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ATA N.º 12/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 14 de junho de 2017 
  

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Daniel Abraços Veiga 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ATA N.º 12/2017 

14 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 2 

 
ATA N.º 12/2017 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 14 de junho 

de 2017, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 11/2017 

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 11, relativa à reunião realizada no dia 31 de maio, 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. Isenções de pagamento de taxas  

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 9ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Corte de Messangil ou Almojafas” em 

Vale de Vargo 

5. CP 2/2010 - Empreitada de execução de via verde-ciclovia entre a piscina coberta e o rio 

Guadiana 

6. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de apoio 

7. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Apoio para a “IX Rota do Rosmaninho 2017” 

8. Direito de preferência – Anúncio 18653/2017 

9. Direito de preferência – Anúncio 20764/2017 

10. Direito de preferência – Anúncio 22185/2017 

11. CPU 32/2010 – Empreitada de execução do centro escolar EBI/JI de Serpa – Libertação de 

garantia bancária 

12. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido de 

apoio 

13. Reapreciação do pedido para constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale 

de Meloal” em A-do-Pinto 
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14. Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e o Centro de Cultura Popular de 

Serpa para o desenvolvimento do Programa de Atividades de Tempos Livres (ATLs) e Piscinas 

Municipais Descobertas de Serpa 

15. CP 2/2017 – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 

Minuta do contrato  

16. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA  

 
1. Isenções de pagamento de taxas  

1.1. Trilhos Vivos – Organização de Eventos e Animação Turística 

Na sequência do solicitado por Trilhos Vivos, através de Pretensão n.º5922, datada de 10 de abril do 

corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 

11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela entidade do pagamento do licenciamento, no valor de 33,66 euros, 

respeitante à iniciativa 10ª edição da Ultramaratona de BTT SRP 160”, realizada no dia 8 de abril de 2017.   

 

1.2. Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa 

Na sequência do solicitado pela Associação de Estudantes da Escola Secundária de Serpa, através de 

Pretensão n.º 8870, datada de 30 de maio do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos 

serviços, 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 

licença especial de ruído, no valor de 20,00 €, respeitante à realização de espetáculo no Salão Polivalente 

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

 

1.3. STAL – Direção Regional de Beja 

Na sequência do solicitado pela Direção Regional de Beja do STAL, através de Pretensão n.º 5037, 

datada de 30 de maio do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, nos termos do 

n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, isentar aquela entidade do pagamento da taxa de utilização da Sala da 

Abóbada do Cine Teatro de Serpa, no valor de 42,00 €, no dia 13 de maio, para a realização de um 

plenário eleitoral da União de Sindicatos do Distrito de Beja. ------------------------------------------------------------- 
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2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificação 

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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente, respeitantes 

ao licenciamento de recinto improvisado: -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Dário José Valente 

Ruivo 

Baile 9029 

2017.05.31 

2 de junho 2017.06.02  

 

Comissão de Festas de 

Pias  

Bailes 9638 

2017.06.08  

Dias 10, 13 e 17 2017.06.09 

 

 

3. 9ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 9ª alteração ao 

Orçamento e ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como os respetivos documentos de justificação. ------------ 

 

4. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Corte de 

Messangil ou Almojafas” em Vale de Vargo 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 22 de maio do 

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

compartes no prédio misto denominado “Corte de Messangil ou Almojafas”, inscrito na matriz predial 

rústica da freguesia de Vale de Vargo (extinta), sob o artigo 8, secção G, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o número 1072, com a área de 2,975 hectares, decorrente da DOAÇÃO, de 50% do 

prédio a favor de Antónia Charraz Calvinho Grilo Lopes, 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 02 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. --------------------------------------------------------- 

 

5. CP 2/2010 - Empreitada de execução de via verde-ciclovia entre a 

piscina coberta e o rio Guadiana 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que veio o consórcio Submerci – 

Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, solicitar a libertação de 

90% da garantia bancária prestada no âmbito do concurso acima identificado. De acordo com o estipulado 

na alínea d) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um 
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regime excecional de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas), a libertação deverá ser de 

10%, pelos motivos a seguir expostos: 

• O auto de receção provisório data de 27/12/2012; 

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

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

• Existe, no processo de concurso, a Garantia Autónoma nº 2012.02964, emitida pela Gaval – Sociedade 

de Garantia Mútua, S. A. em 14/08/2012, prestada pelo consórcio acima identificado, cujo valor inicial é de 

17.246,03€ (dezassete mil, duzentos e quarenta e seis euros e três cêntimos), que corresponde a 10% do 

valor dos trabalhos efetivamente executados por aquele consórcio na obra supra identificada; 

