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ATA N.º 26/2017  
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 27 de dezembro de 2017 
  

 

Presenças 

 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves, que presidiu 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 
Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: Senhor 
Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires 
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ATA N.º 26/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 27 

 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 27 

de dezembro 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 25/2017 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 13 de dezembro, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, com a abstenção do Sr. Vereador Manuel Soares, por 

não ter participado na reunião. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Opções do Plano 2018-2021 

2. Impostos Municipais 

3. Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

4. Quarta revisão ao orçamento do município de Serpa 

5. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2018 

6. Plataformas tecnológicas de comunicação e informação municipal: integração e proximidade 

7. 21.ª Alteração ao Orçamento e 18.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

9. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

10. Licenças de recinto improvisado 

11. Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

12. Proposta de atribuição de lote de terreno na Zona Industrial de Serpa a AGCB Azeitonas, Lda. 

13. Proposta de anulação da atribuição de lote n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

14. Campanha “Feliz Natal com o Comércio Local” – Vale de compras 

15. Centro de Cultura Popular de Serpa – Apoio financeiro respeitante à deslocação aos Açores 

16. Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Pedido de apoio 

financeiro 

17. Proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano de 2018 
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18. Proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Serpa e a Junta de Freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, respeitante a atividades de animação e apoio à família no pré-escolar  

19. Proposta de protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-escolar 

e alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

20. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Serpa 

21. Empreitada de execução da Estrada do Cruzeiro – 1ª fase para ciclovia de Vila Nova de S.Bento – 

Redução de caução  

22. Empreitada de requalificação do jardim municipal Pulido Garcia – Trabalhos adicionais  

23. Procedimento para venda em hasta pública dos prédios designados “Casa dos Magistrados” 

24. Proposta para fixação do contingente de táxis no Município de Serpa 

25. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário simples – Relatório final e 

adjudicação  

26. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Herdade do Teixeira” em Pias- Retificação 

27. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Dr. 

Pedro Alho Rogado, n.º 7 e 9 em Pias 

28. Obras de alteração da garagem – Eira da Pedra, em Pias 

29. Assuntos gerais de interesse autárquico 

30. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Opções do Plano 2018-2021 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sua sessão realizada no dia 19 

do corrente mês de dezembro, deliberou, por maioria, com 10 abstenções do PS e PPD/PSD-CDS/PP e 

16 votos a favor da CDU:  

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2018, conforme o disposto no artigo 25.º, 

n.º 1 alínea a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, conjugado 

com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, e no citado 

Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem de 

projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção 

plurianual aí prevista; 

 

 - Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar no Presidente 

da Câmara, a competência para autorizar a assunção de compromissos plurianuais nas situações em que 
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o valor do compromisso seja inferior ao montante de 99.759,58€ em cada um dos anos económicos 

seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 1, alíneas a) 

e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 

Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2018. 

 

2. Impostos Municipais 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, na sessão realizada no dia 19 do 

corrente mês de dezembro: 
 

IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis 

Deliberou com 10 abstenções do PS e PPD/PSD-CDS-PP e 16 votos a favor da CDU, aprovar as 
seguintes taxas: 

- Prédios urbanos – fixação da taxa de 0,31% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, de valor municipal 
ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 
 

Derrama 

Deliberou por maioria, com 9 votos contra do PS, 1 abstenção do PPD/PSD-CDS/PP e 16 votos a favor da 
CDU, aprovar a seguinte taxa de derrama: 
 

- 0% para empresas com um volume de negócios abaixo ou igual a 150.000 euros 

- 1,5% para empresas com um volume de negócios acima de 150.000 euros 

 

Participação variável no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) 

Deliberou por maioria, com 9 votos contra do PS, 1 abstenção do PPD/PSD-CDS/PP e 16 votos a favor da 
CDU, manter o valor da participação variável no IRS de 5% 
 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)   

Deliberou, por unanimidade, fixar a taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada 

fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, do domínio público e privado municipal, para o ano de 2018. 

 

3. Revisão do modelo de estrutura orgânica dos serviços do município de Serpa 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão ordinária realizada no dia 

19 de dezembro, de acordo com os artigos 25º, n.º 1, alínea m) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberou por maioria, com 10 abstenções do PS e PPD/PSD-CDS/PP e 16 votos a favor da CDU, aprovar 

a proposta de Revisão do Modelo de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 
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4. Quarta revisão ao orçamento do município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que, de acordo com o disposto nos artigos 25º, n.º 1, alínea a) 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal, na sessão realizada no dia 19 do corrente 

mês de dezembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a quarta revisão ao Orçamento da Câmara 

Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

5. Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2018 

Foi analisada a seguinte proposta para realização das reuniões do Órgão Executivo, no ano de 

2018:  

Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2018 
Mês jan. Fev março abril maio junho julho agosto set. out. nov. dez. 

