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Ata n.º 5/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 2 DE MARÇO DE 2016 

 

Na sala de sessões do edifício da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia dois de março 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 4/2016 

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 4, relativa à reunião realizada no dia 22 de fevereiro, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. 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. Pedido de autorização para a realização de Passeio TT – Requerente: Comissão de Festas 

de A-do-Pinto  

3. Pedido de autorização para a realização de Passeio TT – Requerente: Associação Cultural 

e Juvenil UAI 

4. Proposta de Compromisso de Cooperação Técnica, Cultural e Artística entre a 

Universidade do Estado da Bahia e a Câmara Municipal de Serpa 

5. Biblioteca Municipal de Serpa – Relatório de ocorrência 

6. Venda de prédio urbano no Largo de Salvador em Serpa 

7. Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de Santa Iria  

8. Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de A-do-Pinto 

9. Sociedade Luso União Serpense – Pedido de subsídio  

10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na Rua 

de Nossa Senhora n.º 1, em Serpa 

11. Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Comparticipação para 2016 

12. Parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para a produção e montagem de 

espetáculo na Praça no dia 12 de junho – XIII Encontro de Culturas 



                                                     Ata n.º 5 – 02/03 

 
 

2016 

 

 3 

13. Parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para a assessoria aos campos 

relvados do concelho  

14. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 
1. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS  

1.1.Associação Cultural e Juvenil UAI 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Juvenil UAI, através de Pretensões 

n.º2247 e 2701 datadas de 16 e 22 de fevereiro do corrente ano, respetivamente 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 licenciamento, no valor de 33,66 €, referente ao Passeio TT realizado no dia 20 de 

fevereiro do corrente ano e da taxa de recinto improvisado, no valor de 15,00 €, respeitante à 

demonstração de toureio a pé, realizada no dia 27 de fevereiro. --------------------------------------- 

 

1.2. Comissão de Festas de A-do-Pinto 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de A-do-Pinto, através de Pretensões 

n.º2490 e 2731 datadas de 18 e 23 de fevereiro do corrente ano, respetivamente, 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 licenciamento, no valor de 33,66€, referente ao Passeio TT realizado no dia 21 de fevereiro 

do corrente ano, e da taxa de ruido no valor de 20,00 €, para o baile a realizar no próximo dia 5 

de março, no Salão Polivalente de A-do-Pinto. ---------------------------------------------------------------- 

 

1.3.Companhia de teatro Baal 17 

De acordo com o solicitado pela Companhia de Teatro Baal 17, através de email datado de 22 

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 Companhia de Teatro do pagamento das taxas de utilização do parque de campismo, 

por parte dos artistas, formadores e participantes no III Encontro Danza Duende, a realizar de 

15 a 25 de julho do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.4.Associação da Juventude Adventista  

De acordo com o solicitado pela Associação da Juventude Adventista, através de email datado 

de 3 de fevereiro 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 das taxas de utilização do parque de campismo, entre os dias 
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24 a 27 de março, por parte de cerca de 150 jovens que participam no acampamento que 

realiza anualmente.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.5.Comissão de Festas de Pias 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Pias, através de email datado de 5 de 

fevereiro 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 a 

Comissão de Festas de Pias de todas as taxas de licenciamento para as atividades a realizar no 

ano de 2016. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

2. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIO TT – REQUERENTE: COMISSÃO DE FESTAS DE 

A-DO-PINTO  

A Comissão de Festas Nossa Senhora de Fátima de A-do-Pinto, solicitou através de Pretensão 

n.º 2489 datada de 18 de fevereiro, o licenciamento para Passeio Turístico de Todo o Terreno 

no concelho de Serpa. 

O passeio realizou-se no dia 21 de fevereiro, com inicio as 9:00H e termino as 17:00H. 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais 

lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de 

Dezembro, e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 

No presente caso, a requerente apresentou a totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, 

do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março.  

Face ao parecer técnico favorável, o Sr. Presidente proferiu despacho para a emissão da licença 

solicitada, em 19 de fevereiro.  

 Deliberação 

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

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

Presidente, datado de 19 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------- 
 

3. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PASSEIO TT – REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E 

JUVENIL UAI 

A Associação Cultural e Juvenil UAI solicitou através de Pretensão n.º 2246 datada de 16 de 

fevereiro, o licenciamento para Passeio Turístico de Todo o Terreno no concelho de Serpa. 

