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Ata n.º 6/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 17 DE MARÇO DE 2016 

 

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

no dia dezassete 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 5/2016  

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 5, relativa à reunião realizada no dia 2 de março, 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. Proposta - Autorização prévia de investimentos tendo em vista o recurso a empréstimos 

de médio e longo prazo 

2. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

3. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos 

concursais 

4. Isenção de pagamento de taxas 

5. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – relação do mês de 

fevereiro 

6. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2016 

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 32 e 34 em Pias – 

Requerente: Patrício Guerreiro Figueira 

8. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Zurreira, s/n em Pias – Requerente: Fábio 

Manuel Pica Machado 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua de Sevilha, n.- 13 e 15, em Serpa 

10. Autorização para o XI Passeio de BTT - Futebol Clube de Vale de Vargo  
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11. Autorização para o IV Passeio Rota do Queijo – Sociedade Luso União Serpense 

12. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria do Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano 

13. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do ano de 2015 

14. Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis e Imposto de Selo – Requerente: António Gonçalves Valente 

15. Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis e Imposto de Selo – Requerente- Mariana Guerreiro Gonçalves 

16. Parecer prévio vinculativo à abertura de procedimento de ajuste direto para aquisição 

de serviços de apoio jurídico à instrução de procedimentos de recrutamento de pessoal  

17. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração de projeto de 

requalificação do mercado municipal  

18. Projeto de regulamento de feiras, venda ambulante e atividades de prestação de 

serviços de restauração ou bebidas não sedentárias do Município de Serpa 

19. Apoio para a longa-metragem “Seara de Vento” 

20. Pedido de suspensão de mandato  

21. Assuntos Gerais de Interesse Autárquico  

22. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Proposta - Autorização prévia de investimentos tendo em vista o recurso a 

empréstimos de médio e longo prazo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 

29 de fevereiro último, nos termos do n.º 2 do art.º 51.º da Lei n.º 73/2013, deliberou por 

maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e os votos favoráveis dos eleitos da CDU, 

autorizar a Câmara Municipal, mediante o recurso a empréstimos de médio e longo prazo, a 

concretizar obras no valor estimado de 750.000 euros (250000 para a requalificação da rede 

viária e 500000 para requalificação de arruamentos) e adquirir equipamentos no valor 

estimado de 400.000 (200.000 - autocarro, 150.000 - veiculo de recolha de resíduos sólidos 

urbanos e 50.000 – varredoura) atingindo o total de 1.150.000 euros. --------------------------------- 

 

2. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão ordinária 

realizada no dia 29 de fevereiro do corrente ano, deliberou, por maioria, com as abstenções dos 

eleitos do PS e os votos favoráveis dos eleitos da CDU, autorizar a abertura dos procedimentos 

concursais para recrutamento excecional dos seguintes postos de trabalho: 

 1 Técnico Superior (Nutricionista/Ciências da Nutrição) para o Gabinete de Ação 

Social e Educação; 
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 1 Assistente Técnico para a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude; 

 1 Assistente Técnico para o Gabinete do Turismo e Património; 

 1 Assistente Técnico para a Divisão do Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 1 Assistente Técnico para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica. 

 
 

3. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos 

concursais 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 

29 de fevereiro do corrente ano, deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS e 

os votos favoráveis dos eleitos da CDU, autorizar a renovação de autorização de abertura dos 

seguintes procedimentos concursais: 

 

 Por tempo indeterminado: 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 

Proteção Civil para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

 

 Por tempo determinado: 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 

Engenharia de Recursos Hídricos, para a Divisão de Obras Municipais e Ambiente. 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Técnico Superior, na área funcional de 

Arqueologia  para o Gabinete de Património e Turismo. 

- 1 posto de trabalho para a carreira/categoria de Assistente Operacional, na área funcional 

de Auxiliar Administrativo para o Gabinete de Património e Turismo.------------------------------- 

 

 

4. Isenção de pagamento de taxas 

4.1.Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

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

através de Pretensões n.º 2906, 3061, 3581 datadas de 25 e 29 de fevereiro e 9 de março 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 das seguintes taxas: 

- Utilização do Salão Polivalente de Serpa (100,00 €), no dia 12 de março, para um baile de 

finalistas; 

- Licença especial de ruido (20,00 €), relativa a baile realizado no dia 5 de março, no Salão 

Polivalente de Vila Nova de S.Bento; 
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- Licença especial de ruido (20,00 €), relativa a baile realizado no dia 12 de março, no Salão 

Polivalente de Serpa. 

 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho recordou a proposta que já tem sido feita pelos 

eleitos do PS, para que se proceda a uma alteração do regulamento de taxas, com o objetivo de 

permitir que seja automática a isenção destes pedidos, evitando que as entidades tenham que 

efetuar um pedido por cada evento que organizam.  

 

O Sr. Presidente recordou que a Câmara já emitiu uma deliberação genérica que isenta 

anualmente as entidades do pagamento das taxas de utilização dos equipamentos municipais, 

sendo que o único equipamento que não estava incluído foi o Salão Polivalente de Serpa, 

contudo, o que as associações têm solicitado são os pedidos de isenção respeitantes aos 

licenciamentos dos eventos.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho respondeu que, neste contexto, concorda que também sejam 

incluídos os licenciamentos nas isenções genéricas de pagamento de taxas. -------------------------- 

 

5. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Relação do mês de 

fevereiro 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 22 

de fevereiro do corrente ano, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento 

remete ao Órgão Executivo, a listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de fevereiro.  

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

respeitante ao mês de fevereiro do corrente ano, relativamente aos quais tinha emitido parecer 

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

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

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

 

6. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2016 

Na reunião de 3 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou proceder à 

transferência de 2.917,97 € para a CIMBAL, respeitante ao ano de 2016. Contudo, torna-se 

necessário deliberar também sobre a comparticipação da autarquia para o Museu Regional de 

Beja, de acordo com o solicitado pela CIMBAL através de ofício datado de 14 de janeiro.  
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 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à transferência mensal de 1.230,61 

(mil duzentos e trinta euros e sessenta e um cêntimos), para a CIMBAL, respeitante à 

comparticipação da autarquia para o Museu Regional. ------------------------------------------------------ 

 

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 32 e 34 em Pias – 

Requerente: Patrício Guerreiro Figueira 

1 - Prédio original – sito na Rua 25 de Abril, n.ºs 32 e 34, em Pias, inscrito na matriz urbana com 

o n.º 991, da freguesia de Pias, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

n.º 2377/20031023, com área total de 182,70 m2 e seguinte composição: área coberta de 

147,70 m2; área descoberta de 35,00 m2 e as seguintes confrontações: a norte/nascente com 

Rua 25 de Abril; a sul/nascente com o n.º 36 da Rua 25 de Abril; a norte/poente com o n.º 30 da 

Rua 25 de Abril. 