Dia 10 a) 7a) 7a) 4 (a) 2(a) 13 11 8 5 3  14 (a) 12(a) 

Dia 24  21  21 18 16 27a) 25 a) 22 a) 19 (a) 17(a) 28 26 

Dia      30(a)     31   

Nota: as reuniões assinaladas com a) são públicas 

 

Mês Dia Freguesia Hora Local 

janeiro 10 Brinches 17H30 Centro Cultural de Brinches 

fevereiro 7 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

março 7 Pias 17H30 Salão Polivalente de Pias 

abril 4 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

maio 2 Vale de Vargo 17H30 Salão Polivalente de vale de Vargo 

maio 30 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

junho 27 Vila Nova 
S.Bento 

17H30 Salão Polivalente de Vila Nova de S.Bento 

julho 25 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

agosto 22 Vila Verde de 
Ficalho 

17H30 Salão Polivalente de Vila Verde de Ficalho 

setembro 19 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

outubro 17 A-do-Pinto 17H30 Salão Polivalente de A-do-Pinto 

novembro 14 Serpa 17H30 Sala de Sessões da Câmara Municipal 

dezembro 12 Mina da Orada 17H30 Antiga Escola Primária 
 

 Intervenções 

Interveio a Srª Vereadora Paula Pais para referir que, no início do mandato, para além daquelas que eram 

habituais, tinham sugerido também a realização de reuniões noutras localidades, como A-do-Pinto, Vales 

de Mortos e Santa Iria e constatam na proposta agora apresentada, que constam apenas A-do-Pinto e 

Mina da Orada, mas não foram incluídas as restantes localidades propostas.  
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Sobre o assunto, o Sr. Vice-Presidente respondeu que a proposta dos eleitos do PS tinha sido logo aceite, 

para além de outras sugeridas pelos eleitos da CDU, como foi o caso da Mina da Orada e Hortinha, 

existindo o compromisso de se fazerem em todas as localidades sugeridas, no decurso do atual mandato. 

Como é habitual, em todos os anos, mantem-se as reuniões descentralizadas em Brinches, Pias, Vale de 

Vargo, Vila Nova de S.Bento e Vila Verde de Ficalho e para o corrente ano, acrescentou-se A-do-Pinto e 

Mina da Orada e no próximo ano poderá ser Vales Mortos e Santa Iria, ou outra das localidades sugeridas, 

existindo rotatividade nestas localidades mais pequenas, mas até final do mandato, serão efetuadas 

reuniões em todos os locais sugeridos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a calendarização, acima indicada, relativa às reuniões da 

Câmara Municipal para o ano de 2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DECLARAÇÃO DE VOTO DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA 

«Em reunião da Câmara Municipal de 18 de outubro do corrente ano, a primeira deste mandato, os 

Vereadores do PS apresentaram uma proposta relativamente às reuniões públicas descentralizadas. Foi 

proposto que as mesmas fossem alargadas para: 

 

- em relação à União Freguesias Vila Nova de S.Bento e Vale de Vargo, para além da já habitual em Vale 

de Vargo, também se realizasse em A-do-Pinto; 

- em relação à União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), fosse alargada a Vales Mortos e 

Santa Iria.  

Hoje, dia 27 de dezembro, o assunto é colocado a votação e se, por um lado a nossa proposta foi ouvida, 

em parte, por outro lado, lamentamos o facto de nem Vales Mortos nem Santa Iria estarem 

contempladas.» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

6. Plataformas tecnológicas de comunicação e informação municipal: integração e 

proximidade 

Estiveram presentes na reunião, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico e a Técnica Teresa 

Bettencourt, do Gabinete de Qualidade, Organização e Informática, que fizeram uma apresentação deste 

assunto, conforme documentos que a seguir se transcrevem: 
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Terminada a apresentação do assunto, usou da palavra o Sr. Vice-Presidente, cuja intervenção se 

transcreve: 

 

«Apoiada nos vários outros suportes de informação e comunicação, a página de Facebook do município 

de Serpa pretende, sobretudo, ser um canal de comunicação direto e uma oportunidade de difundir de 

forma imediata e fluida informação de interesse: serviços e notícias do concelho, eventos, informação útil e 

alertas (eventuais cortes de água, obras a decorrer, ou outras situações), para além de imagens e vídeos 

de divulgação.    

 

Para promover uma melhor comunicação e a participação dos munícipes existem outras formas e 

ferramentas de comunicação mais adequadas, que estão a ser reforçadas, nomeadamente: 

 

- Reuniões de câmara públicas e que estão a ser realizadas em todas as freguesias (com o 

alargamento em 2018 a outras localidades do concelho), onde os munícipes podem colocar as 

suas questões, das reuniões regulares com a população, do atendimento por parte do executivo e 

dos vários serviços e de outras formas de participação, com referência aos conselhos consultivos 

setoriais existentes; 

 

- Reclamações e sugestões através dos canais próprios e ao correio eletrónico, por ser mais rápido 

e flexível. Para além do e-mail geral, todo o executivo e os vários serviços disponibilizam o seu 

endereço de correio eletrónico. 

 

- Contactos através de telefone, quer seja pela rede fixa ou pela rede móvel, contactos igualmente 

também disponibilizados ao público, incluindo os dos membros do executivo. 
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- Página do município na internet em articulação com o Portal do Munícipe e o Atendimento on-line, 

com reforço de modelos de atendimento descentralizado. 

 

Por conseguinte, não sendo o facebook o suporte mais adequado para promover a participação e a 

interação com os munícipes, propomos a desativação das “publicações” (comentários) na página do 

município, a título experimental. Acrescenta-se que será reforçada a informação das opções e dos 

contactos a que os munícipes podem recorrer. » --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