O passeio realizou-se no dia 20 de fevereiro, com inicio as 9:00H e termino as 17:00H. 

A realização de provas desportivas e outros divertimentos públicos nas vias, jardins e demais 

lugares públicos ao ar livre, está sujeita às disposições do Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de 

Dezembro, e Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 

No presente caso, a requerente apresentou a totalidade dos elementos previstos no artigo 7º, 

do Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005, de 24 de Março. 
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Face ao parecer técnico favorável, o Sr. Presidente proferiu despacho para a emissão da licença 

solicitada, em 19 de fevereiro.  

 Deliberação 

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

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

Presidente, datado de 19 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------- 
 

 

4. PROPOSTA DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CULTURAL E ARTÍSTICA ENTRE A 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA E A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA 

Procedeu-se à análise da Proposta de Compromisso de Cooperação Técnica, Cultural e Artística 

entre o Município e a Universidade do Estado da Bahia, que visa a realização do I Simpósio 

Internacional – Patrimónios Imateriais do Alentejo à Bahia: Cante Alentejano e Capoeira, a 

realizar em Salvador entre os dias 2 e 9 de abril, e que envolve a participação do Grupo Coral e 

Etnográfico “Os Camponeses de Pias”. 

A despesa da autarquia prevista na Proposta de Compromisso, na cláusula terceira, alínea j, 

está devidamente cabimentada com os números sequenciais: 11268, 11269, 11270. 

 

O Sr. Presidente fez uma breve apresentação do assunto, referindo nomeadamente as 

responsabilidades da autarquia, no que se refere a assegurar a participação no evento do grupo 

coral e etnográfico “Os Camponeses de Pias”, a apresentação de produtos de Serpa, como o 

queijo e o vinho e a sua divulgação no mercado Brasileiro, e tendo em vista assegurar a 

realização das atividades da sua responsabilidade programadas para o Simpósio, prevê-se 

despesas no valor de 20.000,00. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTA DE COMPROMISSO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CULTURAL E ARTÍSTICA 
 

Entre: 
UNEB – UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.485.841/0001-40, 
situada na Rua Silveira Martins, n.º 2.555, Cabula, Salvador – BA, CEP: 41150-000, neste ato 
representada pelo seu Reitor, Professor José Bites de Carvalho, doravante designada “UNEB”; 
              E,  
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA, pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede na 
Praça da República, 7830-389 – Serpa - Portugal, neste ato representada pelo seu Presidente, Eng.º 
Tomé Alexandre Martins Pires, doravante designada por “CMS”; 
 
É celebrado o presente Compromisso de Cooperação Técnica, Cultural e Artística, visando a realização 
do I Simpósio Internacional – Patrimónios Imateriais do Alentejo à Bahia: Cante Alentejano e Capoeira a 
realizar em Salvador entre os dias 2 e 9 de abril de 2016 nas instalações da UNEB e nos locais 
referenciados no programa de atividades, sob responsabilidade das partes, definido de comum acordo 
entre a UNEB e a CMS, regido pelas seguintes cláusulas e condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto do Compromisso 
 
Constitui objeto do presente compromisso estabelecer as condições de cooperação para a realização do 
I Simpósio Internacional Patrimónios Imateriais do Alentejo à Bahia: Cante Alentejano e Capoeira a 
realizar em Salvador entre os dias 2 e 9 de Abril de 2016 através  
 
do Grupo de Pesquisa em Socioeconomia do Desenvolvimento Sustentável (GP-SEDES), do Centro de 
Estudos em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação (OPARÁ) e da  Secretaria Especial de Relações 
Internacionais da UNEB (SERINT) que assumirão a organização local do evento, e as atividades descritas 
na cláusula segunda,  
 
da Câmara Municipal de Serpa, que assumirá a realização das atividades descritas na cláusula terceira, 
 
Para alcançar os resultados desejados, as partes terão ativa participação em todas as fases de 
planeamento e implantação das atividades acordadas. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Responsabilidades da UNEB 

