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Ata n.º 3/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária pública de 3 de fevereiro de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 17H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 3/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 3 DE FEVEREIRO DE 2016 

 

No Centro Cultural de Brinches, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia três de 

fevereiro de 2016, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do 

artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 2/2016 

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 2, relativa à reunião realizada no dia 20 de janeiro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. Feitas as alterações solicitadas pelo Sr. 

Vereador Noel Farinho, numa das suas intervenções, a ata 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. Conselhos Gerais da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa - Substituição de representante 

3. Proposta de aquisição de prédio sito na Rua dos Quarteis, n.º 30 e 32 em Serpa 

4. Proposta de alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, em Serpa 

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Parecer prévio vinculativo para conceção e produção de exposição – Feira do Queijo 

2016 

7. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para manutenção do Epaper e 

Kapture/X Arq 

8. Parecer sobre aumento de compartes 

9. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2016 

10. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação dos municípios associados 

11. Gravações Património Imaterial – Pedido de apoio 

12. Resumo Diário da Tesouraria 
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ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

1.1.Comissão de Militares do Regimento de Cavalaria N.º 3 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Militares do Regimento de Cavalaria N.º 3 de 

Estremoz, através de email datado de 4 de janeiro 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 

utilização do Salão Polivalente de Serpa (100,00 €), no dia 5 de março, para realização do 

almoço convívio anual. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.2.Associação de Futebol de Beja 

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

Beja requereu e foi cedido o campo de futebol sintético, no dia 31 de janeiro de 2016, das 10 às 

12 horas para realização do treino da seleção de sub 13. 

A taxa de utilização é de 30 euros (2h x 15€), pelo que, com base no Regulamento de Taxas do 

Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou Reduções, ponto 2 alínea b), e mediante 

solicitação, propõem a isenção deste pedido, atendendo à natureza da entidade (associação 

desportiva sem fins lucrativos). ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Face ao exposto e de acordo com o solicitado pela Associação de Futebol de Beja, através de 

email datado de 19 de janeiro 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 utilização do campo de 

futebol sintético, no dia 31 de janeiro do corrente ano. --------------------------------------------------- 

 

1.3.Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria 

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

Recreativa de Santa Iria leva a efeito no dia 7 de fevereiro de 2016 o I Trail de Santa Iria e 

solicita a isenção do pagamento da taxa de licenciamento da prova no valor de 33,66 €. 

Com base no Regulamento de Taxas do Município de Serpa, capitulo III, artigo 8º - Isenções ou 

Reduções, ponto 2 alínea b), propõem a isenção deste pedido, atendendo à natureza da 

entidade (associação sem fins lucrativos). 

 

Face ao exposto e de acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Recreativa de Santa 

Iria, através de Pretensão n.º 1208 datada de 25 de janeiro 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 
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Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa 

respeitante ao licenciamento da prova “I Trail de Santa Iria”. ---------------------------------------------- 

 

 

2. Conselhos Gerais da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa - Substituição de representante 

Considerando que a Srª Vereadora Paula Pais retomou o seu mandato, a Câmara Municipal 

analisou o assunto respeitante à representação da autarquia nos Conselhos Gerais das escolas e 

deliberou por unanimidade, que o Sr. Vereador Noel Ricardo Estevens Farinho será o 

representante na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e a Srª Vereadora 

Paula Jesus Godinho Pais Soares representará a Câmara Municipal no Agrupamento de Escolas 

n.º 2, considerando-se revogada as anteriores deliberações sobre o assunto, no que diz respeito 

a estes dois eleitos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

3. Proposta de aquisição de prédio sito na Rua dos Quarteis, n.º 30 e 32 em Serpa 

Na sequência da deliberação aprovada na reunião da Câmara Municipal, de 5 de agosto de 

2015, que aprovou o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, promoveram-se os 

procedimentos adequados à aquisição e venda de diversos edifícios. 

Em conformidade, apresenta-se a seguinte proposta de aquisição do prédio sito na Rua dos 

Quarteis, n.ºs 30 e 32. 