• Nos termos do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 1º ano após a receção provisória da obra, foi 

libertada 30% da caução total da obra, no valor de 5.173,81€ (cinco mil, cento e setenta e três euros e 

oitenta e um cêntimos), no 2º ano após a receção provisória da obra, foi libertada mais 30% da caução 

total da obra, também no valor de 5.173,81€ (cinco mil, cento e setenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos), e no 3º ano após a receção provisória da obra, foi libertada mais 15% da caução total da obra, 

no valor de 2.586,90€ (dois mil, quinhentos e oitenta e seis euros e noventa cêntimos), estando ainda 

caucionado o valor de 4.311,51€ (quatro mil, trezentos e onze euros e cinquenta e um cêntimos); 

• Estas libertações foram aprovadas, por unanimidade, em deliberações de câmara de 16-04-2014, 13-05- 

2015 e 20-04-2016, respetivamente; 

• Nos termos da alínea d), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 4º ano após a receção provisória 

da obra, deverá ser libertada 10% da caução total da obra; 

• Nestes termos, deverá ser libertada 1.724,60€ (mil, setecentos e vinte e quatro euros e sessenta 

cêntimos) da caução total da obra, ficando ainda caucionado o valor de 2.586,91€ (dois mil, quinhentos e 

oitenta e seis euros e noventa e um cêntimo). 

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

submetem a deliberação da Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial, a autorização 

para que se proceda à libertação de 10% da Garantia Autónoma nº 2012.02964 prestada pelo consórcio 

acima identificado, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14-08-2012, no valor de 

1.724,60€ (mil, setecentos e vinte e quatro euros e sessenta cêntimos). --------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de 10% da Garantia Autónoma 

nº2012.02964 prestada pelo consórcio acima identificado, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia 

Mútua, S. A. em 14-08-2012, no valor de 1.724,60€ (mil, setecentos e vinte e quatro euros e sessenta 

cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Rancho Coral “Os Camponeses de 

Vale de Vargo” solicitou apoio financeiro para execução do plano de atividades para 2017. 

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

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para apoio ao plano de atividades do corrente ano. ---------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir ao rancho coral Os Camponeses de 

Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000 (mil euros), para apoio nas atividades planeadas para o 

corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Apoio para a “IX 

Rota do Rosmaninho 2017” 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que a Associação Desportiva de Vila Nova 

de São Bento levou a efeito no dia 07 de maio de 2017 o IX passeio “Rota do Rosmaninho” que contou 

com 70 participantes. 

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

atribuição do subsídio de 70,00 euros (um euro por participante). 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva de Vila Nova 

de S.Bento, um subsidio no valor de 70,00 € (setenta euros), para apoio no passeio realizado no dia 7 de 

maio do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

8. Direito de preferência – Anúncio 18653/2017 
 

Nº Pedido 18653/2017; Data do Anúncio 16-05-2017; Data de Disponibilização no Site 16-05-2017  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa  
NIF/NIPC 600007634  
 
E-mail registos.serpa@irn.mj.pt  
Telefone 284540280  
Endereço Rua José Maria da Graça Afreixo, Serpa  
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Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Alzira Maria Afonso Pereira Martins 130020010 

Alzira Maria da Palma 124290027 

Catarina da Luz Bento 121811689 

Ilda Natália Pereira Dias  114120293 

Izilda da Luz Bento 137116993 

Joaquim Afonso Pereira 115240578 

Manuel Afonso Pereira 104170662 

Manuel da Luz Gonçalves 100078621 

Maria Manuela Natália Pereira Inácio 162025629 

Maria da Fé da Luz Bento Galado 139575685 

Maria de Fátima da Palma Eugénio 118051121 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

MARIA RITA MARTINS ROMEIRO 195260422 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro ---- Descrição em Ficha 3215  Artigo Matricial 282  
Quota Parte ----  Fração Autónoma ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 50 m2  
Área Total - 110 m2  
Arrendado - Não  Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua dos Quartéis, nº 10  
Distrito - Beja  Concelho - Serpa   Freguesia  Serpa (Salvador)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio  - Compra e venda  
Preço - 15000  Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 30-05-2017  

 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o prédio urbano sito na Rua dos 
Quartéis, n.º10, localiza-se no Núcleo Intramuralhas, classificado como Conjunto de Interesse Público. No 
Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, encontra-se qualificado como “Imóvel de 
Acompanhamento”. 
O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º3215, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.º282 da extinta freguesia de Salvador, com 50,00m2 de área coberta e 60,00m2 

de área descoberta. Contudo, verifica-se que já ocorreram alterações no prédio urbano, que não se 
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encontra atualizado junto da Conservatória do registo Predial, encontrando-se atualmente o prédio urbano 

com a área coberta de 50,00m2 (três compartimentos) e área descoberta com 1.00m2. 