2 - Parcela a destacar – sita na Rua 25 de Abril, n.º 32, em Pias, com a área total de 91,20 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 79,90 m2; área descoberta de 11,30 m2 e as seguintes 

confrontações: a norte/nascente com Rua 25 de Abril; a sul/nascente com prédio original; a 

norte/poente com o n.º 30 da Rua 25 de Abril. 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datado de 19 de fevereiro do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 



                                                                Ata n.º 6 – 17/03 

 
 

2016 

 

 7 

ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 

de parcela, dentro do aglomerado urbano de Pias, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do 

artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de 

parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- «Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 

e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…)». ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

8. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Zurreira, s/n em Pias – Requerente: 

Fábio Manuel Pica Machado 

1 – Prédio original – sito na Rua da Zurreira, s/n, em Pias, inscrito na matriz urbana com o n.º 

2326, da freguesia de Pias, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

2250/20020215, com área total de 1302 m2 e seguinte composição: área coberta de 283 m2; 

área descoberta de 1019 m2 e as seguintes confrontações: a norte com Rua de Brinches; a sul 

com Rafael Borges Avoila; a nascente com Rua da Zurreira; a poente com Teresa de Jesus 

Janeiro Rogado e Bárbara Janeiro Rogado. 
(Nota: As construções de uso geral com a área coberta de 103 m2 e a habitação com a área coberta de 180 m2 

encontram-se devidamente licenciadas na Câmara Municipal de Serpa – Processo n.º 03/2015/9, sendo que a 

habitação encontra-se em fase de construção com o alvará de licença de construção n.º 114/2015) 

2 – Parcela a destacar – sita na Rua da Zurreira, s/n, em Pias, com a área total de 651 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 261 m2; área descoberta de 390 m2 e as seguintes 

confrontações: a norte com Rua de Brinches; a sul com Rafael Borges Avoila; a nascente Rua da 

Zorreira; a poente com proprietário. 

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datado de 4 de março do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito no 

ponto 1, não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os requisitos do destaque 

de parcela, dentro do aglomerado urbano de Pias, de acordo com o estabelecido no ponto 4 do 
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artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, dado que é possível proceder-se a destaques de 

parcela dentro do perímetro urbano, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos. 

De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 

- «Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos 

termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

- O condicionalismo da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.º 5 

e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que 

não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais, intermunicipais ou especiais de ordenamento do território, de 

servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção 

do património cultural imóvel (…)».------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua de Sevilha, n.- 13 e 15, 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. -------- 

 

 

10. Autorização para o XI Passeio de BTT - Futebol Clube de Vale de Vargo  

O Futebol Clube de Vale de Vargo, solicitou autorização para realizar o XI Passeio de BTT no dia 

6 de março de 2016, com início as 9h:00 e término às 14h em Vale de Vargo no campo de 

futebol.  



                                                                Ata n.º 6 – 17/03 

 
 

2016 

 

 12 

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 nº204/2012, de 29 de 

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

De acordo com o parecer técnico, o Sr. Presidente proferiu despacho de deferimento em 3 do 

corrente mês de março.  

 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 3 de março. ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

11. Autorização para o IV Passeio Rota do Queijo – Sociedade Luso União Serpense 

A Sociedade Luso União Serpense, solicitou autorização para realizar o Passeio de BTT/IV 

Passeio Rota do Queijo no dia 28 de fevereiro de 2016, com início as 9h:00 em Serpa e término 

previsto para às 15h00, no mesmo local de início. 

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 nº204/2012, de 29 de 

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

De acordo com o parecer técnico, o Sr. Presidente proferiu despacho de deferimento em 26 de 

fevereiro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 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 26 de fevereiro. ------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria do Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano 

Na sequência do requerimento datado de 1 do corrente mês de março e de acordo com o 

parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 3 de março, 

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

compartes nos prédios rústicos (1, 2 e 3), 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: 

 

1 - Denominado “Herdade Vale das Éguas”, com 409,8625 hectares, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 200/19860121 e inscrito na matriz predial da extinta 



                                                                Ata n.º 6 – 17/03 

 
 

2016 

 

 13 

freguesia de Salvador, sob o artigo 1 – Secção M e parte urbana inscrita na matriz sob o artigo 

1186, decorrente da partilha de 4/7 indivisos, por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma 

vai efetuar a: 

na proporção de 1/126 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 11/175 a Maria Manuela 

Malveiro Rebolo; 27/542 a João José Malveiro Coelho Palma; 11/962 a Mariana Carrasco 

Valente Oliveira; 49/800 a Margarida Maria Palma Beirão da Cruz Marques de Carvalho; 49/800 

a Emídio José Palma Beirão da Cruz; 49/800 a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz; 1/18 a Isabel 

Maria Boalma Bastos Coelho Palma; 65/489 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano;4/417 a 

João Maria Palma Parreira Cano; 4/417 a Teresa de Guadalupe Palma Parreira Cano Pereira 

Forjaz; 4/417 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano Cortez; 4/417 a Maria Manuela Palma 

Parreira Cano Meneses; 4/417 a Ana Isabel Palma Parreira Cano Pavão Serra; 4/417 a António 

Luís Palma Parreira Cano; 4/417 a Mariana da Piedade Coelho Palma Parreira Cano. 