A Srª Vereadora Paula Pais comentou o facto de, aquando da decisão para criação da página do 

facebook, os eleitos do PS não terem sido ouvidos, e agora, é solicitado que se pronunciem sobre o 

assunto, votando a proposta de desativação dos comentários. -------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que entendem que existe alguma limitação à liberdade de expressão 

das pessoas, mas também compreendem a outra face do problema, pois não está a ser utilizado da forma 

para o qual foi criado, mas conforme referido pelo Sr. Vice-Presidente, por se tratar de uma proposta com 

caráter temporário, para que se possa ir avaliando a evolução do assunto, vão hoje abster-se na votação e 

quando o processo for reapreciado, irão tomar uma posição definitiva. ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Foi deliberado, por maioria, com três abstenções dos eleitos do Partido Socialista e os votos a favor dos 

eleitos da CDU, aprovar a proposta de desativação das “publicações” (comentários) na página do 

município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. 21ª Alteração ao Orçamento e 18ª alteração ao 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 três abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 21ª 

alteração ao Orçamento e 18ª alteração ao Plano Plurianual de Investimento, conforme documentos que 

constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como o respetivo documento 

de justificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e 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 do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 
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Entidade Doc. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

 

Comissão de Festas de Pias 

 

18667 

2017.11.28 

Festa de Natal, dia 9 

de dezembro e festa de 

fim de ano, dia 31 

 

Ruido e recinto 

improvisado 

 

70,00 € 

Comissão das Festas das Santas 

Cruzes 

19033 

2017.12.04 

Bailes, dias 23 e 31 de 

dezembro 

Ruído e recinto 

improvisado 

70,00 € 

Igreja Evangélica Filadélfia de 

Serpa 

19128 

2017.12.06 

Festa de Natal dias 22 

a 25 de dezembro 

Utilização do 

pavilhão multiusos 

550,00€ 

Sulcena  19259 

2017.12.11 

Feira do Sotão, dia 16 

dezembro 

Recinto 

improvisado 

15,00€ 

Comissão Festas Vales Mortos 19155 

2017.12.06 

Baile 

30 dezembro 

Recinto 

improvisado e ruido 

50,00€ 

 

 

9. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 

De acordo com o art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento na respetiva 

câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que os pedidos apresentados pelos requerentes 

deram entrada e/ou as queimadas realizaram-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão 

Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

foi deliberado, por unanimidade, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente:  

 

Requerente N.º 

Pretensão 

Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Joaquim Charraz 

Flores 

19183 2017.12.07 2017.12.07 2017.12.07 Horta da Isabel Assis, Vila 

Nova S.Bento 

Celestina de 

Lurdes Carlos 

Franco Augusto 

19363 2017.12.12 2017.12.13 2017.12.12 Rosalinho, Pias 

Manuel António 

Ramos Cabral  

19679 

19680 

2017.12.19 2017.12.19 2017.12.19 Herdade do Monte Novo da 

Amendoeira e Herdade da 

Torre, Serpa 
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10. Licenças de recinto improvisado 

10.1. 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 o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

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

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

João Luis Barradas 
Nunes 

Musica ao vivo, 
Largo da Igreja em 

V.N.S.Bento 

19568 
2017.12.15 

2017.12.22  
2017.12.19 

 

10.2. Autorização 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto 

improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Comissão festas Vales 
Mortos 

Baile 19149 
2017.12.06 

2017.12.30 
 

 

 

11. Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

No seguimento de um pedido de certificação de nome de rua e de acordo com a informação da Divisão de 

Urbanismo e Ordenamento do Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a 

atribuição de “Praceta D.Maria do Carmo Horta Barroso”, à seguinte rua, sita em Vila Nova de S.Bento: 
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12. Proposta de atribuição de lote de terreno na Zona Industrial de Serpa a AGCB Azeitonas, 

Lda. 

Sobre este assunto, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, Drª Ana Margarida Raposo, 

informa que se trata da instalação de uma báscula de pesagem de veículos na Zona Industrial de Serpa, 

sendo que embora na ficha conste o objetivo primeiro de pesar azeitona para venda a granel, servirá 

também para pesar outros veículos, ficando o equipamento com utilização pública, disponível 24 horas/dia 

durante todo o ano.  

É solicitada uma área de cerca 700 m2, retangular e há necessidade de se proceder fundações a 2 m de 

profundidade. 
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Analisadas as características do projeto com base nos indicadores definidos no Código de Regulamentos 

e Posturas do Município de Serpa para disponibilização de lotes nas Zonas de Atividades 

Económicas/Zona Industrial de Serpa e no seguimento dos contactos efetuados com o promotor, verifica-

se que a empresa, com sede no concelho, apresenta uma atividade com cerca de 4 anos de existência, 

trabalhando com a azeitona, uma matéria-prima determinante no território. A existência de uma báscula 

para pesagem de veículos é imprescindível para o desenvolvimento da atividade não só do promotor, mas 

também de outras empresas e para todo o tipo de produtos, uma vez que não existe no concelho nenhum 

outro equipamento disponível para utilização pública e aberto permanentemente, sendo que o 

investimento será feito com capital próprio.   

Considera-se, por conseguinte, que o projeto reúne as condições de elegibilidade necessárias. 

Assim: 

Por constituir atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento económico, de acordo com o 

disposto no artigo 23, nº 1 e nº 2, alínea m) do Decreto-lei 75/2013 de 12 de setembro (Regime Jurídico 

das Autarquias Locais); 

Porque, de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff) respetivamente, compete à Câmara 

Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG” e “ promover o 

desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal;  

E considerando, também, o definido no Código de Regulamentos e Posturas do Município de Serpa, 

Capitulo IV, secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere à aquisição de lotes nas 

zonas de atividades económicas, 

Coloca-se à apreciação a possibilidade de atribuição do lote n.º 50, da Zona Industrial de Serpa à empresa 

AGCB Azeitonas Lda, para instalação de uma báscula de pesagem de azeitona, nas condições e com as 

características referidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade dos presentes, atribuir à 

empresa AGCB Azeitonas, Lda, o lote n.º 50 da Zona Industrial de Serpa, registado sob o artigo provisório 

4107 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº 3940/20171117, com a área de 

670,60 m2. 