O valor proposto para a alienação é de 15.000,00 euros (300,00€/m2). 

Pelo exposto, apesar das características construtivas da edificação destinada a habitação, em taipa 

rebocada e caiada e cobertura com caniço e tenha cerâmica de canudo, atualmente não dispõe de 

condições mínimas de habitabilidade, encontrando-se em mau estado de conservação e devoluta, não se 

considerando relevante, face ao contexto urbanístico onde se insere. 

Pelo exposto, sugere-se que a Câmara Municipal não exerça o direito de preferência 

 

                          
 

 Deliberação  

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

de preferência na venda do imóvel sito na Rua dos Quarteis, n.º 10 em Serpa, pelo valor proposto de 

15.000,00 € (quinze mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. Direito de preferência – Anúncio 20764/2017 

 
Nº Pedido 20764/2017; Data do Anúncio 29-05-2017; Data de Disponibilização no Site 29-05-2017  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação 
Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa  
NIF/NIPC - 600007634  
 
E-mail - registos.serpa@rn.mj.pt  
Telefone - 284540280  
Endereço - Rua José Maria da Graça Afreixo, 7830 Serpa  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

António da Palma Seleiro 105826332 

Eglantina da conceição Charraz Seleiro Janeiro 189988479 

Eglantina da Conceição Seleiro 162793774 

João Manuel Charraz Seleiro 181025353 

João Ramos Seleiro 176537724 
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Manuel António Charraz Seleiro 198350813 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

João Pedro Martinho Dias 208582894 

Maria João Batarda da Silva Caldeira 194384004 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- ; Descrição em Ficha - 3715 ; Artigo Matricial - 1736  
Quota Parte - ---- ; Fração Autónoma - ----  

 
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 131 m2  
Área Total - 221 m2  
Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Rua Nova  
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa ; Freguesia - Serpa (Salvador)  
 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio - Compra e venda  
Preço – 50.000 Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 13-06-2017  

 
 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o prédio urbano sito na rua Nova, n.º45, 

em Serpa, localiza-se na zona especial de proteção do Núcleo Intramuralhas, classificado como Conjunto 

de Interesse Público. No Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas, encontra-se 

qualificado como “Imóvel de Acompanhamento”. 

O prédio urbano encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º3715, inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.º1736 da extinta freguesia de Salvador, com 220,00m2 de área total e 131,00m2 

de área de construção, com um piso, destinado a habitação. 

O valor proposto para a alienação é de 50.000,00 euros (381,68€/m2). 

Pelo exposto, apesar das características construtivas da edificação destinada a habitação, em taipa 

rebocada e caiada e cobertura tradicional de telha cerâmica de canudo, atualmente não dispõe de 

condições mínimas de habitabilidade, encontrando-se em mau estado de conservação e devoluta, não se 

considerando relevante, face ao contexto urbanístico onde se insere. 

Pelo exposto, sugere-se que a Câmara Municipal não exerça o direito de preferência. 
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 Deliberação  

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

de preferência na venda do imóvel sito na Rua Nova, n.º 45 em Serpa, pelo valor proposto de 50.000,00 € 

(cinquenta mil euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Direito de preferência – Anúncio 22185/2017 

 
Nº Pedido - 22185/2017; Data do Anúncio - 06-06-2017 
Data de Disponibilização no Site - 06-06-017  
 
Dados do Requerente 
Nome/Firma ou Denominação - Manuel Domingos Mestre Lopes ; NIF/NIPC - 114596190  
E-mail - registos.mertola@rn.mj.pt      Telefone - 286612446  
Endereço - Vale do Pereiro da Serra, Santana de Cambas, Mértola  
 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

José Manuel Lourenço Martins 136202870 

Maria Candeias Lourenço Martins 118998161 

Maria Candeias Martins 117854760 

Maria Paula Candeias Martins Carreto 184901383 

Maria de Santo António Lourenço Martins Ramos 136202888 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Manuel Domingos Mestre Lopes 114596190 

 
Identificação do Imóvel 
Descrição em Livro - ---- ; Descrição em Ficha - 2177  ; Artigo Matricial - 1568  
Quota Parte - 1/1  ; Fração Autónoma - ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 400 m2  
Área Total - 400 m2  
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Arrendado - Não ; Destino - Habitação    
 
Localização do Imóvel  
Endereço - Sobreira Formosa, Serra de Serpa  
Distrito - Beja ; Concelho - Serpa  ; Freguesia - Serpa (Salvador)  

 
Dados da Transmissão 
Tipo de Negócio  -  Compra e venda  
 
Preço – 28.580 ; Moeda - Euros; 
Data previsível do negócio 
08-06-2017  
 
 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o prédio urbano, sito na Sobreira 

Formosa, Serra de Serpa, encontra-se descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º2177, inscrito 

na matriz predial urbana sob o art.º1568 da extinta freguesia de Salvador, com 400,00m2 de área 

total/construída, com um piso. 