Em resultado da presente proposta, resulta o seguinte quadro: 

 

Aquisições     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Rua dos Cavalos 2499/20140514 Artigos 

1261; 1263; 

1667; 

93 330,00€ Recolha de documentos / 

Marcação de escritura 

Terreiro de D. João 1025/19960322 Artigo 611 21 675,00€ Recolha de documentos / 

Marcação de escritura 

Rua dos Quarteis 3443/20101220 Artigo 1864 25 000,00€ Apreciação da CM 

Vendas     

Prédio CRP Finanças Valor Situação 

Largo de Salvador 3490/20110919 Artigo 4059 95 000,00€ 

(base) 

Apreciação das Propostas Técnicas 

e de Habilitação 
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Na sequência das negociações efetuadas com os proprietários do prédio sito na Rua dos 

Quartéis, nºs 30 e 32, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1864 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 3443/20101220, foi formalizada a vontade de proceder à respetiva aquisição, por ofício de 

21 de outubro último, pelo valor de 25 000,00€, conforme Relatório de Avaliação elaborado por 

perito da lista oficial. 

Em resposta vieram os respetivos comproprietários Maria Ana Teotónio Santos, Dulcínia dos 

Prazeres Teotónio, Zelinda de Guadalupe Teotónio Oliveira, Mariana de Nazaré Evaristo 

Teotónio Pinto, Maria de Lurdes Teotónio Ramalho e Maria Cândida Evaristo Teotónio Elvas dar 

o seu acordo à venda e ao preço proposto. 

Posteriormente, tendo-se verificado pela documentação junta pelos mesmos comproprietários, 

a existência de testamento por óbito de Ana Gertrudes Belchior, que favorecia uma das 

herdeiras (Maria Cândida Evaristo Teotónio Elvas), foi remetido novo oficio, a 17 de novembro, 

com proposta de repartição do referido montante de 25 000,00€, pelos 6 comproprietários de 

acordo com as respetivas quotas, que mereceu idêntico acordo. 

Procedeu-se ao cabimento da verba pelo documento interno nº 466, de 18/01/2016, que deu 

origem ao cabimento com o n.º sequencial 10878. 

Face ao exposto e verificado o acordo dos comproprietários cabe à Câmara Municipal deliberar 

sobre a aquisição do mencionado prédio urbano, pelo valor de 25 000,00€, de harmonia com o 

disposto no artigo nº 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das 

Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 

de Setembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com a informação e nos termos do disposto no artigo nº 33º, nº 1, alínea g) da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o 

prédio urbano sito na Rua dos Quarteis, nºs 30 e 32, inscrito na matriz predial urbana da União 

de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 1864 e descrito na Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 3443/20101220, pelo valor de 25 000,00 € (vinte e cinco mil euros).  

 

4. Proposta de alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, em Serpa 

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

Território, datada de 27 de janeiro do corrente ano: 

 

1. Antecedentes 
«A operação de loteamento foi aprovada, por unanimidade, na reunião da Câmara Municipal em 22 de 
dezembro de 2004 e retificada pela última vez, também por unanimidade, na reunião da Câmara 
Municipal de 26 de março de 2008.  
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2. Alteração 

Considerando o interesse manifestado por alguns proprietários de lotes do loteamento em ampliar as 
áreas de implantação e construção do edifício principal, bem como, a disponibilização de uma área para 
anexos, propõe-se que: 
 

1. O quadro urbanimétrico permita edificações e ampliações até aos limites definidos no quadro 
de índices do Plano de Urbanização de Serpa (PUS); 
 

2. As edificações e ampliações permitidas ao abrigo dos índices previstos no PUS sejam admissíveis 
a tardoz da edificação principal. Que possam, ainda, ser admissíveis outras alterações e 
ampliações à edificação, desde que não ultrapassem o alinhamento definido pela fachada 
principal; 
 

3. O projeto tipo previsto no loteamento seja eliminado e substituído por Esquema Volumétrico 
Orientador que passa a fazer parte integrante do Loteamento Municipal. Podem ser feitas 
alterações a este esquema mediante a apresentação de proposta e após apreciação técnica da 
mesma por parte dos serviços; 
 

4. As alterações propostas não se apliquem aos lotes 13, 26, 27, 28, 29, 30, 43 e 44 por se tratar de 
lotes destinados a construção livre. 