 
Constituem responsabilidades da UNEB: 
a)Autorizar o Grupo de Pesquisa em Socioeconomia do Desenvolvimento Sustentável (GP-SEDES) e  o 
Centro de Estudos em Etnicidades, Movimentos Sociais e Educação (OPARÁ)  a coordenar localmente e a 
realizar a produção científica e técnica do evento, junto com as outras partes; 
b)Ceder o espaço do Teatro da UNEB para a realização do Simpósio  assim como as demais infra-
estruturas necessária;  
c)Acionar os mecanismos para a obtenção dos espaços onde decorre o Simpósio; 
d)Assegurar o equipamento multimédia completo para todas as atividades; 
e)Assegurar no local a montagem da secretaria do Simpósio em Salvador com pontos de força para 
ligação dos computadores; 
f)Ser responsável pelos Coffee-Breaks e pelo Cocktail de Boas Vindas; 
g)Assegurar o alojamento à Comitiva do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” (30 
elementos); 
h)Assegurar a alimentação à Comitiva do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” (30 
elementos);  
i)Assegurar os transportes previstos no Programa de Atividades à Comitiva do Grupo Coral e Etnográfico 
“Os Camponeses de Pias” para os locais onde decorrem as atividades; 
j)Assegurar a realização de todas as atividades da sua responsabilidade programadas para o Simpósio; 
k)Fazer constar da homepage da UNEB um link para a homepage do Simpósio, assim como divulgar no 
site e na Instituição e onde mais for possível; 
l)Convidar alunos voluntários a participar ativamente como auxiliares do Simpósio; 
m)Assegurar Registos Audio-Visuais no Pelourinho e nos locais onde decorre o evento; 
n)Publicar eletronicamente os Anais com os trabalhos completos e registrar os ISBN das publicações nos 
órgãos competentes; 
o)Fazer constar dos Anais os registros ISBN para ser caracterizado como livro; 
p)Apresentar o Relatório Final de Contas e Resultados; 
q)Produzir um documentário final do Simpósio e divulgá-lo junto das outras partes; 
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r)Com vista a assegurar a realização das atividades da sua responsabilidade programadas para o 
Simpósio, a UNEB prevê despesas com o alojamento, a alimentação da Comitiva do Grupo Coral e 
Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, durante os dias do Simpósio (2 a 9 de abril), e transporte para os 
locais onde decorrem as atividades. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Responsabilidades da CMS 

Constituem responsabilidades da CMS: 
a)Assegurar a participação no evento do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, e nos 
termos de Protocolo Específico celebrado entre o Município e o Grupo Coral, definir as 
responsabilidades das partes na concretização e participação no I Simpósio Internacional – Patrimónios 
Imateriais do Alentejo à Bahia: Cante Alentejano e Capoeira, no que concerne a despesas com os 
transportes do Grupo Coral até Salvador; assegurar a produção da Acusmática de Pias para o espetáculo 
“Adeus meu Amor Adeus”; produção da exposição “Não há que ter Arreceio“ e apresentação de livro e 
CD do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, em Salvador; 
b)Assegurar o pagamento de dois terços das despesas com os transportes do Grupo Coral e Etnográfico 
“Os Camponeses de Pias”, até Salvador; 
c)Apoio à produção do documentário Jordões de Pias na mesa redonda sobre Tradições Juaninas;  
d) Assegurar a apresentação de produtos de Serpa (queijo e vinho) para 100 convidados; 
e) Promover diligências junto dos produtores locais de vinho e queijo,  de forma a colaborarem na 
apresentação dos produtos durante o Simpósio e ao mesmo tempo divulgarem e promoverem os 
produtos no mercado Brasileiro; 
f)Tratar dos pedidos de autorização para a entrada de produtos de Serpa (queijo e vinho) no Brasil; 
g) Apoiar a apresentação de livro e CD do Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, em 
Salvador; 
h) Assegurar a Comunicação Audio-Visual do Simpósio em Portugal; 
i) Fazer a divulgação do evento, através de link na homepage da CMS para a homepage do Simpósio, 
assim como através de outros meios disponíveis no gabinete de informação, comunicação e imagem do 
município; 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Duração do Compromisso de Cooperação 

Este compromisso passa a vigorar a partir da data da sua assinatura e terá vigência até o término do 
evento, sem prejuío dos direitos e obrigações que resultem para as partes por força da sua realização. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Coordenação e Acompanhamento do Simpósio 

