar por email, para 

que se possa tomar conhecimento numa próxima reunião da Câmara, de uma interpelação que 

um deputado do Partido Socialista fez ao Governo sobre a situação das estradas no distrito de 

Beja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que tudo o que o Sr. Vereador Noel acabou de referir sobre 

a EPDRS, é um reforço daquilo que tem sido a posição pública da Câmara Municipal 

relativamente àquela escola. A Câmara sempre tem apoiado o processo, e sobre a falta de 

financiamento e a questão dos auxiliares já decorreu na autarquia uma reunião com o 

Delegado Regional e convidou-se o Diretor da EPDRS para participar nessa reunião, onde foram 

abordadas essas questões. Ficou a Delegação Regional de agendar uma nova reunião para se 

tratar dos assuntos da EPDRS e sobre o início das obras da Escola Secundária. Continua-se a 

aguardar o agendamento dessa reunião.  
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Refere ainda que uma forma de mostrar a Escola de Desenvolvimento Rural à comunidade e 

divulgar o trabalho que é desenvolvido, tem sido a realização das últimas edições da Gala 

Equestre nas instalações daquela escola e recorda também o apoio da autarquia na construção 

dos picadeiros, pelo que, é evidente a união de esforços em manter a escola e reforçar as suas 

competências. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 

 Parecer prévio vinculativo para renovação de contrato de monotorização de viaturas 

– Sistema de Gestão de Frotas 

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração do roteiro e 

das folhas de sala para o Museu Arqueológico 

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para a auditoria externa às 

contas do Município 

 Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – Programa Municipal de 

Habitação Jovem 

 Loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento – Programa 

Municipal de Habitação Jovem 

 Proposta de protocolo com a Associação de Defesa do Património de Mértola 

 Proposta de atribuição de lote n.º 44 da Zona Industrial de Serpa 

 Proposta de cedência de gabinete no CADES – Requerente: José Marquez Rodrigues 

 Certificação de nome de rua na freguesia de Brinches 

 Quinta alteração ao Loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias 

 Despacho n.º 1/2016 – Alteração n.º1 ao Orçamento – Ratificação  

 Parecer sobre aumento de compartes  

 Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

dezembro 

 Direito de reversão – Loteamento do Monte da Vinha, lote 51, em Vila Nova de 

S.Bento 

 Rede de Museus do Distrito de Beja – Proposta de alteração de designação  

 Atribuição de auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Ano letivo 

2015/216 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H50 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 2/2016 
 

 
DOCUMENTOS QUE SE ARQUIVAM EM PASTA ANEXA À ATA  

 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016 
 
 
 

ANEXO 1 – Loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento – Programa 

Municipal de Habitação Jovem – Lista definitiva dos concorrentes 

 
 

ANEXO 2 – Quinta alteração ao Loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias – Plantas  

 
 

ANEXO 3 - Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Listagem do mês de 

dezembro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