 

2 - Denominado “Herdade da Charneca dos Pereiros”, com 420,175 hectares, descrito na 

competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 201/19860121 e inscrito na matriz 

predial da extinta freguesia de Salvador, sob o artigo 2 – Secção O, decorrente da partilha de 

4/7 indivisos, por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma vai efetuar a: 

na proporção de 1/126 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 11/175 a Maria Manuela 

Malveiro Rebolo; 27/542 a João José Malveiro Coelho Palma; 11/962 a Mariana Carrasco 

Valente Oliveira; 49/800 a Margarida Maria Palma Beirão da Cruz Marques de Carvalho; 49/800 

a Emídio José Palma Beirão da Cruz; 49/800 a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz; 1/18 a Isabel 

Maria Boalma Bastos Coelho Palma; 65/489 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano; 4/417 a 

João Maria Palma Parreira Cano; 4/417 a Teresa de Guadalupe Palma Parreira Cano Pereira 

Forjaz; 4/417 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano Cortez; 4/417 a Maria Manuela Palma 

Parreira Cano Meneses; 4/417 a Ana Isabel Palma Parreira Cano Pavão Serra; 4/417 a António 

Luís Palma Parreira Cano; 4/417 a Mariana da Piedade Coelho Palma Parreira Cano. 

 

3 - Denominado “Cruz Nova”, com 3500,00m2, descrito na competente Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2404/20011001 e inscrito na matriz predial da freguesia de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), sob o artigo 15 – Secção J, por o mesmo se inserir no perímetro 

urbano de Serpa, qualificado no Plano de Urbanização de Serpa como CC2 (espaços centrais 

tipo 2), decorrente da partilha por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma vai efetuar a: 

na proporção de 1/72 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 58/527 a Maria Manuela 

Malveiro Rebolo; 17/195 a João José Malveiro Coelho Palma; 1/50 a Mariana Carrasco Valente 

Oliveira; 33/358 a Margarida Maria Palma Beirão da Cruz Marques de Carvalho; 33/358 a 

Emídio José Palma Beirão da Cruz; 33/358 a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz; 9/134 a Isabel 

Maria Boalma Bastos Coelho Palma; 38/633 a Paulo Miguel Boalma Bastos Coelho Palma; 

38/633 a José Manuel Valente Palma; 121/645 a Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano; 
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7/417 a João Maria Palma Parreira Cano; 7/417 a Teresa de Guadalupe Palma Parreira Cano 

Pereira Forjaz; 7/417 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano Cortez; 7/417 a Maria Manuela 

Palma Parreira Cano Menezes; 7/417 a Ana Isabel Palma Parreira Cano Pavão Serra; 7/417 a 

António Luís Palma Parreira Cano; 7/417 a Mariana da Piedade Coelho Palma Parreira Cano. 

 

------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao prédio rústico, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território emitiu o 

seguinte parecer, em 3 do corrente mês de março:  

 

«Prédio rústico denominado “Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira”, com 4,375 

hectares, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2403/20011001 e 

inscrito na matriz predial da freguesia de Serpa Salvador e Santa Maria, sob o artigo 226 – 

Secção J, decorrente da partilha por óbito de Mariana da Piedade Coelho Palma vai efetuar a: 

 

na proporção de 1/72 à Sociedade Agro-Pecuária Coelho Palma, Lda; 58/527 a Maria Manuela 

Malveiro Rebolo; 17/195 a João José Malveiro Coelho Palma; 1/50 a Mariana Carrasco Valente 

Oliveira; 33/358 a Margarida Maria Palma Beirão da Cruz Marques de Carvalho; 33/358 a 

Emídio José Palma Beirão da Cruz; 33/358 a Pedro Manuel Palma Beirão da Cruz; 9/134 a Isabel 

Maria Boalma Bastos Coelho Palma; 38/633 a Paulo Miguel Boalma Bastos Coelho Palma; 

38/633 a José Manuel Valente Palma; 121/645 a Maria do Rosário Coelho Palma Parreira Cano; 

7/417 a João Maria Palma Parreira Cano; 7/417 a Teresa de Guadalupe Palma Parreira Cano 

Pereira Forjaz; 7/417 a Maria do Rosário Palma Parreira Cano Cortez; 7/417 a Maria Manuela 

Palma Parreira Cano Menezes; 7/417 a Ana Isabel Palma Parreira Cano Pavão Serra; 7/417 a 

António Luís Palma Parreira Cano; 7/417 a Mariana da Piedade Coelho Palma Parreira Cano. 

 

Apreciada a documentação junta, verifica-se que o prédio rústico, artigo 226 – Secção J, possui 

a área total de 4,375 hectares, pelo que a quota ideal a transmitir aos dezoito 

comproprietários, é exígua para qualquer rendibilidade económica não urbana, considerando-

se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada constituição de compropriedade 

no prédio rústico supra identificado.  

 

A competência para emissão de parecer para efeitos de aumento de compartes é da Câmara 

Municipal, sendo o respetivo prazo de emissão de 45 dias. A omissão de pronúncia corresponde 

à emissão de parecer favorável (n.º 3 do artigo 54.º da lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho).» 

 

 

 



                                                                Ata n.º 6 – 17/03 

 
 

2016 

 

 15 

 Deliberação  

Relativamente ao prédio rústico denominado “Courela do Moio de Morais ou Campo da Mira”, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo para os respetivos 

serviços, para nova apreciação do mesmo. --------------------------------------------------------------------- 

 

13. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do ano de 2015 

De acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, procedeu-

se à análise do relatório de avaliação do direito de oposição, respeitante ao ano de 2015: 

 
INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às 
minorias o direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das 
Autarquias, aos respetivos Órgãos Executivos. 
Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das 
orientações políticas dos Órgãos Executivos. 
O direito de oposição integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na 
lei.  
As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 
representativos dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  
Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal 
aprovou, por unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos 
termos da citada lei.  
 
 
TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 

Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, no ano de 2015, o Partido Socialista, 
pelo facto de estar representado no Órgão Executivo e nenhum dos seus representantes deter 
pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e imediata pelo 
exercício de funções executivas, e o Partido Social Democrata que está representado na 
Assembleia Municipal, mas não tem representação na Câmara Municipal.  
 
O Partido Socialista, está representado na Câmara Municipal com três Vereadores e na 
Assembleia Municipal com oito eleitos;  
O Partido Social Democrata, está representado na Assembleia Municipal com um eleito. 
 
Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 
34.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados 
em observância dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2015:  
 
DIREITO À INFORMAÇÃO 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo 
Presidente da Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, 
sobre o andamento dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da 
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Câmara Municipal e os membros do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados 
prestam informação sobre o andamento dos principais assuntos de interesse público 
relacionados com a sua atividade, nas reuniões da Câmara Municipal e sempre que são 
solicitados a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo PS.  
Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia 
Municipal, nas sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  
 
A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes 
informações, no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 
alínea y) e n.º 4 da Lei n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 
 

 Informação escrita do Presidente, acerca da atividade e situação financeira da Câmara 
Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia Municipal, antes de cada 
sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, Recursos Hierárquicos 
e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e situação financeira 
da autarquia;  

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia 

Municipal; 
 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, 

através de edital e divulgação na página da Internet da autarquia;  
 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia 

Municipal e das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 
 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e 

dos Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 
 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do 

respetivo relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2014; 
 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua 

aprovação; 
 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, 

relatórios, pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 
 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros 

das juntas de freguesia do concelho; 
 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento 

dos principais assuntos do município. 
 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesses 

Autárquico, para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos 
parlamentares e outras entidades. 

 
Foi, ainda, garantida a distribuição de toda a correspondência remetida à autarquia e destinada 
aos Vereadores ou aos membros da Assembleia Municipal.  
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A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a 
gestão municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, 
fiscalização e crítica, da atividade dos órgãos municipais.  
 
Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”(mensal); a Agenda 
Cultural e Desportiva (mensal); a informação monitor nos Paços do Concelho; Newsletters; 
Comunicados; a informação Balcão Único e Mupis na cidade de Serpa (mobiliário urbano para 
informação). 
 
Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destaca-se ainda os seguintes: 
 

 Site oficial: www.cm-serpa.pt 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Facebook: EnRede 

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) 
http://pt.calameo.com/publish/books/ 

 Agenda da Mesa Interativa da Região de Turismo 
 
 
DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 

O artigo 4.º do Estatuto estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser 
ouvidos sobre as propostas de orçamento e plano de atividades.  
 
No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano 2016-2019 e Orçamento e Mapa de 
Pessoal para 2016, foi solicitado ao PS e PSD, através de ofícios datados de 4 de setembro de 
2015, o envio de propostas e contribuições para serem analisadas no âmbito da elaboração 
daqueles documentos.  
 
Os documentos respeitantes às Opções do Plano 2016-2019, Plano de Atividades 2016, Plano 
Plurianual de Investimentos, Orçamento 2016, Relatório de apresentação e fundamentação da 
política orçamental 2016 e Mapa de Pessoal para 2016, foram remetidos ao Partido Socialista e 
Partido Social Democrata, no dia 15 de dezembro, tendo sido submetido para aprovação na 
sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada no dia 17 de dezembro de 2015.  
 
 
DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 

Procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de 
assegurar que estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados 
pela Autarquia, nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de 
teatro; colóquios; palestras; apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras.  
 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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Aos titulares do direito de oposição, foi garantido o direito de participação, através da 
possibilidade de pronúncia ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre 
quaisquer questões de interesse público relevante, podendo estes efetuar pedidos de 
informação, moções, recomendações, requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos.  
 
Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, 
designados pela Câmara Municipal e eleitos na Assembleia Municipal, no início de cada 
mandato.  
 
Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com 
os meios logísticos necessários à sua atividade.  
 
 
DIREITO DE DEPOR 

No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não 
intervieram em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º 
do Estatuto do direito de Oposição.  
 
De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos 
órgãos executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que 
se refiram, serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Intervenções 
O Sr. Vereador Noel Farinho interveio para dizer que existiu uma progressão no relacionamento 

entre os eleitos e este ano irão votar favoravelmente este relatório, mas trata-se de um voto 

com algumas reservas, pois entendem que ainda se pode melhorar esse relacionamento, 

nomeadamente nos domínios do direito à informação e no direito de participação. 

Quanto ao direito de participação, gostariam de ter uma postura mais ativa, particularmente no 

que diz respeito ao Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento e pese embora o Partido 

seja notificado, existem vereadores que são independentes e além disso têm sido feitas 

propostas claras a solicitar essa participação mais ativa, nomeadamente para que se realizem 

reuniões específicas para uma abordagem daquele tema, como se fizeram há alguns anos atrás, 

mas não têm sido atendidas.   

Ainda no que diz respeito ao direito de participação, refere que a autarquia, nos eventos que 

organiza, coorganiza ou patrocina, tem tido em boa parte, a cordialidade do envio de um 

convite, mas para determinadas situações não são envolvidos nem visados no assunto, existe 

um deficiente envolvimento da oposição e pensa que nesse aspeto poderia melhorar-se. 

Contudo, nos múltiplos aspetos que a lei prevê, estão assegurados esses direitos.   
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No âmbito do direito de informação, faz referência ao tempo que por vezes decorre entre o 

pedido e a prestação da informação. Contudo, compreendem que nalgumas situações seja 

difícil uma resposta rápida. No geral, tem havido um sinal de abertura e coesão.  

 

O Sr. Presidente começou por dizer que lhe agrada ouvir dizer que houve evolução positiva, e 

especificamente quanto aos direitos de informação e participação, aceita que sejam feitas essas 

apreciações, embora tenha opinião diferente e apesar de alguns vereadores serem 

independentes, concorrem por listas partidárias, por isso a lei estipula o envio do PPI e 

Orçamento para os partidos, mas continuar-se-á a trabalhar no sentido de melhorar a nossa 

atuação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de Avaliação do Direito de 

Oposição relativo ao ano de 2015 (acima transcrito), a remeter ao PS e PSD, de acordo com o 

n.º 2 do art.º 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e art.º 7.º do Estatuto do Direito de 

Oposição, aprovado pela Câmara Municipal em 13 de outubro de 2000 e para posterior 

publicação no Boletim Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

14.Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis e Imposto de Selo – Requerente: António Gonçalves Valente 

Sobre o assunto designado em epígrafe, procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida 

pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que 

se transcreve:  

 

«Pelo presente Requerimento, vem António Gonçalves Valente, solicitar a emissão de 

Parecer Favorável à isenção de pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo, inerente à aquisição do prédio inscrito na 

matriz cadastral rustica da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 312, Seção d). 