1. As partes designam o Prof. Doutor Feliciano José Borralho de Mira, como coordenador do I 
Simpósio Internacional Patrimónios Imateriais do Alentejo à Bahia: Cante Alentejano e Capoeira e o 
representante da UNEB, a fim de manterem-se informados sobre a coordenação e acompanhamento de 
todos os trabalhos realizados para a realização do Simpósio.  
2. O interlocutor da CMS será a Dra Odete Bernardino Afonso Borralho. O interlocutor do Grupo 
Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias” será o Sr. António Manuel Borralho Lebre. 
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CLÁUSULA SEXTA 
Observação Geral 

Este documento é elaborado em português, e assinado em duas vias nesta data. UNEB e CMS manterão 
cópia de seus respetivos contratos originais assinados pelos representantes de cada instituição. 
 
 
Salvador,         de Março de 2016                                               Serpa,         de Março de 2016 

_______________________________                           ________________________________ 
Prof. José Bites de Carvalho            Engenheiro Tomé Pires                              

Reitor da UNEB                                                                         Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

 

________________________________                          __________________________________ 
Profª Jardelina Nascimento                                                                     Sr. Antonio Lebre 

Testemunha                                                                                                Presidente do Grupo Coral e Etnográfico “Os                    

                                                                                                                      Camponeses de Pias” 

 

 Deliberação  

Foi deliberado, por unanimidade, concordar com a Proposta de Compromisso de Cooperação 

Técnica, Cultural e Artística entre o Município e a Universidade do Estado da Bahia, acima 

transcrita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SERPA – RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelos Serviços de Assessoria Jurídica, 

que se transcreve: 
 

«De acordo com a informação prestada no relatório de ocorrência, no dia 15 de dezembro de 2015, pelas 
16.45h, dois indivíduos, de seus nomes, José Luís da Palma Janeiro e Aníbal Pires dos Santos Rodrigues, 
desentenderam-se e ameaçaram-se, ignoraram a solicitação firme da funcionária que exigiu que 
cessassem com tais comportamentos, acabando por se agredir fisicamente no interior da Biblioteca 
Municipal de Serpa, sendo que um deles terá, alegadamente, sofrido ferimentos por arma branca. 
Dada a gravidade do ocorrido, a violência envolvida com recurso a arma branca e o local onde tudo se 
passou, entendem os funcionários da biblioteca que presenciaram a situação, que foi claramente violado 
o Regulamento da Biblioteca Municipal de Serpa e que nenhum dos envolvidos oferece confiança 
suficiente que permita a utilização futura deste espaço público. 
 
Sobre a restrição de acesso futuro aos envolvidos no ocorrido, importa dizer: 
1.A Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra integra e é tutelada pela Câmara Municipal de Serpa e 
tem como objetivo promover a democratização do saber através do acesso livre e gratuito à cultura e à 
informação, privilegia o lazer, a ocupação dos tempos livres e a criação e o fortalecimento de hábitos de 
leitura, desenvolvendo atividades culturais e de animação, do livro e da leitura, particularmente 
vocacionadas para um público infantojuvenil; 

 
2.A alínea ee), do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais atribui à Câmara Municipal a competência para “Criar, construir e gerir instalações, 
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equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos 
físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal”; 

 
3.A Biblioteca está organizada em duas áreas distintas, uma destinada aos serviços públicos, de acesso 
livre, e outra aos serviços técnicos, de acesso restrito; 

 
4.Estabelece o artigo 6.º, n.º 9, alínea c) do Regulamento da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra 
que “Ao inscrever-se na Biblioteca os utilizadores comprometem-se a respeitar as condições e regras de 
utilização das instalações, equipamentos e serviços da Biblioteca definidas no presente regulamento”; 

 
5.Não oferece dúvidas que o comportamento dos senhores José Luís da Palma Janeiro e Aníbal Pires dos 
Santos Rodrigues desrespeita as condições e regras de utilização das instalações e não se coaduna em 
medida alguma com os princípios básicos de convivência e civismo; 

 
6.O Regulamento da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra estabelece no seu art.º artigo 21.º, n.º 
9, que “Os funcionários da Biblioteca podem restringir o acesso ou impedir a permanência de utilizadores 
que não cumpram as normas estabelecidas no presente regulamento ou outros princípios básicos de 
convivência e civismo”; 