 
 

3. Conformidade com o Plano de Urbanização de Serpa 
De acordo com o Plano de Urbanização de Serpa (artigos n.º 22º e 26º), são admissíveis as alterações 
propostas. 
 

4. Obras de Urbanização 
As alterações propostas não implicam novas obras de urbanização. 
 

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 Loteamento 
Municipal da Zona Nascente. 
Anexos: 

a) Planta cotada e de síntese em vigor; 
b) Planta cotada e de síntese proposta; 
c) Esquema volumétrico Orientador; 
d) Memória descritiva.» -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração acima proposta ao 

Loteamento da Zona Nascente em Serpa e cujas plantas se anexam à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Licenças de recinto improvisado 

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

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

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

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de realização  Data do despacho  

Comissão de Festas de 

Vales Mortos 

Baile 144 de 

2016.01.27 

2016.01.30 2016.01.27 

 

 

 

6. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para conceção e produção de 

exposição – Feira do Queijo 2016 

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

Aprovisionamento, datada de 25 de janeiro: 

 

«De acordo com a informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, de 
19/01/2016, há a necessidade de contratar uma empresa para a Conceção e Produção de 
Exposição, pelo que se justifica a abertura do respetivo procedimento público pré-contratual. 
Esta exposição destina-se à “Feira do Queijo de 2016”, que se realiza nos dias 26, 27 e 28 
fevereiro. 
Neste quadro, propõe a Dr.ª Cristina Caro, a contratação à empresa Eco Sapiens, Ldª, uma vez 
que esta empresa está capacitada para a realização do serviço, mostrando conhecimento e 
experiência para o efeito, conforme I/506/2016.  

Assim, 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: 
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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 Conceção e 
Produção de Exposição – 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 2016, classificada 
e cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- 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, não 
há qualquer contrato anteriormente celebrado, 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. 

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: 

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, não se verificando a identidade de objeto ou de 
contraparte. 
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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 Conceção e Produção de Exposição, nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 
82-B/2014 de 31 de dezembro.» ---------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções 
Sobre o assunto, a Srª Vereadora Paula Pais propõe que todo o processo de contratação, seja 
iniciado com a devida antecedência, para que no ano seguinte se possa contatar mais empresas 
de forma a evitar ajustes diretos.  
 
O Sr. Presidente referiu que são consultadas outras empresas, como é habitual, antes de se 
propor o ajuste direto com determinada empresa.   
 
O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que, apenas a título de informação, poderia ser dado 
conhecimento das outras empresas contatadas.  
 
Propõe ainda o Sr. Vereador Noel Farinho que, de uns anos para os outros, haja procedimentos 
concursais. Contudo, tendo em conta que são completamente favoráveis à feira do queijo e 
que a câmara trabalha o melhor possível este evento, irão abster-se e o ato de gestão será 
praticado por quem tem o respetivo pelouro. ----------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
De acordo com o disposto nos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria com três abstenções por parte dos 

eleitos do PS, emitir parecer favorável para que se proceda à abertura do procedimento de 

Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a Conceção e Produção de Exposição, para a 

Feira do Queijo do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para manutenção do Epaper e 

Kapture/X Arq 

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

Aprovisionamento, datada de 25 de janeiro: 

 

«De acordo com a informação da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, de 19/01/2016, há a 
necessidade de contratar uma empresa para a Manutenção do Epaper e Kapture- X Arq, pelo 
que se justifica a abertura do respetivo procedimento público pré-contratual. 

Este serviço será a realizar durante os anos económicos de 2016 e 2017. 