De harmonia com o disposto no artigo 51º, n.º 2, alínea b), da Lei n.º 111/2015, de 27 de 

agosto, que estabeleceu o Regime Jurídico da Estruturação Fundiária, são isentas do 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo as 

aquisições de prédio rústico confinante com prédio da mesma natureza, propriedade do 

adquirente, se a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração; 

De acordo com o n.º 3, do citado artigo, a isenção de Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo é reconhecida pelo Chefe do 

Serviço de Finanças, a requerimento do interessado, apresentado nos termos e prazo 

previstos no n.º 1 do artigo 10.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
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Onerosas de Imóveis, acompanhado de parecer do município territorialmente 

competente que a fundamente, o qual deve ser solicitado pelo interessado. 

Por último esclarece a alínea b), do n.º 5, do mesmo artigo, que a verificação e 

declaração das isenções referidas dependem da apresentação dos documentos 

suscetíveis de demonstrar os pressupostos das mesmas, designadamente, parecer da 

DRAP territorialmente competente no sentido de que, a junção ou aquisição do prédio 

confinante contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração. 

Apreciado o presente Requerimento verifica-se: 

 - Que o Requerente é proprietário do prédio situado em "Lentiscais", inscrito na 

matriz cadastral rustica da freguesia de Vile Verde de Ficalho, sob o artigo 216, Seção d); 

 - Que o prédio que pretende adquirir, supra identificado, é confinantes com o 

prédio do Requerente, conforme hortofotomapa com a identificação de ambos os 

prédios, que se anexa; 

 - Que de acordo com o Parecer n.º PAR-IMT/2/2016/DAI, da Direção Regional de 

Agricultura e Pescas do Alentejo, a aquisição do prédio confinante contribui para 

melhorar a estrutura fundiária da exploração do Requerente; 

  - Que apesar do n.º 3, do artigo 51º, da citada Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, 

atribuir a competência para emissão de parecer genericamente ao "município 

territorialmente competente", de acordo com o artigo 10º, n.º 3 e 4, do Código do 

Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, a competência para 

emissão de parecer vinculativo, para efeitos de reconhecimento de isenções do referido 

imposto municipal sobre transmissões onerosas, é da Câmara Municipal; 

Propõe-se, em face ao exposto, que o presente pedido seja apreciado em próxima 

reunião da Câmara Municipal e, se assim for entendido, se delibere emitir Parecer 

Favorável à isenção de Pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo, na aquisição a efetuar, por António 

Gonçalves Valente, do prédio inscrito na matriz cadastral rustica da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, sob o artigo 312, Seção d).» 

 

Foi distribuída por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, o referido 
ortofotomapa, à escala 1/10.000. 
 

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

Parecer Favorável à isenção de Pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo, na aquisição a efetuar, por António Gonçalves 

Valente, do prédio inscrito na matriz cadastral rustica da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob 

o artigo 312, Seção d). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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15. Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis e Imposto de Selo – Requerente- Mariana Guerreiro Gonçalves 

Sobre o assunto designado em epígrafe, procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida 

pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, que 

se transcreve:  

«Pelo presente Requerimento, vem Mariana Guerreiro Gonçalves, solicitar a emissão de 

Parecer Favorável à isenção de pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo, inerente à aquisição dos prédios denominados 
“Olival do Cesário“ e “Alto da Laranjeira”, inscritos na matriz cadastral rustica da União das 
Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), respetivamente, sob os artigos 307 e 149, 
ambos da seção K. 

De harmonia com o disposto no artigo 51º, n.º 2, alínea b), da Lei n.º 111/2015, de 27 de 
agosto, que estabeleceu o Regime Jurídico da Estruturação Fundiária, são isentas do 
Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo as 
aquisições de prédios rústicos confinantes com prédio da mesma natureza, propriedade do 
adquirente, se a aquisição contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração; 

De acordo com o n.º 3, do citado artigo, a isenção de Imposto Municipal sobre as 
Transmissões Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo é reconhecida pelo Chefe do 
Serviço de Finanças, a requerimento do interessado, apresentado nos termos e prazo 
previstos no n.º 1 do artigo 10.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis, acompanhado de parecer do município territorialmente competente 
que a fundamente, o qual deve ser solicitado pelo interessado. 

Por último esclarece a alínea b), do n.º 5, do mesmo artigo, que a verificação e declaração 
das isenções referidas dependem da apresentação dos documentos suscetíveis de 
demonstrar os pressupostos das mesmas, designadamente, parecer da DRAP 

territorialmente competente no sentido de que, a junção ou aquisição do prédio confinante 
contribui para melhorar a estrutura fundiária da exploração. 

Apreciado o presente Requerimento verifica-se: 

 - Que a Requerente é proprietária do prédio denominado “Dona Cabaça”, inscrito na 
matriz cadastral rustica da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o 
artigo 137, Seção K; 

 - Que os prédios que pretende adquirir, supra identificados, são confinantes entre si e 
com o prédio da Requerente, conforme hortofotomapas com a identificação dos prédios, 
que se anexam; 

 - Que de acordo com o Parecer n.º PAR-IMT/6/2016/DAI, da Direção de Serviços de 

Desenvolvimento Agroalimentar e Rural, a aquisição dos prédios confinantes contribui para 
melhorar a estrutura fundiária da exploração da Requerente; 

  - Que apesar do n.º 3, do artigo 51º, da citada Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, atribuir 
a competência para emissão de parecer genericamente ao “município territorialmente 
competente”, de acordo com o artigo 10º, n.º 3 e 4, do Código do Imposto Municipal sobre 
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as Transmissões Onerosas de Imóveis, a competência para emissão de parecer vinculativo, 
para efeitos de reconhecimento de isenções do referido imposto municipal sobre 
transmissões onerosas, é da Câmara Municipal; 

 

Propõe-se, em face ao exposto, que o presente pedido seja apreciado em próxima reunião 
da Câmara Municipal e, se assim for entendido, se delibere emitir Parecer Favorável à 
isenção de Pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis e 

de Imposto do Selo, na aquisição a efetuar, por Mariana Guerreiro Gonçalves, dos prédios 
inscritos na matriz cadastral rustica da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 
Maria), sob os artigos 307 e 149, ambos da Seção K.» 

 

Foram distribuídos por todos os eleitos e constam de pasta anexa à presente ata, os referidos 
ortofotomapas, à escala 1/10.000. 
 