 
7.Considera-se restringir “impor restrição a; limitar”, restringir in Dicionário da Língua Portuguesa sem 
Acordo Ortográfico [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2016. [ consultado em 2016-01-29 11:59:37]. 
Disponível na Internet: http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao/restringir 

 
8.Deve ser neste quadro que se projetem os condicionamentos à liberdade de acesso que venham a 
mostrar-se necessários por razões de segurança e ordem pública; 

 
9.Este preceito tem em vista casos de perturbação atual e pontual do funcionamento normal da 
Biblioteca, com base na ocorrência de factos concretos justificativos da restrição ao acesso; 

 
10.Todavia, presentemente, com a possibilidade da presença dos dois envolvidos no ocorrido, debatem-
se os serviços bibliotecários com uma dificuldade prática de garantia efetiva de segurança, relativamente 
aos restantes utilizadores e funcionários; 

 
11.Considerando, sobretudo, a frequência habitual de públicos muito jovens (crianças e adolescentes) em 
resultados das atividades promovidas pela Câmara Municipal bem como a circunstância de estar a 
decorrer um processo de inquérito de natureza criminal, no qual já foram chamados a prestar 
declarações dois funcionários da Biblioteca. 

 
12.Não é expectável que num local de cultura e informação ocorram episódios de violência, 
nomeadamente, com recurso a armas brancas, como o ocorrido no dia 15 de dezembro de 2015 na 
Biblioteca Municipal Abade Correia, não havendo previsão no Regulamento da Biblioteca Municipal 
Abade Correia da Serra para situações que revistam tal gravidade; 

 
13.Parece no entanto inquestionável que com o disposto no art.º artigo 21.º, n.º 9 do Regulamento da 
Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, se quis acautelar situações em que o comportamento dos 
utilizadores é manifestamente desadequado (e o caso em apreço reveste essa natureza), não tendo 
porém, precisamente por não ser expectável, previsto situações de gravidade tal que possam 
consubstanciar crime e cuja perturbação causada não se extinga pelo cessar do comportamento; 

http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao/restringir
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14.Pelo exposto e, nos termos art.º 22 do Regulamento da Biblioteca Municipal Abade Correia da Serra, 
que dispõe que “As dúvidas e omissões resultantes da interpretação do presente regulamento serão 
resolvidas pela Câmara Municipal, com parecer técnico do coordenador da Biblioteca”, propõe-se que a 
Câmara Municipal delibere impor a restrição de acesso aos utilizadores José Luís da Palma Janeiro e 
Aníbal Pires dos Santos Rodrigues pelo prazo de até um ano por razões de segurança, tranquilidade e 
ordem pública.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  

Analisado o assunto e de acordo com o parecer jurídico, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, impor a restrição de acesso na Biblioteca Municipal de Serpa, aos utilizadores 

José Luís da Palma Janeiro e Aníbal Pires dos Santos Rodrigues pelo prazo de um ano por razões 

de segurança, tranquilidade e ordem pública, contado da data de ocorrência dos factos. --------- 
 

 

6. VENDA DE PRÉDIO URBANO NO LARGO DE SALVADOR EM SERPA    

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório Preliminar de Habilitação dos 

Concorrentes e deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do Relatório Final, respeitante ao 

procedimento de venda do prédio urbano sito no Largo de Salvador em Serpa, artigo 4059, 

descrito sob o artigo 3490/2011.09.19, que a seguir se transcreve:  
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7. PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO JOVEM – LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTA IRIA  

Foi analisada a seguinte informação emitida pelos Serviços de Assessoria Jurídica, datada de 24 

de fevereiro, cujo teor é o seguinte: 

 

«Por exposição com entrada nº E/1461/2016,de 28/01/2016, a requerente Patrícia Isabel 

Jacinto Pereira, solicita a atribuição de um lote de terreno para construção, no loteamento 

Municipal de Santa Iria. 