Neste quadro, propõe a Engª. Teresa Bettencourt, a contratação à empresa Mind- Software 
Multimédia e Industrial SA, uma vez que esta empresa está capacitada para a realização do 
serviço e foi a fornecedora/instaladora dos sistemas agora objeto de manutenção, mostrando 
conhecimento e experiência para o efeito, conforme I/8795/2015.  
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Assim, 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 Manutenção do 
Epaper e Kapture/X Arq – 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 2016, classificada 
e cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 e A2: 
- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 
- Económica – 020219 Assistência Técnica; 
- 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, não 
há qualquer contrato de serviços anteriormente celebrado com a empresa, 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. 

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: 
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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, não se verificando a identidade de objeto ou de 
contraparte. 

e) Conforme nº 19, do artº 75 da LOE 2015, aprovado pela Lei nº 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, junta-se autorização prévia da assunção de encargos plurianuais, 
conferida pelo Senhor Presidente, ao abrigo da delegação de competências, 
conforme art.º. 6º, nº 3 da LCPA, alterada pela Lei nº 25/2015 de 17 de março, 
atribuída em reunião da Assembleia Municipal de 17/12/2015. (Anexo A3) 

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 Manutenção do Epaper e Kapture/X Arq nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei 
nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» ------------------------------------------------------------------------------ 



                                                             Ata n.º 3 – 03/02 

 
 

2016 

 

 15 

 



                                                             Ata n.º 3 – 03/02 

 
 

2016 

 

 16 

 

 



                                                             Ata n.º 3 – 03/02 

 
 

2016 

 

 17 

 Intervenções 

Na sequência das questões levantadas pelo Sr. Vereador Daniel Veiga sobre o funcionamento 

do Epaper, o Sr. Presidente referiu que se trata de uma ferramenta e não de um serviço e nem 

todos os procedimentos, na sua totalidade, poderão estar a funcionar através do Epaper. Diz 

ainda que fomos uma das primeiras Câmaras a ter em funcionamento este suporte. Contudo, 

poderá solicitar-se aos serviços que informem sobre o que neste momento, os munícipes 

podem tratar através do Epaper. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  
De acordo com o disposto nos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de 

dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores 

vereadores do PS, emitir parecer favorável para que se proceda à abertura do procedimento de 

Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a Manutenção do Epaper e Kapture/X Arq. ------- 

 

 

8. Parecer sobre aumento de compartes 

Na sequência do requerimento de Henrique Mira Coroa, datado de 19 de janeiro do corrente 

ano, e de acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território datado 

de 20 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir Parecer Favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado (Herdade de Garfanes ou Herdade de 

Grafanes), descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º380/19890601 e 

inscrito na matriz predial da freguesia de Salvador, sob o artigo 35 - Secção L, com 

379,1861hectares (foram desanexados 16,2389hectares) e artigo urbano 668, com 40m2, 

decorrente da doação que Henrique de Mira Coroa e Maria Aline Lança dos Santos Ferreira de 

Mira Coroa, vão efetuar a favor de Luís Carlos Ferreira de Mira Coroa e Armando Jorge Ferreira 

de Mira Coroa, filhos, na proporção de ½ 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2016 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à transferência mensal de 2.917,97 

(dois mil, novecentos e dezassete euros e noventa e sete cêntimos) para a CIMBAL – 

Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, respeitante ao ano de 2016, de acordo com o 

mapa abaixo descrito e procedeu-se ao respetivo cabimento sequencial n.º 10958/2016.  
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10. Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação dos municípios 

associados 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, proceder à transferência mensal de 400,00 € 

(quatrocentos euros), para o Conservatório Regional do Baixo Alentejo, respeitante ao ano de 

2016, de acordo com o oficio n.º 259/2015, remetido pelo Conservatório e procedeu-se ao 

respetivo cabimento sequencial n.º 10864/2016. ------------------------------------------------------------- 

 

11. Gravações Património Imaterial – Pedido de apoio  

A produtora "A Musica Portuguesa a Gostar dela Própria", responsável pelo programa "O Povo 

que Ainda Canta" solicita apoio/donativo para a realização de filmagens no concelho - 

Gravações Património Imaterial, previstas para o período de 4 a 8 de fevereiro.  