O valor proposto para a alienação é de 28.580,00 euros (71,45€/m2). 

A edificação originalmente destinada a habitação, encontra-se em avançado estado de degradação, 

encontrando-se em ruínas.  

Pelo exposto, julga-se não haver interesse em que a Câmara Municipal exerça o direito de preferência. 

 

     
 

 Deliberação  

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

de preferência na venda do prédio urbano, sito na Sobreira Formosa, Serra de Serpa, pelo valor proposto 

de 28.580,00 € (vinte e oito mil quinhentos e oitenta euros). -------------------------------------------------------------- 

 

 

11. CPU 32/2010 – Empreitada de execução do centro escolar EBI/JI de 

Serpa – Libertação de garantia bancária 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento em informação datada de 7 do corrente mês de 

junho, informa que veio a empresa Mota-Engil – Engenharia e Construções, S. A. solicitar a libertação de 

15% dos valores caucionados no âmbito do concurso acima identificado, de acordo com o estipulado na 
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alínea d) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um 

regime excecional de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas).  

Informam o seguinte: 

 Existem, no processo de concurso, duas Garantias Bancárias emitidas pela Caixa Geral de 

Depósitos, prestadas pela empresa acima identificada:  

- Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 185.887,49€ 

(cento e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), 

que corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato inicial;  

- Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ (onze 

mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que corresponde a 10% do 

valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2; 

 O auto de receção provisório data de 19/12/2012; 

 As garantias já foram alvo de redução de 75% do valor contratual, de acordo com o estipulado na 

alínea a), b) e c) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto, e de acordo com 

as deliberações de câmara de 25-05-2015 e 12-10-2016; 

 O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 1 do 

artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto; 

 Nos termos da alínea d), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 4º ano após a receção 

provisória da obra, é libertada 15% da caução total da obra; 

 Nestes termos, e de acordo com o que é solicitado pela empresa, deverá ser libertada, em cada 

uma das garantias e retenção: 

1. Garantia Bancária nº 9140039426393, emitida em 31/01/2012, no valor de 185.887,49€ (cento 

e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete euros e quarenta e nove cêntimos), que 

corresponde a 10% do valor contratual, referente ao contrato inicial, deverá ser libertada 

27.883,12€ (vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e três euros e doze cêntimos), ficando ainda 

caucionado o valor de 18.588,76€ (dezoito mil, quinhentos e oitenta e oito euros e setenta e 

seis cêntimos); 

2. Garantia Bancária nº 9140040438293, emitida a 22/03/2013, no valor de 11.998,98€ (onze 

mil, novecentos e noventa e oito euros e noventa e oito cêntimos), que corresponde a 10% do 

valor contratual, referente ao contrato adicional nº 2, deverá ser libertada 1.799,85€ (mil, 

setecentos e noventa e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), ficando ainda caucionado o 

valor de 1.199,90€ (mil, cento e noventa e nove euros e noventa cêntimos); 

3. Retenções efetuadas pela Gestão Financeira, no valor de 3.323,16€ (três mil, trezentos e vinte 

e três euros e dezasseis cêntimos), referente à revisão de preços nº 4, deverá ser libertada 

498,47€ (quatrocentos e noventa e dois euros e quarenta e sete cêntimos), ficando ainda 

caucionado o valor de 332,32€ (trezentos e trinta e dois euros e trinta e dois cêntimos); 
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 Assim, a libertação total é de 30.181,44€ (trinta mil, cento e oitenta e um euros e quarenta e quatro 

cêntimos) da caução total da obra, ficando caucionado ainda o valor de 20.120,98€ (vinte mil, 

cento e vinte euros e noventa e oito cêntimos); 

 Foi efetuada a vistoria, conforme estipulado no artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, a 17-05-2017, assinada pelo representante do dono de obra e pelo representante do 

empreiteiro. 