 Deliberação 

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

Parecer Favorável à isenção de pagamento do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis e de Imposto do Selo, na aquisição a efetuar, por Mariana Guerreiro 

Gonçalves, dos prédios inscritos na matriz cadastral rustica da União das Freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), sob os artigos 307 e 149, ambos da Seção K. ---------------------------------- 

 

16. Parecer prévio vinculativo à abertura de procedimento de ajuste direto para aquisição 

de serviços de apoio jurídico à instrução de procedimentos de recrutamento de pessoal  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, prestada pelo Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor se transcreve:  

 

«a) De harmonia com a deliberação tomada na reunião da Assembleia Municipal de 10 de 
setembro de 2015, foi autorizada a abertura dos seguintes procedimentos de recrutamento de 
pessoal: 

- Técnico Superior de Recursos Hídricos 

- Técnico Superior de Arqueologia 

- Assistente Operacional Auxiliar administrativo  

b) De harmonia com a deliberação tomada na reunião da Assembleia Municipal de 29 de 
fevereiro de 2016, foi autorizada a abertura dos seguintes procedimentos de recrutamento de 
pessoal: 

- Técnico Superior ciências da nutrição 

- 1 Assistente Técnico Administrativo para o Gabinete do Património e Turismo 

- 1 Assistente Técnico Administrativo para a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica; 
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- 1 Assistente Técnico Administrativo para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 
Território; 

- 1 Assistente Técnico Administrativo para a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 
Juventude; 

Resumindo encontram-se em curso ou prevê-se a abertura de 8 procedimentos com 
tramitações diversas e a contratação de idêntico número de trabalhadores 

Sendo de salientar o interesse na conclusão de todos os procedimentos com a maior brevidade 

possível, considerando que os trabalhadores em causa fazem falta ao serviço, na sequência da 
redução extraordinária de pessoal verificada nos últimos anos. 

Verifica-se ainda que a (anterior) Divisão de Recursos Humanos teve durante um período 
alargado 6 trabalhadores na sua dependência e durante o período de um ano 7 trabalhadores. 

Por força de diversas circunstâncias o atual Serviço de Recursos Humanos tem na sua 
dependência (desde há cerca de três anos) apenas 4 trabalhadores, pelo que se verificou a 
necessidade, no ano transato, de contar com uma colaboração externa em regime de prestação 
de serviços. 

Tal necessidade mantém-se válida, até que se conclua o procedimento autorizado na última 
reunião da Assembleia Municipal para recrutamento de um Assistente Técnico Administrativo. 

Em face ao exposto, propõe-se a abertura de procedimento concursal para a “Aquisição de 
Serviços de Apoio Jurídico à Instrução de Procedimentos de Recrutamento de Pessoal”. 

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 proposto – Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico à Instrução de 
Procedimentos de Recrutamento de Pessoal – 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.  

 Neste sentido labora a obvia urgência na aquisição do serviço e o seu caráter 
transitório verificando-se que, concluídos os referidos procedimentos de 
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contratação, o Serviço de Recursos Humanos terá capacidade para dar resposta ao 
volume de trabalho corrente. 
 

b) Existência de cabimento orçamental: 
A verba está contemplada no Orçamento Municipal para o ano de 2016, classificada 
e cabimentada da seguinte forma, conforme atestam 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: 
De acordo com o estabelecido no nº 1 do artigo 113º e nº 1 do artigo 114º a 
contraparte a convidar a apresentar proposta é: 
- Ana Luísa dos Santos Malveiro 
Residente no Loteamento da Cruz Nova – Lote 109, 1º Direito7830-479 Serpa 
7830 - Serpa 
E-mail: anamalveiro@hotmail.com 
NIPC nº 197 601 332 

A proposta apresentada justifica-se pela fato da contraparte referida ter colaborado 
com o Município de Serpa pelo período de 3 anos (2010/2013), ao abrigo de 
contrato de trabalho a termo certo, precisamente na Divisão de Recursos Humanos, 
bem como ao longo de 9 meses do ano de 2015, ao abrigo de contrato de prestação 
de serviços, possuído uma vasta experiência e conhecimento aprofundado das 
matérias em causa. 

Pese embora a contraparte a convidar a apresentar proposta seja determinável, 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 (em dimensão). Acresce que, 
apesar de se tratar da mesma contraparte, já se verifica que o valor da prestação 
proposta é inferior ao valor da anterior prestação (9 100,00€ / 11 700€). 
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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 
de Apoio Jurídico à Instrução de Procedimentos de Recrutamento de Pessoal, nos termos dos 
nºs 9 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 31 de dezembro. 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer 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 a abstenção dos Senhores 
Vereadores do PS, emitir parecer favorável à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a 
Aquisição de Serviços de Apoio Jurídico à Instrução de Procedimentos de Recrutamento de 
Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

17. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração de projeto de 

requalificação do mercado municipal  

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

Aprovisionamento, datada de 11 de março: 
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«Verificando-se a necessidade de proceder à requalificação do edifício de Mercado 

Municipal de Serpa, importa adquirir previamente os necessários projetos de 

Arquitetura e Especialidades. 

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 Elaboração 

de Projetos para a Requalificação do Mercado Municipal de Serpa – reveste 

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

qual é prestado com autonomia e não se encontra sujeito à disciplina e à 

direção do Município, nem impõe o cumprimento de horários de trabalho, 

sendo inconveniente o recurso à modalidade de relação jurídica de emprego 

público constituída ou a constituir.  

 

f) Existência de cabimento orçamental: 

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

classificada e cabimentada da seguinte forma, conforme atesta os anexos A1 

e A2: 

- Orgânica – 02 Câmara Municipal; 

- Económica – 07010303 Mercados e instalações de fiscalização sanitária; 

- GOP – 3 Funções Económicas 

         341 Mercados e Feiras 

         2013/40 Mercado Municipal - Serpa 

 

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

a eventual contraparte seja determinável: 
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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: 

 

Não é aplicável 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: 

 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 
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(CIM), as autarquias locais não têm de consultar o INA no âmbito do procedimento 

prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, assumindo as 

autarquias locais a posição de EGRA, enquanto estas não estiverem em funcionamento. 