Apreciado o assunto informa-se: 

1-Por edital de 01/03/2012 foi publicitada a venda de 6 lotes de terreno, no loteamento de 

Santa Iria, tendo concorrido 3 interessados e sido vendido apenas 1 lote. No ano seguinte 

procedeu-se a nova divulgação, por edital de 12/08/2013,tendo sido tornada pública a venda 

de 3 lotes de terreno, não tendo surgido nenhum interessado. A venda destes lotes de terreno 

foi divulgada com a indicação de que seguiam os critérios de atribuição e condições indicadas 

no Programa Municipal de Habitação Jovem, aprovado em reunião de câmara realizada em 

13/02/2012; 

2-Atualmente verifica-se a existência de 5 lotes de terreno no mencionado loteamento para 

venda e não tem havido interessados na sua aquisição; 

3-Admite-se a venda direta à interessada, de um lote de terreno destinado a construção para 

habitação, prédio urbano, sito no loteamento de Santa Iria, de acordo com as obrigações 

definidas no mencionado no Programa Municipal de Habitação Jovem, designadamente quanto 

às cláusulas respeitantes ao prazo de construção, fim a que se destina e, reversão em caso de 

incumprimento do contrato, ponderados os seguintes aspetos: 

-O preço de venda de cada lote está previamente definido, 5.287,50€, não havendo lugar à 

apresentação de propostas financeiras ou licitação entre os concorrentes; 

-Cada lote tem a área de 170m2; 

-A oferta tem sido superior à procura; 

- O procedimento público destina-se a classificar os diversos interessados de acordo com os 

critérios predefinidos, quando os lotes existentes não são suficientes para dar resposta às 

solicitações; 

- A câmara municipal é órgão competente para deliberar sobre a alienação de bens imóveis, de 

acordo com o disposto no artigo 33º,nº1 g) do Anexo I à Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, que 

se transcreve: ”Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”. 

4-Submete-se a reunião de câmara proposta de venda de um lote de terreno destinado a 

construção para habitação, prédio urbano, sito no loteamento de Santa Iria, de acordo com as 

obrigações definidas no mencionado no Programa Municipal de Habitação Jovem, 

designadamente quanto às cláusulas respeitantes ao prazo de construção, fim a que se destina 

e, reversão em caso de incumprimento do contrato, pelo preço 5.287,50€, podendo a 

interessada escolher o lote.» 
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 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, vender a Patricia Isabel 

Jacinto Pereira, um lote de terreno destinado a construção para habitação, no loteamento de 

Santa Iria, de acordo com as obrigações definidas no Programa Municipal de Habitação Jovem, 

designadamente quanto às cláusulas respeitantes ao prazo de construção, fim a que se destina 

e, reversão em caso de incumprimento do contrato, pelo preço de 5.287,50 (cinco mil, 

duzentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos), podendo a interessada escolher o lote.  

 
8. PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO JOVEM – LOTEAMENTO MUNICIPAL DE A-DO-PINTO 

Foi analisada a seguinte informação emitida pelos Serviços de Assessoria Jurídica, datada de 24 

de fevereiro, cujo teor é o seguinte: 

 

«Por exposição com entrada nº E/15675/2015, de 30/10/2015, o requerente Carlos Manuel 

Quaresma Pica solicita a atribuição de um lote de terreno para construção, no loteamento 

Municipal de Cabeça de Azinho, em A-do-Pinto. 

Apreciado o assunto informa-se: 

1-Por edital, de 12/08/2013, foi tornada pública a venda de 3 lotes de terreno, no Loteamento 

de Cabeça de Azinho, em A do Pinto, cada um com a área de 160m2,pelo preço unitário de 

4.977,00€, designados pelos nºs 16, 25 e 26. A venda destes lotes de terreno foi divulgada com 

a indicação de que seguiam os critérios de atribuição e condições indicadas no Programa 

Municipal de Habitação Jovem, aprovado em reunião de câmara realizada em 13/02/2012,não 

se tendo verificados interessados. 

2-Atualmente verifica-se a existência de 3 lotes de terreno no mencionado loteamento para 

venda e não tem havido interessados na sua aquisição; 

3-Admite-se a venda direta ao interessado, de um lote de terreno destinado a construção para 

habitação, prédio urbano, sito no Loteamento de Cabeça de Azinho, em A do Pinto, de acordo 

com as obrigações definidas no mencionado no Programa Municipal de Habitação Jovem, 

designadamente quanto às cláusulas respeitantes ao prazo de construção, fim a que se destina 

e, reversão em caso de incumprimento do contrato, ponderados os seguintes aspetos: 

-O preço de venda de cada lote está previamente definido, 4.977,00€, não havendo lugar à 

apresentação de propostas financeiras ou licitação entre os concorrentes; 