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

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

 

13. Proposta de anulação da atribuição do lote n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de 

Pias 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa, em 19 do corrente mês de dezembro, que 

em reunião realizada a 13.12.2016 a Câmara Municipal deliberou atribuir o lote nº 25, na Zona de 

Atividades de Pias, a José Joaquim Calado Piçarra, para instalação de uma empresa de produção de 
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material de caixilharia em alumínio; montagem de persianas; comercialização de portões e outros produtos 

similares. 

 

Em abril de 2017, o Sr. José Joaquim Calado Piçarra é convocado para assinar o Acordo Protocolar, 

contudo, não comparece. 

 

Em 25 de maio do presente ano, é enviado ofício ao requerente para que este se pronuncie, no prazo de 

15 dias úteis, sobre o interesse no respetivo lote.   

 

Face ao exposto, e dado que até à data de hoje não existe qualquer manifestação de interesse do 

requerente pelo lote, coloca, à consideração do Executivo, a anulação da atribuição do lote nº 25 na Zona 

de Atividades de Pias, a José Joaquim Calado Piçarra. -------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, anular a deliberação proferida em 13 

de dezembro de 2016, respeitante à atribuição do lote n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias, 

ao Sr. José Joaquim Calado Piçarra, revertendo para a autarquia o referido lote. -------------------------------- 

 

14. Campanha “Feliz Natal com o Comércio Local” – Vale de compras 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico, informa que, no âmbito da Ação Feliz Natal com o 

Comércio Local 2016, um dos vouchers ficou por utilizar, uma vez que o premiado, pelos motivos 

indicados, não o fez atempadamente, ou seja até 30 de maio, de acordo com as normas da iniciativa. 

Apesar desta situação e tendo em conta que o valor correspondente a este prémio está já devidamente 

cabimentado, considera não haver inconveniente em aceitar o pedido da requerente Conceição Piedade 

para utilizar o Vale de Compras n.º 49 (cupão n.º 9147), que ainda não utilizou por motivo de férias de 

parto e ausência do concelho.  

 

Por conseguinte, e sendo necessário que a Câmara Municipal se pronuncie sobre este assunto, uma vez 

que, nas normas aprovadas, não há esta situação de exceção, coloca-se o assunto à consideração do 

órgão executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a requerente Conceição 

Piedade, a utilizar o vale de compras n.º 49, respeitante ao ano de 2016. ------------------------------------------- 

 

15. Centro de Cultura Popular de Serpa – Apoio financeiro respeitante à deslocação aos Açores 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, informa que o Centro de Cultura Popular de Serpa 

solicitou, em outubro do presente ano (doc. E/16530 de 12 de outubro), apoio pontual para deslocação aos 



ATA N.º 26/2017 

27 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 16 

Açores no âmbito do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Nacional de Andebol, para prova enquadrada no 

calendário de competições e a realizar a 18 de novembro. 

As deslocações da comitiva foram asseguradas pela respetiva federação. Considerando a distância e 

despesas acrescidas associadas à respetiva participação, no âmbito do quadro competitivo, ao abrigo do 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulo IV – Apoios à realização de projetos 

e ações pontuais, e conforme despesas apresentadas (doc. E/19189 de 7 de dezembro) propõem a 

atribuição do apoio pontual de 406 euros, correspondente a 50% do valor total das despesas 

apresentadas com alojamento, refeições e transfer aeroporto – hotel – aeroporto (valor total das despesas 

apresentadas: 812 euros).  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16397/2017. ------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 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 Centro de 

Cultura Popular de Serpa, um subsídio no valor de 406,00 € (quatrocentos e seis euros), para apoio na 

sua deslocação aos Açores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16. Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Pedido de 

apoio financeiro 

De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 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 Comissão 

de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento, um subsídio no valor de 150,00 (cento e 

cinquenta euros), para apoio na realização do almoço de Natal.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16398/2017. ------------------------------- 

 

17. Proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano de 2018 

A seguir transcreve-se a proposta apresentada pela Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude 

para as Comissões de Festas do concelho, respeitante ao ano de 2018: 

 

«No âmbito do apoio ao movimento associativo concelhio, e no sentido do apoio à concretização das 
festividades no concelho de Serpa, pontos de honra na dignificação do nosso património, somos a 
propor a continuidade dos critérios adotados em 2017 para apoio às comissões de festas em 2018, 
sendo de referir o seguinte: 
 
- a proposta é efetivada para apoio às Comissões de Festas constituídas para realização das 
festividades identificadas 
 
- o apoio apenas se efetivará mediante confirmação prévia da realização das festividades 
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- é proposta a manutenção dos apoios verificados em 2017 com base nos seguintes critérios:  
1. às localidades e lugares até 500 habitantes é proposta a manutenção do apoio verificado em anos 
transatos 
2. para as localidades com 501 e + habitantes é apresentada proposta tendo por base cálculo 
sustentado na população residente, de acordo com Censos 2011, a multiplicar por 2euros (no sentido 
da equidade). Ao atrás exposto, acrescem montantes de acordo com os seguintes intervalos 
populacionais: 
  1) 501 a 1500 habitantes: 2500 euros 
  2) +1500 habitantes: 1500 euros 
 
- o apoio à Comissão de Festas de Serpa para realização das Festividades do Concelho em Honra de 
Nossa Senhora de Guadalupe não é efetivado sob a forma de subsídio, mas sim mediante 
adjudicação de serviços para iluminações e fogo, conforme procedimento usual.  