 

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

submetem a deliberação da Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial, a autorização 

para que se proceda à libertação de 15% em cada uma das Garantias Bancárias acima identificadas, no 

valor total de 29.682,97€ (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e dois euros e noventa e sete cêntimos), e 

15% da retenção acima referida, no valor de 498,47€ (quatrocentos e noventa e oito euros e quarenta e 

sete cêntimos), nos termos acima descritos, o que perfaz o montante global de 30.181,44€ (trinta mil, 

cento e oitenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos). -------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

Câmara Municipal deliberou por unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de 15% em cada uma 

das Garantias Bancárias acima identificadas, no valor total de 29.682,97€ (vinte e nove mil, seiscentos e 

oitenta e dois euros e noventa e sete cêntimos), e 15% da retenção acima referida, no valor de 498,47€ 

(quatrocentos e noventa e oito euros e quarenta e sete cêntimos), nos termos acima descritos, no 

montante global de 30.181,44€ (trinta mil, cento e oitenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos). ------ 

 

12. ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de 

Vale de Vargo – Pedido de apoio 

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

Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo, ao abrigo do Regulamento Municipal Apoio ao 

Movimento Associativo, capítulos I e III solicita apoio financeiro para desenvolvimento das atividades 

previstas em plano de atividades para o corrente ano e propõem um apoio no valor de 1.000 (mil euros).  

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo, um subsidio no valor de 1.000 € (mil euros) para apoio nas 

atividades do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13. Reapreciação do pedido para constituição de compropriedade no 

prédio rústico denominado “Vale de Meloal” em A-do-Pinto 

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datada de 9 

do corrente mês de junho: 

 

«Analisada a exposição apresentada pela requerente solicitando nova apreciação do seu pedido, 
anteriormente formulado ao aumento de compartes do prédio Rustico Denominado “Vale de Meloal”, 
descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 878/19891120 e inscrito na matriz 
predial da freguesia de Vila Nova de São Bento (extinta), sob o artigo 162 – Secção C, com 1,1500 
hectares, o qual foi presente a reunião de câmara datada de05/04/5017, informa-se: 

Antecedentes 

Atendendo à localização e área do prédio e a que o aumento de compartes se destina à venda do prédio, 
para o pedido formulado não foi possível a emissão do parecer requerido, tendo em conta os pressupostos 
anteriormente adotados em situações idênticas. 

Na sequência da impossibilidade de emissão do parecer solicitado, os promitentes compradores em sede 
de entrevista, com o Srº vereador do pelouro, informaram que aquando da assinatura do contrato de 
promessa de compra e venda, não tinham sido alertados para a possibilidade de existirem 
constrangimentos legais relativos à aquisição do prédio., primeiro porque são emigrantes há mais de 20 
anos e depois por desconhecimento dos procedimentos legais e da legislação portuguesa na sua 
generalidade. 

Acresce informar que numa primeira instância, o pedido de aumento de comparte se deve ao facto de os 
requerentes viverem em união de facto, pelo que quando uma pessoa adquire bens em conjunto com 
outra no âmbito de uma relação de união de facto, a situação terá de ser analisada numa perspetiva da 
compropriedade, exigindo assim o aumento de compartes, para que seja possível a aquisição do bem em 
questão. 

Os requerentes, demonstraram muita vontade em ficar com o prédio, uma vez que pretendem fazer do 
imóvel sua residência e porque já tinham sido efetuadas transações monetárias, sobre o mesmo aquando 
da assinatura do contrato de promessa de compra e venda, alvitrando a hipótese de contrair matrimónio 
se essa fosse a única hipótese de adquirir o referido prédio. 

Atualidade: 

Por forma a dirimir o constrangimento relativo ao seu estado civil, os requerentes na data de 24 de maio 
de 2017, contraíram matrimónio, de acordo com assento de Casamento apresentado. 

Com a questão do estado civil resolvida, numa primeira análise seria espectável que os requerentes 
pudessem adquirir o prédio sem que para o mesmo tivesse que existir um aumento de compartes. 

No entanto, o Código Civil Português na alínea b) do nº 1 do seu artigo 1720º, determina que, o 
casamento celebrado por pessoas com mais de sessenta anos de idade, o que se aplica aos requerentes 
em questão, será sempre contraído sob o regime de separação de bens. 
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Face ao exposto a aquisição do prédio, tendo em conta o regime de casamento, o qual é uma imposição 
legal e não uma opção dos requerentes, inviabiliza a aquisição do prédio sem que exista um aumento de 
compartes. 