-Cada lote tem a área de 160m2; 

-A oferta tem sido superior à procura; 

- O procedimento público destina-se a classificar os diversos interessados de acordo com os 

critérios predefinidos, quando os lotes existentes não são suficientes para dar resposta às 

solicitações; 
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- A câmara municipal é órgão competente para deliberar sobre a alienação de bens imóveis, de 
acordo com o disposto no artigo 33º,nº1 g) do Anexo I à Lei nº 75/2013,de 12 de setembro, que 
se transcreve: ”Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”. 
4-Submete -se a reunião de câmara proposta de venda de um lote de terreno destinado a 
construção para habitação, prédio urbano, sito no Loteamento de Cabeça de Azinho, em A do 
Pinto, de acordo com as obrigações definidas no mencionado no Programa Municipal de 
Habitação Jovem, designadamente quanto às cláusulas respeitantes ao prazo de construção, 
fim a que se destina e reversão em caso de incumprimento do contrato, pelo preço 4.977,00€, 
podendo o interessado escolher o lote.» ----------------------------------------------------------------------- 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, vender a Carlos Manuel 
Quaresma Pica, um lote de terreno destinado a construção para habitação, no loteamento 
Municipal de Cabeço de Azinho, em A-do-Pinto, de acordo com as obrigações definidas no 
Programa Municipal de Habitação Jovem, designadamente quanto às cláusulas respeitantes ao 
prazo de construção, fim a que se destina e reversão em caso de incumprimento do contrato, 
pelo preço de 4.977,00 (quatro mil, novecentos e setenta e sete euros), podendo o interessado 
escolher o lote.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

9. SOCIEDADE LUSO UNIÃO SERPENSE – PEDIDO DE SUBSÍDIO  

A Subunidade de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Sociedade Luso União Serpense 
classificou-se no 2º lugar da 1ª fase do campeonato distrital do Inatel e participa na 2ª fase da 
competição, que teve início no dia 6 de fevereiro (num total de 5 clubes participantes).  
De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, artigo 12º, 
anexo I - Desporto Não Federado -Futebol Inatel  (passagem à fase de apuramento), deverá ser 
atribuído à Sociedade o subsidio de 250,00 €.  
O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11364/2016. 

 Deliberação 
Face ao exposto e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, e Regulamento de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, 
por unanimidade, atribuir à Sociedade Luso União Serpense, um subsídio no valor de 250,00 
(duzentos e cinquenta euros), pela passagem à segunda fase do Campeonato Distrital do Inatel.  
 

 
10. VISTORIA AO ABRIGO DO ARTIGO 89.º DO D.L 555/99, DE 16/12 NO PRÉDIO URBANO SITO NA RUA DE 

NOSSA SENHORA N.º 1 e 1-A, EM SERPA 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 
municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 
determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 
segurança ou de salubridade. 
Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território, elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: ---------------------------------------------------------- 
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 Deliberação 

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

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

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. -------- 
 

 

11. REDE PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS – COMPARTICIPAÇÃO PARA 2016 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a Rede 

Portuguesa de Municípios Saudáveis, do valor de 1.007,16 (mil e sete euros e dezasseis 

cêntimos), respeitante à comparticipação anual desta autarquia. 

O Órgão Executivo tomou ainda conhecimento do plano de atividades da Rede para o ano de 

2016, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante.  

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 11398/2016. 
 

 

12. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A PRODUÇÃO E MONTAGEM DE 

ESPETÁCULO NA PRAÇA NO DIA 12 DE JUNHO – XIII ENCONTRO DE CULTURAS 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública 
e Aprovisionamento, datada de 25 de fevereiro, cujo teor se transcreve: 
 
«De acordo com a informação do Serviço de Cultura da Unidade Municipal de Cultura, Desporto 
e Juventude, é necessário adjudicar a produção e montagem do espetáculo do dia 12 de junho, 
a ter lugar na Praça da República, no âmbito do XIII Encontro de Culturas, que ocorre entre os 
dias 9 e 12 de junho de 2016. 
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: 
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O procedimento de Ajuste Direto – Aquisição de Serviços para a Produção e 
Montagem do Espetáculo na Praça de dia 12 de junho – 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 – 020225 Outros Serviços; 
- 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 celebrado com esta contraparte, no último triénio, 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 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 com 
objeto diferente e contraparte não contratada no último triénio.  
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: 
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 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 Produção e Montagem do Espetáculo na Praça de dia 12 de junho – XIII Encontro de 
Culturas, nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» 
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 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos dos nºs 9 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 Partido Socialista, emitir parecer favorável à Aquisição de Serviços para 

a Produção e Montagem do Espetáculo na Praça da República, em Serpa, no dia 12 de junho – 