 

COMISSÕES DE FESTAS DO CONCELHO 

2018 

 

Proposta Apoio para 2018 Observações à data de Dezembro de 2017 

S. Sebastião – Vale de Vargo 

(19 a 21 de janeiro) 
 

4 436,00 € 

 

Comissão Constituída 

Festas do Concelho em Honra de Nª. Sra. de 

Guadalupe - Serpa 

(30 Março a 3 de Abril) 

 

Custo das iluminações e 

  Fogo-de-artifício   

 

 

Comissão não Constituída 

Nª Sra. das Pazes e S. Jorge – Vila Verde de Ficalho 

(6 a 10 de abril) 
 

5 418,00 € 

 

Comissão Constituída 

Nª Sra. dos Prazeres – Mina da Orada 

(21 e 22 de abril – a confirmar) 

 

 

767,00 € 

Comissão não constituída 

Em 2017 as festividades não se realizaram 

Nª Sra. da Consolação – Brinches 

(28 a 30 de abril e 1 de maio – a confirmar) 

 

 

4 578,00 € 

Associação com corpos gerentes em 

funcionamento, até nova direção, mas não 

garante a realização das festas 

Santas Cruzes – Vila Nova de S. Bento 

(data a definir) 

 

 

7 644,00 € 

Comissão Constituída 

Nª. Sra. de Fátima – A-do-Pinto 

(11 a 13 maio) 
 

3 070,00 € 

Comissão Constituída 

Ascensão do Senhor – Vale de Vargo 

(24 a 27 de maio) 
 

4 436,00 € 

Comissão Constituída 

Festas do Crespo 

(23 de junho) 

 

 

224,00 € 

Comissão Constituída 

Nª Sra. das Neves – Brinches 

(5 a 7 de agosto – a confirmar) 

4 578,00 € Em 2017 as festividades  não se realizaram. 

Associação com corpos gerentes em 

funcionamento, até nova direção, mas não 

garante a realização das festas  

Santa Maria – Vales Mortos 

(data a definir) 

 

 

1 343,00 € 

 

Comissão Constituída 

 S. Luís e Santíssimo Sacramento – Pias 

(23 a 27 de agosto) 

 

 

 7 204,00 € 

 

Comissão Constituída 

Santa Iria 

(19 a 21 de outubro) 

 

 

2 686,00 € 

 

A eleger nova comissão 
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Notas: 

O apoio total deliberado em 2017 (sob a forma de subsidio) foi de 46 384,00€. Decorrente da não realização das 

Festas em Honra de Nossa Senhora das Neves e Nossa Senhora dos Prazeres, o apoio total efetivado foi de 

41.039,00€ + custo das iluminações e fogo-de-artifício para as Festas do Concelho em Honra de Nossa Senhora de 

Guadalupe. 

Os apoios propostos para 2018 serão efetivados, confirmadas que forem a constituição das comissões de festas e a 

realização das respetivas festividades. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 Intervenções 
O Sr. Vereador Manuel Soares questionou sobre os custos com a aquisição do fogo e iluminações para as 

Festas de Serpa, tendo o Sr. Vice-Presidente respondido que irá verificar o assunto com os respetivos 

serviços e será depois prestada essa informação. ------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador António Mariano considera que, à semelhança do que é solicitado para os clubes, talvez 

se devesse solicitar também às comissões de festas um plano de atividades, para justificarem as receitas 

e despesas e servia de apoio à análise do assunto por parte da Câmara e apresenta o exemplo das duas 

festas realizadas em Brinches, em que as verbas propostas são iguais, mas os programas são 

completamente díspares e não são festas equiparáveis. ------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Francisco Godinho lembrou o problema que existe, anualmente, nalgumas freguesias, 

para se conseguir constituir uma comissão de festas e a exigência de apresentação de planos de 

atividades, são formalidades que podem tornar-se um entrave, dificultando ainda mais a mobilização das 

pessoas para a constituição dessas comissões de festas. -------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Paula Pais para dizer que no Orçamento para 2018, consta uma verba de 

600.000 euros de transferências correntes, na rúbrica de Instituições Sem Fins Lucrativos e na mesma 

rúbrica, em transferências de capital, constam 70.000 euros. Gostaria de ter uma noção exata dos valores 

previstos, discriminados por instituição.  

O Sr. Vice-Presidente referiu que será solicitada informação aos respetivos serviços, sendo depois dado 

conhecimento a todos os eleitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 
De acordo com a proposta da Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, com base no 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo 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, concordar com a 

proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano de 2018, acima transcrita. --------------------------------- 

 

TOTAL DO APOIO PROPOSTO 2018 

 

 

Proposta subsidio a atribuir – 

 46 384,00 € + Custo das Iluminações 

e fogo-de-artifício (Festividades em 

Honra de Nossa Senhora de 

Guadalupe) 
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18. Proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Serpa e a Junta de Freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, respeitante a atividades de animação e apoio à família no pré-escolar  

No âmbito da realização de Atividades de Animação e Apoio à Família junto dos alunos do Pré-Escolar, 

em conformidade com a Lei n.º5/07 de 10 de fevereiro – Lei Quadro da Educação Pré-escolar e Decreto-

Lei n.º147/97 de 11 de junho, e de acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do seguinte protocolo, a estabelecer 

com a Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho: ----------------------------------------------------------------------- 

 

Atividades de Animação e Apoio à Família - Pré-Escolar  

 

PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE SERPA 

E A JUNTA DE FREGUESIA DE VILA VERDE DE FICALHO 

 

A necessidade de garantir o regular funcionamento do serviço de Atividades de Animação e Apoio à 

Família, doravante AAAF, aos alunos que frequentam a Educação Pré-Escolar do Jardim-de-Infância 

de Vila Verde de Ficalho, origina a necessidade de estabelecer o presente Protocolo. 