Desta forma e considerando que durante todo o processo os requerentes agiram em manifesta boa fé, 
diligenciando por forma a ser possível a aquisição do prédio, contraindo inclusive casamento, considero 
manifestamente desajustado e excessivo que duas pessoas que recentemente contraíram matrimónio 
independentemente do regime de bens, sejam impossibilitadas de adquirir, em conjunto, um bem no 
decorrer da normalidade da sua relação conjugal. 

Assim, apesar de o aumento de compartes em questão contrariar a prática adotada pelo município, para 
as situações de venda, considero que quando estamos perante indivíduos casados, independentemente 
do seu regime de casamento ou unidos de facto, a emissão de parecer favorável ao aumento de 
compartes, única forma possível de aquisição de prédios rústicos, não deverá ser recusado uma vez que a 
aquisição, nestas circunstâncias, não visa, a expansão ou o surgimento de novas áreas de génese ilegal. 

Pelos factos acima descritos, proponho que o presente pedido seja novamente presente a reunião de 
Câmara para emissão de parecer favorável, e que o mesmo procedimento seja adotado para outras 
situações idênticas.  

Proponho a constituição de compropriedade no prédio rústico Denominado “Vale de Meloal”, descrito na 
competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 878/19891120 e inscrito na matriz predial da 
freguesia de Vila Nova de São Bento ( extinta), sob o artigo 162 – Secção C, com 1,1500 hectares ( parte 
urbana inscrita na Matriz Predial  sob o artigo 2425, com 452 m2 Coberta e 93 m2 descoberta), conforme 
o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, em resultado da venda do prédio a Maria 
Salomé de Jesus Mascarenhas e  António Pereira Madeira, na proporção de 1/2 para cada um.» 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição de 

compropriedade no prédio rústico Denominado “Vale de Meloal”, descrito na competente Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 878/19891120 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Nova de São 

Bento (extinta), sob o artigo 162 – Secção C, com 1,1500 hectares (parte urbana inscrita na Matriz Predial  

sob o artigo 2425, com 452 m2 coberta e 93 m2 descoberta), conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 64/2003, de 23 de agosto, em resultado da venda do prédio a Maria Salomé de Jesus Mascarenhas 

Pinto e  António Pereira Alberto Madeira, na proporção de 1/2 para cada um. --------------------------------------- 
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14. Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e o 

Centro de Cultura Popular de Serpa para o desenvolvimento do 

Programa de Atividades de Tempos Livres (ATLs) e Piscinas 

Municipais Descobertas de Serpa 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte proposta de protocolo de colaboração 

a celebrar com o Centro de Cultura Popular de Serpa para o desenvolvimento do programa de atividades 

de tempos livres e piscinas municipais descobertas:  

 

«Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e o Centro de Cultura Popular de 

Serpa para o desenvolvimento do Programa de Atividades de Tempos Livres (ATLs) e Piscinas 

Municipais Descobertas de Serpa 

 

Entre: 

- Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público n.º 501 112 049, com sede na Praça da Republica, 

em Serpa, neste ato representado pelo Presidente Tomé Alexandre Martins Pires, em execução da 

deliberação da Câmara Municipal de Serpa de ___________, doravante designado Primeiro Outorgante; 

E  

- Associação Centro de Cultura Popular de Serpa, com o NIF 501 816 380, com sede na Rua da 

Abegoaria, em Serpa, representada neste ato pelo Presidente da Direção Carlos António Bentes 

Amarelinho doravante designada Segunda Outorgante 

 

Considerando que a Câmara Municipal de Serpa assume: 

- como de primordial relevância a garantia da qualidade de vida da sua população 

- como fundamental o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer no apoio às famílias e 

comunidade, com enfoque no período de férias escolares 

- que, atualmente, os recursos humanos da Câmara Municipal de Serpa são insuficientes ao 

desenvolvimento destes programas, programas estes de carater sazonal 

- o acesso a estes programas duma forma tendencionalmente gratuita (à exceção das piscinas municipais, 

com ingressos fixados em sede de regulamento municipal de taxas) 

- como preponderante a participação do movimento associativo local na salvaguarda dos interesses e 

qualidade de vida das nossas populações, numa lógica de cooperação e subsidiariedade 

 

Nestes termos e considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, designadamente no domínio da educação e ensino, 

tempos livres e desporto, bem como apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município, de acordo com o disposto no artigo 23º, nº 1 e nº 2, 

conjugado com o disposto no nº 33, n.º 1, alínea u), ambos da Lei 75/2013 de 12 de setembro: 
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É celebrado entre as partes outorgantes o presente Protocolo que reger-se-á pelas cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto regular os termos e condições para o desenvolvimento dos ATLs e 

piscinas municipais descobertas de Serpa e de Pias. 