XIII Encontro de Culturas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

13. PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ASSESSORIA AOS CAMPOS 

RELVADOS DO CONCELHO  

Foi analisada a seguinte informação, emitida pela Subunidade de Contratação Pública e 

Aprovisionamento, datada de 26 do corrente mês de fevereiro, cujo teor se transcreve: 

 

«Vem o Serviço de Desporto da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informar 
do término da Prestação de Serviços de assessoria aos campos relvados do Município, em finais 
de Dezembro de 2015, e alertar para a necessidade da continuação do mesmo. 
Assim e 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: 

 
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 Assessoria aos 
Campos Relvados do Concelho – 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: 
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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 –  
 

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 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.  
 

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: 

 
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 tratar de um contrato a celebrar 
com a mesma contraparte e o mesmo objeto. 
Nos termos do 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: 6.600,00€ (seis mil e seiscentos euros); 
Valor praticado em 2015 (redução de 10%, com reversão de 20%): 6.072,00€ (seis mil e 
setenta e dois euros); 
Valor a praticar no mês de Março do 1º Trimestre/2016 (redução de 10% com reversão 
de 40%): 564,00€ (quinhentos e sessenta e quatro euros); 
Valor a praticar no 2º Trimestre/2016 (redução de 10% com reversão de 60%): 
1.728,00€ (mil, setecentos e vinte e oito euros); 
Valor a praticar no 3º Trimestre/2016 (redução de 10% com reversão de 80%): 
1.764,00€ (mil setecentos e sessenta e quatro euros); 
Valor a praticar no 4º Trimestre/2016 (redução de 10% com reversão de 100%): 
1.800,00€ (mil e oitocentos euros). 
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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 Assessoria aos Campos Relvados do Concelho, nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º 
da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro.» 
 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico e nos termos dos nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 

de 31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com as abstenções dos 

senhores vereadores do PS, emitir parecer favorável à Aquisição de Serviços para a Assessoria 

aos Campos Relvados do Concelho. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

14. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 41 referente ao 

dia 1 de março de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 860.440,62 (oitocentos e 

sessenta mil quatrocentos e quarenta euros e sessenta e dois cêntimos) e 116.342,34 (cento e 

dezasseis mil trezentos e quarenta e dois euros e trinta e quatro cêntimos), respeitantes a 

operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------- 
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Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho 

interveio para felicitar o executivo com pelouro pela pela boa forma como decorreu e foi 

organizada a Feira do Queijo, um evento que os eleitos do PS olham com muito carinho e 

interesse para a promoção do concelho e dos seus produtos e do que são as suas mais-valias. 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se verificou a presença de público na presente reunião. ---------------------------------------------- 

 

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  

 Pedido de autorização para a realização de Passeio TT – Requerente: Comissão de 

Festas de A-do-Pinto  

 Pedido de autorização para a realização de Passeio TT – Requerente: Associação 

Cultural e Juvenil UAI 

 Proposta de Compromisso de Cooperação Técnica, Cultural e Artística entre a 

Universidade do Estado da Bahia e a Câmara Municipal de Serpa 

 Biblioteca Municipal de Serpa – Relatório de ocorrência 

 Venda de prédio urbano no Largo de Salvador em Serpa 

 Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de Santa Iria  

 Programa Municipal de Habitação Jovem – Loteamento Municipal de A-do-Pinto 

 Sociedade Luso União Serpense – Pedido de subsídio  

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L 555/99, de 16/12 no prédio urbano sito na 

Rua de Nossa Senhora n.º 1, em Serpa 

 Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis – Comparticipação para 2016 

 Parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para a produção e montagem 

de espetáculo na Praça no dia 12 de junho – XIII Encontro de Culturas 

 Parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços para a assessoria aos campos 

relvados do concelho  
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H10 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 5/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 2 de março 

 

 

 

 

Anexo 1 – Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis - Plano de Atividades e Orçamento 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