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

vinculativo para que se proceda à abertura do procedimento de Ajuste Direto para a 

Aquisição de Serviços para a Elaboração de Projetos para a Requalificação do Mercado 

Municipal de Serpa, 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 este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que são completamente favoráveis a uma 

intervenção profunda no mercado municipal, mas atendendo a que o Sr. Presidente tinha 

referido há algum tempo que existia um projeto inicial, estranha a abertura deste 

procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços para a elaboração do projeto de 

requalificação.  

 

O Sr. Presidente respondeu que existe um estudo prévio, um mapa de utilização dos espaços, 

tipo um programa com o que se pretende fazer, a remodelação das lojas, a criação de um 

núcleo museológico do queijo, uma área de esplanadas, de forma a tornar o espaço mais 

dinâmico, cujos custos poderão rondar os 700.000 euros, e o projeto de requalificação irá 

desenvolver-se com base nesse programa.   

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que ficam contentes pelo facto do Presidente ter assumido 

que era importante esta remodelação do mercado municipal e que a fazia com ou sem 

financiamento comunitário. Contudo, esta é uma promessa que vem desde 2013 e estamos em 

março de 2016 e trata-se de uma obra que o PS já teria feito. Manifesta-se ainda surpreendido 

com os montantes envolvidos. Diz que estas são obras com caráter urgente e na sua opinião, 

com os 50.000 euros de elaboração do projeto, conseguir-se-ia reabilitar a estrutura que é em 

amianto, e a Câmara poderia ter desde 2013 já avançado com uma pequena requalificação, 

pelo menos para colmatar o problema de desorganização e o mau estado de conservação do 

mercado. Face à necessidade urgente duma intervenção, devia ter sido opção do município, 

avançar logo no início do mandato com algumas obras de menor envergadura e se depois 

houvesse financiamento, avançaria com uma obra maior, mas até lá dignificava-se o espaço do 

mercado. Essa teria sido a forma como o PS teria atuado e já estaria há muito com os 

problemas maiores resolvidos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que as opiniões que por vezes são manifestadas, têm a ver com o 

conhecimento que se tem sobre as matérias e nem sempre se está na posse de todos os dados 

e quando se tem um conhecimento mais profundo sobre as matérias, são definidas prioridades 

diferentes. Se a autarquia tivesse deixado de fazer alguns investimentos, poderia ter feito a 

reabilitação do mercado, mas são opções que se têm que tomar, e em qualquer autarquia, no 

início do QCA, faz-se o calendário de intervenções em função dos projetos que são passiveis de 

financiamento. Atualmente, as transferências do Orçamento de Estado, são praticamente de 

despesas correntes e os investimentos fazem-se quase todos, apenas com o recurso aos 

financiamentos. Quanto ao valor de 700.000 € ou 800.000€ para a intervenção no mercado, 

não considera que seja elevado, pois só a cobertura são cerca de 150.000 €, e tem que ser 

também intervencionada a rede de águas, eletricidade, ar condicionado, pavimento, alvenaria, 
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etc. Para que se possa fazer uma intervenção grande, com qualidade e no mais curto espaço de 

tempo, para não perturbar muito a normal atividade dos comerciantes, tem que ser bem 

coordenada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga diz que compreende o que foi dito em relação ao conhecimento 

mais aprofundado sobre as matérias e sobre as opções de cada lista partidária, não critica 

algumas dessas opções, por considerar que são fatores enriquecedores e dinâmicos para o 

concelho, mas o que pretendeu dizer é que num anterior Quadro Comunitário de Apoio, essa 

obra do mercado poderia ser sido feita, porque já era notória a necessidade de uma 

intervenção naquele edifício. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com a informação e nos termos dos nºs 10 e 12 do artigo 75º da Lei nº 82-B/2014 de 

31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos Senhores 

Vereadores do Partido Socialista, emitir parecer favorável à abertura do procedimento de 

Ajuste Direto para a Aquisição de Serviços para a Elaboração de Projetos para a Requalificação 

do Mercado Municipal de Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

18. Projeto de regulamento de feiras, venda ambulante e atividades de prestação de 

serviços de restauração ou bebidas não sedentárias do Município de Serpa 

Foi distribuído por todos os eleitos, o Projeto de Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e 

Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de 

Serpa, elaborado nos termos do disposto no Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 

Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, para apreciação da Câmara Municipal, a quem 

compete, nos termos do artigo 33º, alínea k), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “elaborar 

e submeter à aprovação da assembleia municipal os projetos de regulamentos externos do 

município (…)”  

De harmonia com o disposto no artigo 101.º, n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo, 

“quando a natureza da matéria o justifique, o órgão competente deve submeter o projeto de 

regulamento a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo, para o efeito, à sua 

publicação na 2.ª série do Diário da República ou na publicação oficial da entidade pública, e na 

Internet, no sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade adequada à sua 

compreensão”. 

Em face do exposto, propõe a apreciação do presente Projeto de Regulamento das Feiras, 

Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de Restauração ou Bebidas não 

Sedentária do Município de Serpa, pela Câmara Municipal de Serpa e, em conformidade com o 

exposto, a sua submissão a consulta pública, para recolha de sugestões. 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, nos termos do artigo 101.º, n.º 1, do Código do Procedimento 

Administrativo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a consulta pública, 

o Projeto de Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços 

de Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, o qual consta de pasta anexa 

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

 

19. Apoio para a longa-metragem “Seara de Vento” 

A produtora FAUX – Edições e Audiovisuais, Lda informa que está a preparar a longa-metragem 

“Seara de Vento”, a partir da obra de Manuel da Fonseca, sendo parte deste filme rodado no 

concelho de Serpa, pelo que solicitam o apoio logístico da Câmara Municipal, a nível de 

alojamento e alimentação da equipa de filmagens. Como contrapartida, asseguram o destaque 

da Câmara Municipal no genérico e em todos os materiais promocionais, propondo também 

fazer uma estreia especial do filme em Serpa. ----------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções  

O Sr. Presidente interveio para explicar como irá decorrer este processo de filmagens no 

concelho e quanto ao alojamento, será na maioria em edifícios da autarquia e no que se refere 

à alimentação, está a ser analisada a possibilidade de colaboração da Associação de 

Trabalhadores da Câmara Municipal. Prevê-se um total de despesas de cerca de 20.000 euros, 

mas que poderá diminuir em função do que se conseguir resolver com os nossos próprios 

meios, no entanto, será uma verba que ficará no nosso concelho. 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que, nos termos em que é proposto, concordam com o 

esforço logístico e financeiro que a Câmara vai fazer, em prol do desenvolvimento do concelho.  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado, a nível de 

alojamento e alimentação, para as filmagens no concelho de Serpa do filme “Seara de Vento”.  