 

Cláusula 2ª 

Deveres do 2º outorgante 

Compete à Segunda Outorgante proceder à afetação de recursos humanos e materiais, a saber: 

 - monitores para ATLs 

 - material de desgaste e equipamentos para dinamização dos ATls 

 - nadadores-salvadores para as duas piscinas municipais 

 - recursos humanos para bilheteira, cabides e vigilância para as duas piscinas municipais 

 

Cláusula 3ª 

Especificações 

1- Os ATLs funcionarão nas seguintes condições: 

a) Decorrerão de 26 de Junho a 31 de Agosto, com afetação de recursos humanos logo a partir de 

22 de Junho para preparação das atividades: 

b) Os Atls são direcionados para crianças dos 3 aos 12 anos de escolaridade 

c) Período e local de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h-12h30 e das 14h-17h30, em 

todo o concelho 

2- As piscinas municipais de Pias e de Serpa funcionarão nas seguintes condições: 

a) Funcionarão de 13 de Junho a 17 de Setembro, com funcionamento de Terça-feira a Domingo 

entre as 10h00 e as 20h00 

 

Cláusula 4ª 

Deveres do Primeiro Outorgante 

1 - O Município de Serpa compromete-se a: 

a) Transferir o montante global previsível de 74 043,68€ (setenta e quatro mil e quarenta e três euros 

e sessenta e oito cêntimos), com vencimento na data de celebração do Protocolo  

b) Colaborar com a Segunda Outorgante no desenvolvimento das atividades, designadamente na 

cedência de equipamentos, instalações municipais e transportes 

2 – O valor previsto na alínea a) pode ser revisto caso se demonstre, comprovadamente, que os encargos 

assumidos com o pessoal excederam, ou ficaram aquém, do valor previsto. 

3 - A despesa resultante da celebração do presente contrato foi objeto de cabimento prévio ao qual foi 

atribuído o número sequencial 15239. 



ATA N.º 12/2017 

14 DE JUNHO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 18 

 

Cláusula 5ª 

Validade 

1- O presente Protocolo é válido de 14 de Junho a 17 de Setembro de 2017. 

2- Durante o período de vigência, o Protocolo poderá ser rescindido por mútuo acordo e poderá ser 

denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 1 mês 

relativamente à data proposta para o seu termo. 

3- Os outorgantes, mediante acordo e celebração do correspondente aditamento, poderão efetuar 

alterações ao Protocolo. 

 

Cláusula 6ª 

Execução 

1- A gestão do presente Protocolo será assegurada por uma equipa de caráter permanente, formada por 

um elemento de cada Outorgante, à qual competirá acompanhar a execução das atividades 

programadas e propor, sempre que tal se mostre benéfico, diferentes atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelos Outorgantes 

 

O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente.» 

 

Serpa, __ de Junho de 2017 

 

Pela Câmara Municipal de Serpa    Pelo Centro de Cultura Popular de Serpa 

 

____________________________   ________________________________   

 

 

15. CP 2/2017 – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do 

Mercado Municipal de Serpa – Minuta do contrato  

Sobre este assunto, a Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa o seguinte:  

 O procedimento foi adjudicado em deliberação de câmara de 30/05/2017 à empresa Veiga Lopes, 

S. A., pelo valor de 665.007,41€ (seiscentos e sessenta e cinco mil, sete euros e quarenta e um 

cêntimos), a acrescer a taxa de IVA legal em vigor; 

 Nos termos do nº 1 do artigo 90º do CCP, aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de janeiro, o 

adjudicatário comprovou a prestação da caução dentro do prazo de 10 dias a contar da notificação 

da decisão de adjudicação; 

 Foram, ainda, apresentados os documentos de habilitação da empresa adjudicatária, declaração 

de compromisso de adjudicação de trabalhos da 12ª e 14ª subcategorias, da 4ª categoria, com a 

empresa Fortclima – Instalações Mecânicas, Ldª, no valor de 9.561,77€ (nove mil, quinhentos e 
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sessenta e um euros e setenta e sete cêntimos) e de 1.418,55€ (mil, quatrocentos e dezoito e 

cinquenta e cinco cêntimos), respetivamente, acrescidos de Iva à taxa legal em vigor; 

 Os serviços, depois de analisarem os documentos, verificaram que os prossupostos da 

subcontratação estão de acordo com o previsto no artigo 383º do CCP, não havendo qualquer 

impedimento à concessão da subempreitada à empresa identificada no ponto anterior; 

 Para cumprimento do disposto no artº 318º, nº 2, alínea a) do CCP, foi a empresa adjudicatária 

notificada para apresentar os documentos de habilitação da empresa subcontratada. 