 

Assim, entre a Câmara Municipal de Serpa, adiante designada por CMS, com o número de pessoa 

coletiva n.º 501112049, com sede nos Paços do Concelho – Praça da Republica, 7830-386 Serpa, 

através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Serpa, aqui representada pelo Senhor 

Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires, adiante designado primeiro outorgante.  

e 

A Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, adiante designada por JFVVF, com o número de 

pessoa coletiva n.º 506887022, com sede na Praça Conde de Ficalho n.º2, 7830-626, através do seu 

órgão executivo, Junta de Freguesia aqui representada pelo Senhor Presidente da Junta de 

Freguesia, Bento José Santana Godinho, adiante designado segundo outorgante.  

 

É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula primeira 

(Objeto do Protocolo) 

O presente protocolo tem por objeto definir os termos e condições da cooperação institucional, com 

vista a proporcionar as AAAF dos alunos do Pré-Escolar do Jardim-de-Infância de Vila Verde de 

Ficalho garantindo a limpeza diária do espaço escolar e o acompanhamento dos alunos antes e 

depois das atividades curriculares, durante o fornecimento de almoço, bem como as atividades 

durante os períodos de interrupção letiva; 

As atividades a que se refere o número anterior serão desenvolvidas sob a coordenação da Câmara 

Municipal de Serpa ao longo do ano letivo 2017/2018. 
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Cláusula segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

Para a concretização do objeto do presente protocolo, o Município de Serpa, atribuí ao segundo 

outorgante uma comparticipação financeira no montante global de 3.182,80€ (três mil cento e oitenta 

e dois euros e oitenta cêntimos) a transferir em três tranches, designadamente 1.000,00€ (mil euros) 

em dezembro de 2017; 1.091,40€ (mil e noventa e um euros e quarenta cêntimos) em março de 2018 

e 1.091,40€ (mil e noventa e um euros e quarenta cêntimos) em junho de 2018. 

A verba prevista no presente protocolo foi objeto de cabimento prévio com o n.º sequencial ______ 

O Município, e não obstante a colaboração partilhada, acompanhará e avaliará periodicamente o 

desenvolvimento das atividades. 

 

Cláusula terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

Assegurar as atividades que integram as AAAF, todos os dias úteis, inclusive nas interrupções letivas 

do Jardim-de-Infância de Vila Verde de Ficalho. 

Alocar pessoal detentor de competências que satisfaçam adequadamente as necessidades e 

assegurem o âmbito do protocolo. 

 

Cláusula quarta 

(Resolução e denúncia) 

Constitui fundamento para resolução do presente protocolo a existência de incidente grave que 

viole as regras de sã convivência e respeito mútuo entre as partes; 

Qualquer das partes poderá denunciar unilateralmente o presente protocolo, mediante comunicação 

escrita enviada por carta registada com aviso de receção, com uma antecedência mínima de 60 dias. 

A resolução ou a denúncia do acordo não confere aos outorgantes o direito a qualquer indemnização. 

 

Cláusula quinta 

(Vigência) 

O presente protocolo vigorará durante o ano letivo 2017-2018, caso não seja solicitada a denúncia 

dentro das normas previstas na cláusula anterior; 

Qualquer alteração ao presente protocolo assumirá a forma escrita e será subscrita pelos     

outorgantes. 

 

Por estarem de acordo com o presente clausulado, vai o mesmo ser assinado em duplicado, ficando 

um exemplar na posse de cada outorgante. 

 

Aos ________________ de _________________de 2017. 
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Pelo Primeiro Outorgante,  
 

O Presidente da Câmara Municipal de Serpa   
 

_____________________________________________ 
(Tomé Alexandre Martins Pires) 

 
 
 

Pelo Segundo Outorgante,  
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho   
 

_____________________________________________ 
(Bento José Santana Godinho) 

 

 Intervenções  

A Srª Vereadora Paula Pais, relativamente à cláusula terceira, sobre a obrigação de alocar pessoal 

detentor de competências que satisfaçam adequadamente as necessidades e assegurem o âmbito do 

protocolo, questiona, a quem compete a contratação desse pessoal, tendo a Srª Vereadora Odete 

Borralho respondido que, conforme indicado no protocolo, trata-se de uma competência do segundo 

outorgante, cabendo assim à Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho contratar esse pessoal, 

transferindo a Câmara Municipal a respetiva verba, para esse efeito. ------------------------------------------------ 

 

 

19. Proposta de protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-

escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

O Gabinete de Ação Social e Educação informa que, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 

28 de dezembro, com a Lei n.º75/2013, de 12 de setembro e com o Protocolo de Expansão e 

Desenvolvimento para a Educação Pré-Escolar, a proposta de protocolo apresentada pela DGESTE, 

respeita as competências do Município de Serpa em matéria de comparticipação e acompanhamento do 

fornecimento de refeições a alunos de pré-escolar e 1.º ciclo. Considerando a habitual transferência para 

as escolas da verba que cabe ao Município, no que se refere à comparticipação das refeições dos alunos 

do 1.º ciclo, este protocolo define um procedimento diferente nos casos em que as refeições são 

confecionadas e fornecidas por refeitórios adjudicados a fornecedores contratualizados diretamente pela 

DGESTE. Neste caso especifico, referimos o refeitório da EBI/JI de Pias que foi adjudicado pela DGESTE 

à empresa Uniself. Assim, deverá a Autarquia assinar o presente protocolo que formaliza o pagamento 

diretamente à DGESTE da verba que nos cabe mensalmente pagar.  