De acordo com informação da produtora, o material que recolherem no âmbito destas 

filmagens será para utilização em vários projetos relacionados com música, gastronomia, dança 

etc... estando atualmente em negociações com a RTP para a continuação do programa atrás 

referido, bem como com um canal televiso Espanhol para a produção de um programa Ibérico.  

O apoio financeiro que pretendem traduz-se em refeições e estadia para 3 pessoas, bem como, 

o montante de 200,00 para suportar as deslocações. 
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 Deliberações 

Sobre o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor 

de 200,00 (duzentos euros), para a produtora “A Música Portuguesa a Gostar dela Própria”. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11070/2016.  

 

12. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 22, referente ao 

dia 2 de fevereiro de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 750.511,37 (setecentos e 

cinquenta mil, quinhentos e onze euros e trinta e sete cêntimos) e 113.010,65 (cento e treze 

mil, dez euros e sessenta e cinco cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações 

não orçamentais, respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho 

faz referência à intervenção na estrada de Serpa/Brinches, que considera ter sido uma 

requalificação fraca, e o que a empresa fez foram uns enxertos e a estrada continua perigosa. 

Propõe que se insista junto da respetiva entidade, no sentido de atuar com caráter emergente 

nesta estrada. Não foi uma atuação de acordo com as expetativas e necessidades das pessoas, 

para além do tempo excessivo que levou a fazer essa reparação. Considera que é necessário 

insistir junto das autoridades nacionais.  

Aborda ainda outro assunto, relacionado com a atuação das forças de segurança nesta 

freguesia, que quase não é notada, particularmente em períodos de campanhas agrícolas em 

que estas freguesias rurais têm muitas pessoas de fora a trabalhar e deveria notar-se mais a 

presença da GNR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que os dois assuntos anteriormente abordados não 

são competência/responsabilidade direta da Câmara, são da responsabilidade do órgão central, 

mas por se tratar de serviços públicos, todos deveremos estar atentos. Informa que há cerca de  

quinze dias, foi solicitada uma reunião com as forças de segurança, pois esta situação não se 

passa apenas em Brinches, mas sim em todo o concelho e será esse assunto que se irá colocar à 

GNR, bem como o inicio da obra do novo posto. Segundo informações anteriores da GNR, tem 

havido mais cuidado e estão atentos a esta questão. A avaliação dessa operação termina no 

mês de janeiro e considera que devemos pedir informação sobre a forma como decorreu essa 

operação este ano.  

Sobre a situação da estrada de Brinches, tal como do cruzamento Serpa-Vale de Vargo e Pias-

Vila Nova de S.Bento, informa que a Câmara tem insistido junto das autoridades para que as 

situações se consigam resolver.  
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Ainda em relação à estrada Serpa/Brinches, manifesta o desagrado pelo tempo que decorreu a 

obra, bem como sobre o tipo de intervenção que foi feito. Da reunião solicitada, esta estrada 

será um dos assuntos a tratar. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga relativamente à obra do edificio do Atlético Clube de Brinches, 

pergunta, quando terminar, quem ficará com a gestão do espaço e que tipo de uso está 

previsto.      

Por considerar que é importante para a economia local e para que os jovens e menos jovens 

possam exercer a sua atividadde na terra onde vivem, propõe a construção de uma mini zona 

de atividades económicas (ZAE) em Brinches, que possa albergar projetos que não sejam 

possíveis executar em zonas que não sejam ZAE. Assim, poder-se-ia dotar Brinches de um 

pequeno espaço, para que as pessoas empreendedoras possam criar empresas, e criar 

emprego e as empresas familiares são muito importantes nos espaços rurais e são aí que elas 

vingam. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre esta proposta da mini ZAE em Brinches, o Sr. Presidente respondeu que, logicamente 

seria o ideal que houvesse um espaço desses em Brinches, outro em Vila Verde de Ficalho e 

também em Vale de Vargo, mas temos que olhar no coletivo e temos que escolher entre o que 

gostaríamos de fazer e o que é possível fazer. O concelho de Serpa é o único concelho do 

Distrito que tem três zonas industriais, os outros têm apenas uma ZAE na sede do concelho. 