Face ao exposto, nos termos do artigo 18º, nº 2 do Decreto-Lei nº 197/99 de 8 de junho, submetem ao 
órgão competente, a Câmara Municipal, a aprovação da minuta do contrato, de acordo com o estipulado 
no artigo 98º, nº 1 do CCP. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e de acordo com o estipulado no artigo 98º, nº 1 do CCP, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, aprovar a minuta do contrato respeitante à empreitada de reabilitação e 

refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa, a qual consta de pasta anexa à presente dela fazendo 

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

 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 110 referente ao dia 13 de 

junho do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.512.769,43 (um milhão, quinhentos e doze 

mil, setecentos e sessenta e nove euros e quarenta e três cêntimos) e 73.666,76 (setenta e três mil, 

seiscentos e sessenta e seis euros e setenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, a Srª Vereadora Paula Pais questionou o Sr. 

Presidente sobre o encerramento do Espaço Internet de Vila Verde de Ficalho, uma vez que ainda não 

terminou o ano letivo e naquele espaço decorriam as aulas de TIC. -------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente explicou que a gestão daquele espaço ficou a cargo da Junta de Freguesia, contudo, a 

pessoa que assegurava a abertura diária do Espaço Internet teve que sair, porque arranjou trabalho noutro 

local e neste momento, estamos a tentar arranjar uma solução para a continuidade daquele espaço, e a 

muito breve prazo, deve-se conseguir uma solução temporária que irá garantir um horário mínimo de 

funcionamento. No entanto, em relação à utilização do espaço por parte da escola para as aulas de TIC, 

pensa que poderia o assunto ter sido resolvido em conjunto com a Junta de Freguesia, através do 

empréstimo da chave ao respetivo professor para lecionar essas aulas, embora não fosse possível a 

utilização por parte do público em geral, mas dessa forma tinha viabilizado a continuidade das aulas. ------- 
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O Sr. Vereador Noel Farinho solicitou esclarecimentos sobre a obra que já se iniciou no Jardim Municipal 

de Serpa; perguntou se existe intenção de se fazer um forte investimento no concelho nos próximos 

meses e perguntou ainda qual foi o custo global dos Encontros de Culturas. ---------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que a obra do jardim tem um período de execução estimado entre seis a oito 

meses, incluindo o tempo de replantação de algumas espécies. No que se refere aos investimentos, diz 

que uma grande parte estão relacionados com o quadro comunitário de apoio e neste momento iniciou-se 

a obra de requalificação do jardim, está previsto a obra do parque multiusos de Pias, a galeria de arte 

contemporânea, a requalificação do Museu Etnográfico, os passadiços do Pulo do Lobo, o Museu do 

Cante, a aquisição do imóvel para a Galeria do SAM, já foi também adjudicada a obra na Rua da Ladeira 

em Serpa e a breve prazo a requalificação da Torre do Relógio, cuja candidatura já foi aprovada.  

No que diz respeito ao Encontro de Culturas diz que o evento foi candidatado e o custo para a autarquia 

foi de 25.000 a 30.000 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Isenções de pagamento de taxas  

 Licenças de recinto improvisado 

 9ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Corte de Messangil ou Almojafas” em 

Vale de Vargo 

 CP 2/2010 - Empreitada de execução de via verde-ciclovia entre a piscina coberta e o rio 

Guadiana 

 Rancho Coral “Os Camponeses de Vale de Vargo” – Pedido de apoio 

 Associação Desportiva de Vila Nova de S.Bento – Apoio para a “IX Rota do Rosmaninho 2017” 

 Direito de preferência – Anúncio 18653/2017 

 Direito de preferência – Anúncio 20764/2017 

 Direito de preferência – Anúncio 22185/2017 

 CPU 32/2010 – Empreitada de execução do centro escolar EBI/JI de Serpa – Libertação de 

garantia bancária 

 ARPIVAGO – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vale de Vargo – Pedido de 

apoio 

 Reapreciação do pedido para constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale 

de Meloal” em A-do-Pinto 
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 Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e o Centro de Cultura Popular de 

Serpa para o desenvolvimento do Programa de Atividades de Tempos Livres (ATLs) e Piscinas 

Municipais Descobertas de Serpa 

 CP 2/2017 – Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – 

Minuta do contrato  

 Resumo Diário da Tesouraria 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h45 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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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
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ANEXO 1 – 9ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

ANEXO 2 -  Empreitada de reabilitação e refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa – Minuta do 

contrato  

 
 