 

Para o efeito, forma efetuados os seguintes cabimentos: 

Refeições 1.º Ciclo Pias: cabimento com o n.º sequencial 15774 

Refeições Pré-escolar Pias: cabimento com o n.º sequencial 15779 
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 Deliberação 

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor 

do seguinte protocolo, a estabelecer com a DGESTE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares: 

 
Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a  

crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 
 

Considerando que as refeições escolares às crianças do pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico 
constituem matéria da competência dos Municípios de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 
dezembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando que de acordo com o estipulado no Regulamento do Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo IV do Despacho n.º 8452-A/2015 
de 31 de julho, os municípios podem realizar parcerias que permitam assegurar o serviço de refeições através da 
celebração de protocolos em termos que protejam os direitos e deveres de cada uma das partes. 
 
É celebrado o presente protocolo entre: 
 
A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com o número de identificação de pessoa coletiva n.º 
600086020, representada por Maria Manuela Pastor Faria, Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, como 
primeiro outorgante; 
e 
O Município de Serpa, com o número de pessoa coletiva n.º 501112049, com sede nos Paços do Concelho – Praça 
da Republica, 7830-386 Serpa, através do seu órgão executivo, Câmara Municipal de Serpa, aqui representada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, Tomé Alexandre Martins Pires, adiante designado Segundo Outorgante.  
 

Cláusula primeira 
(Objeto do Protocolo) 

O presente protocolo tem por objeto o estabelecimento dos termos e condições em que os outorgantes se 
comprometem a garantir o fornecimento de refeições a crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 1º ciclo do 
ensino básico (1.º CEB), através dos refeitórios das escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do ensino 
secundário, nas instalações indicadas e nos termos do anexo I, que dele faz parte integrante. 
Os Agrupamentos de Escolas que constam no referido anexo poderão ser atualizados com a devida 
fundamentação. 
 

Cláusula segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

A DGEstE, através dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, que constam do anexo I (5), 
compromete-se a: 

1. Fornecer refeições equilibradas, sendo cumpridas todas as normas e procedimentos exigidos no âmbito da 
qualidade, higiene e segurança alimentar, nomeadamente os estipulados pela circular n.º 
3/DSEEAS/DGE/2013, de 2 de agosto, da Direção Geral da Educação - “Orientações sobre ementas e 
refeitórios escolares - 2013/2014”. 

2. Prestar o serviço de refeições às horas estabelecidas (3) nas instalações determinadas (4) aos alunos e 
crianças (2) dos estabelecimentos de educação e ensino (1) referidos no anexo I, durante o ano letivo, de 
acordo com o calendário escolar. 
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3. Disponibilizar as refeições ao preço unitário estabelecido contratualmente com o fornecedor de refeições 
confecionadas, conforme consta no anexo 1. 

4. As verbas recebidas pelos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, inerentes ao pagamento 
das refeições encomendadas são entregues, pelos mesmos, diretamente à DGEstE. 

 
Cláusula terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
O Município de Serpa através da Câmara Municipal, compromete-se a: 

1. Subsidiar, o valor das refeições escolares dos alunos dos escalões A e B, bem como, o diferencial entre o 
preço real das refeições e o valor a pagar pelos alunos, de acordo com o definido no Despacho Anual da 
Ação Social Escolar, conforme referência no anexo 1. 

2. Responsabilizar-se pelo pagamento mensal do valor a subsidiar, conforme é referido no ponto anterior, 
respeitante às refeições encomendadas pelos alunos e crianças (2) dos estabelecimentos de educação e 
ensino, referidos no anexo 1. 

3. O pagamento referido no ponto 2 é efetuado mediante a apresentação de faturas, a disponibilizar na 
aplicação REVVASE, pela DGESTE, através de transferência bancária para o IBAN: 
PT50.0781.0112.0000.0007.8179.4. 

4. Responsabilizar-se pelo pagamento das dívidas, por parte das famílias, às Unidades Orgânicas, que não 
tenham sido saldadas até ao final do ano letivo, sendo este pagamento feito, diretamente, à respetiva 
Unidade Orgânica, que por sua vez, deverá informar a Câmara Municipal, até ao dia 10 do mês seguinte, 
da lista de devedores. 

5. Disponibilizar, se necessário, a listagem nominativa dos alunos beneficiários da ação social escolar por 
estabelecimento de ensino aos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas para possibilitar o 
registo das refeições encomendadas e consumidas na aplicação REVVASE. 

 
Cláusula quarta 

(Situações Omissas) 
As situações omissas serão resolvidas por acordo entre os outorgantes. 
 

Cláusula quinta 
(Vigência) 

1. O presente protocolo tem efeitos a partir de 1 de setembro de 2017, sendo renovado automaticamente para os 
anos letivos seguintes. 

2. O presente protocolo pode ser denunciado por qualquer dos outorgantes, justificadamente e por escrito, com a 
antecedência mínima de 60 dias. 

3. Em face de circunstâncias supervenientes, designadamente por motivos de variação significativa do número de 
utentes e de atividades desenvolvidas, por alterações legislativas ou decorrentes do contrato de fornecimento 
estabelecido com a empresa prestadora do serviço de refeições, em função de outras comparticipações 
financeiras (públicas ou privadas) destinadas a prosseguir os objetivos propostos, a vigência do protocolo 
poderá depender de revisão dos termos acordados entre os outorgantes. 