 

20. Pedido de suspensão de mandato  

Procedeu-se à análise da carta datada de 3 de março do corrente ano, remetida pelo Sr. 

Vereador Daniel Abraços Veiga, onde solicita, nos termos do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 

de setembro, com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, por motivo de exercício do 

direito de paternidade, a suspensão do mandato, entre o dia 3 de março de 2016 e 1 de janeiro 

de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, 

com a redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a suspensão do mandato do Sr. Vereador Daniel Abraços Veiga, entre o 

dia 3 do corrente mês de março e 1 de janeiro de 2017, sendo a vaga ocorrida preenchida pelo 

cidadão imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, nos termos do artigo 79.º do 

citado diploma legal. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Vereador Daniel Veiga ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, por se 

encontrar impedido, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

21. Assuntos Gerais de Interesse Autárquico 

21.1.Grupo Parlamentar do PS 

A Câmara Municipal tomou conhecimento da pergunta do Grupo Parlamentar do PS, dirigida ao 

Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, relativa à ausência do aeroporto de Beja nos 

planos de investimento da empresa concessionária do serviço aeroportuário em Portugal: 
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21.2.Grupo Parlamentar do PCP – Questões colocadas na discussão o Orçamento de 

Estado para 2016 sobre problemas que afetam o Distrito de Beja 
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22. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 51 referente ao 

dia 15 de março de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.537.117,61 (um milhão, 

quinhentos e trinta e sete mil cento e dezassete euros e sessenta e um cêntimos) e 34.887,61 

(trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e sete euros e sessenta e um cêntimos), respeitantes a 

operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------- 
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Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, de acordo com a proposta 

apresentada pelo Sr. Presidente, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o 

seguinte Voto de Pesar pelo falecimento de Nicolau Breyner:  

 

Voto de Pesar 

«A Câmara Municipal de Serpa associa-se ao momento de profundo pesar pelo falecimento de 

Nicolau Breyner, manifestando à família e aos amigos as mais sentidas condolências. 

Nicolau Breyner nasceu em Serpa e manteve com esta cidade uma ligação muito forte, estando 

sempre disponível para colaborar com o município, participando nas várias ações e eventos, 

profundamente empenhado em ajudar a contribuir para o desenvolvimento do concelho.  

Embaixador de Serpa e do Alentejo, homem das artes e da cultura, Nicolau Breyner 

permanecerá ligado a Serpa, relação que esta Câmara Municipal de Serpa pretende enaltecer, 

atribuindo o seu nome ao Cineteatro Municipal da cidade, após as obras de requalificação.» 

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Isabel Estevens para informar que a candidatura feita em 

colaboração com a Rota do Guadiana ao Programa Escolhas não foi aprovada, tendo aquela 

entidade apresentado uma reclamação, a qual indeferida.  

 

Fez ainda referência ao assunto que tem sido falado sobre o encerramento de uma sala do pré-

escolar, e que foi abordado no último Conselho Municipal de Educação. Esclarece que não 

houve qualquer encerramento, estão as quatro salas abertas, mas só podem funcionar as que 

têm um número suficiente de alunos e no início do ano letivo não havia condições para todas 

funcionarem porque não existia esse número suficiente de crianças. No que diz respeito aos 

alunos com necessidades educativas especiais, segundo a Diretora Regional, não é necessário 

reforço de pessoal auxiliar para prestar apoio. ----------------------------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

1. Proposta - Autorização prévia de investimentos tendo em vista o recurso a empréstimos 

de médio e longo prazo 

2. Proposta de recrutamento excecional de diversos postos de trabalho 

3. Pedido de renovação da deliberação de autorização de abertura de procedimentos 

concursais 

4. Isenção de pagamento de taxas 
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5. Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – relação do mês de 

fevereiro 

6. CIMBAL – Comparticipação dos municípios associados para 2016 

7. Destaque de parcela do prédio sito na Rua 25 de Abril, n.º 32 e 34 em Pias – 

Requerente: Patrício Guerreiro Figueira 

8. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da Zurreira, s/n em Pias – Requerente: Fábio 

Manuel Pica Machado 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555/99, de 16/12, alterado pelo D.L. 

136/2014, de 09/09 no prédio sito na Rua de Sevilha, n.- 13 e 15, em Serpa 

10. Autorização para o XI Passeio de BTT - Futebol Clube de Vale de Vargo  

11. Autorização para o IV Passeio Rota do Queijo – Sociedade Luso União Serpense 

12. Parecer sobre aumento de compartes – Requerente: Maria do Rosário Coelho Palma 

Parreira Cano 

13. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do ano de 2015 

14. Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis e Imposto de Selo – Requerente: António Gonçalves Valente 

15. Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis e Imposto de Selo – Requerente- Mariana Guerreiro Gonçalves 

16. Parecer prévio vinculativo à abertura de procedimento de ajuste direto para aquisição 

de serviços de apoio jurídico à instrução de procedimentos de recrutamento de pessoal  

17. Parecer prévio vinculativo para aquisição de serviços para elaboração de projeto de 

requalificação do mercado municipal  

18. Projeto de regulamento de feiras, venda ambulante e atividades de prestação de 

serviços de restauração ou bebidas não sedentárias do Município de Serpa 

19. Apoio para a longa-metragem “Seara de Vento” 

20. Pedido de suspensão de mandato  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H20 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 6/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 17 de março 

 

 

 

 

Anexo 1 – Aquisição de serviços – Ajustes diretos em regime simplificado – Relação do 

mês de fevereiro 

 

 

Anexo 2 - Projeto de regulamento de feiras, venda ambulante e atividades de prestação 

de serviços de restauração ou bebidas não sedentárias do Município de Serpa 

 

 

Anexo 3 - Pedido de isenção de pagamento de Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis e Imposto de Selo - Ortofotomapas 

 

 

 

 

 