Temos que ser realistas, as que existem estão praticamente esgotadas e já estamos a investir 

na aquisição de terrenos para a sua ampliação. Não fica de parte essa vontade de ter ZAE em 

todas as freguesias, mas temos que ser realistas e atualmente é muito difícil e até porque neste 

quadro comunitário, até ao dia de hoje, não se afigura que haja um possível financiamento para 

este tipo de obras. A aposta da câmara continua a ser no fortalecimento das que existem. 

Contudo, neste momento, não temos conhecimento de nenhuma empresa nestas três 

localidades que quisessem instalar-se e que não tivessem possibilidade de o fazer. Há total 

abertura e disponibilidade da autarquia para resolver a situação de possiveis investidores, mas 

normalmente, são projetos ligados à agricultura que preferem instalar-se perto das suas 

explorações.  

Sobre a obra do Atlético, informa que a Câmara fez uma limpeza ao espaço, pretende-se 

efetuar uma cobertura no edificio, que será realizada por uma empresa, será uma 

requalificação do edifício no que diz respeito à sua estrutura. A utilização que terá no futuro, 

será da responsabilidade do proprietário, que é a Junta de Freguesia.  

 

A Srª Vereadora Paula Pais solicitou informação sobre o projeto de requalificação da rotunda 

em Serpa, junto ao tribunal, cuja obra está a decorrer.  



                                                             Ata n.º 3 – 03/02 

 
 

2016 

 

 21 

O Sr. Presidente informou que se trata de uma obra realizada inteiramente pela Câmara, e em 

grande parte com reaproveitamento de materiais que existiam na autarquia e que será 

dedicada ao queijo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Período de Intervenção do Público 

Foi dada a palavra ao Sr. Domingos Godinho, residente em Vila Nova de S.Bento, que 

apresentou um assunto relacionado com o pagamento do fornecimento de água. Refere que 

em 2013 esteve uns meses sem efetuar o pagamento da água e em janeiro de 2014 recebeu 

uma carta a solicitar esse pagamento. Contudo, refere que a divida prescreveu e ontem 

recebeu da autarquia um ofício com a notificação para efetuar o pagamento de uma multa, 

alegando o facto de ter violado a torneira de segurança, tendo dez dias para se pronunciar 

sobre o assunto. Refere que não corresponde à verdade a acusação feita. ----------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por dizer que a leitura e cobrança do fornecimento de água tem sido 

um processo complicado desde há alguns anos, agravado pela redução de recursos humanos 

para esse efeito, mas tem-se vindo a tentar sempre melhorar. Contudo, independentemente da 

leitura do contador, a Câmara envia sempre mensalmente a fatura aos consumidores.  

Relativamente à situação exposta pelo municípe, não tem neste momento dados que lhe 

permitam responder, pois não tem conhecimento desse processo. Irá verificar o assunto com 

os respetivos serviços e analisar o processo. Disponibiliza-se para atender o Sr. Domingos na 

Câmara Municipal, bastando para o efeito solicitar a marcação de uma reunião no Serviço de 

Atendimento ao Público, e nessa altura já terá conhecimento do respetivo processo. ------------- 

 

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  

 Conselhos Gerais da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa e 

Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa - Substituição de representante 

 Proposta de aquisição de prédio sito na Rua dos Quarteis, n.º 30 e 32 em Serpa 

 Proposta de alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, em Serpa 

 Licenças de recinto improvisado 

 Parecer prévio vinculativo para conceção e produção de exposição – Feira do Queijo 

2016 

 Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para manutenção do Epaper e 

Kapture/X Arq 
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 Parecer sobre aumento de compartes 

 CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2016 

 Conservatório Regional do Baixo Alentejo – Comparticipação dos municípios 

associados 

 Gravações Património Imaterial – Pedido de apoio 

 Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H25 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 3/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
 

 

 

 

Anexo 1 - Proposta de alteração ao Loteamento Municipal da Zona Nascente, em Serpa                      

Plantas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