 
Por estarem de acordo com o presente clausulado, vai o mesmo ser assinado em duplicado, ficando um exemplar 
na posse de cada outorgante, extraindo-se cópias para conhecimento dos agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas constantes do anexo I. 
 
 
Pelo Primeiro Outorgante,     Pelo Segundo Outorgante,  
A Diretora-Geral dos Estabelecimentos    O Presidente da Câmara  
Escolares,                              Municipal de Serpa,  
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    Maria Manuela Pastor Faria                     Tomé Alexandre Martins Pires 
 
Aos, ___ de __________ de 2017 
 
 

Anexo I 
 

Ano Letivo 2017/2018 
Preço Contratualizado com o fornecedor (unitário), para 2017/2018: 1.25 € (mais IVA à taxa legal – 13%)* 
Valor a pagar pelo aluno (nos termos do Despacho anual da ASE)  

Escalão A: 0 € 
Escalão B: 0,73 €  
Sem escalão: 1,46 € 

 
 

  
Escolas/JIs 

Nº alunos 
Abrangidos 

Horário 
da 

refeição 

Local 
(fornecimento 
das refeições) 

Refeitório que fornece e 
Agrupamento de Escolas ou 

Escola não Agrupada 
Obs. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
EBI/JI Pias 

 
100 

12.00h 
14.00h 

Refeitório  Refeitório EBI/JI Pias 
Agrupamento N.º1 Escolas 
de Serpa 

------- 

 
*Preço contratualizado entre a DGEstE e o fornecedor Uniself. 
 

 

 

20. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 

de Serpa 

Considerando que compete à Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do 

Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou de 

qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 

município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a 

concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares, foi deliberado, por unanimidade, 

aprovar o teor do seguinte protocolo, a estabelecer com a Associação Cultural dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Serpa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Protocolo de Parceria entre a Câmara Municipal de Serpa e a Associação Cultural dos 
Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa 

 
Preâmbulo 
 
A Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, constituída por escritura 
realizada em 1 de outubro de 1984, tem por fim promover programas de ação social, de caráter cultural, 
recreativo, de educação física e desportiva. 
Compete à Direção providenciar sobre as fontes de receita, conforme o previsto no artigo 26º, alínea h) 
dos Estatutos. 
Com vista à prossecução dos fins que a Associação pretende realizar, em benefício dos seus associados 
e familiares, e havendo necessidade de angariar financiamento, além das quotas dos associados, propõe-
se estabelecer o presente Protocolo de Parceria com o Município de Serpa. 
Por sua vez, o Município de Serpa privilegia o estímulo e apoio ao desenvolvimento cultural das suas 
populações, através de realização de diversas atividades culturais e na promoção de vários projetos de 
dinamização cultural e que cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a concessão de apoio financeiro ou 
de qualquer outra natureza a instituições legalmente constituídas ou participadas pelos trabalhadores do 
município, tendo por objeto o desenvolvimento de atividades culturais, recreativas e desportivas, ou a 
concessão de benefícios sociais aos mesmos e respetivos familiares, é acordado o presente protocolo. 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 33º, nº 1, alínea o), do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro e de acordo com a deliberação de Câmara, proferida em reunião realizada em …/…/2017 é 
celebrado o presente protocolo, entre:  
 
Município de Serpa, Pessoa Coletiva de Direito Público com o número 501 112 049, neste ato 
representado por Tomé Alexandre Martins Pires, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Serpa, doravante designado Primeiro Outorgante; 
e, 
Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, contribuinte n.º 501 632 638, 
neste ato representada por Maria José Rosa Moreira, na qualidade de Presidente da Direção, doravante 
designada Segunda Outorgante, 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

O presente Protocolo visa regular e estabelecer as condições de concretização de parceria entre as 
Outorgantes, bem como a concessão de comparticipação financeira à Segunda Outorgante. 
 

Cláusula Segunda 
Direitos e obrigações da Primeira Outorgante 

Ao Primeiro Outorgante compete: 
a) Solicitar à Segunda Outorgante a colaboração na organização de eventos culturais e recreativos, na 
parte respeitante ao apoio na preparação e fornecimento de refeições a grupos participantes em eventos 
dessa natureza, bem como no arranjo dos espaços necessários e adequados; 
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b) Fiscalizar a execução dos trabalhos realizados pela Segunda Outorgante na sequência da colaboração 
prestada; 
c) Suspender a atribuição da comparticipação financeira a que se obrigou, em caso de incumprimento das 
obrigações assumidas pela Segunda Outorgante, pelo presente Protocolo. 
 

Cláusula Terceira 
Direitos e obrigações da Segunda Outorgante 

À Segunda Outorgante cabe: 
a) Colaborar, com o Primeiro Outorgante, em iniciativas nas áreas da cultura e desporto, através das 
formas de cooperação de apoio logístico e fornecimento de refeições em eventos organizados pela 
Primeira Outorgante em que demonstre capacidade para o efeito; 
b) Assegurar o funcionamento do Refeitório, com preços de cariz social, para todos os trabalhadores da 
Câmara Municipal; 
c) Aplicar e administrar corretamente o apoio, tendo em conta o objeto do Protocolo; 
d) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante se 
obriga; 
e) Apresentar durante o mês de janeiro de cada ano, informação sobre o número de eventos organizados 
e respetivos participantes no ano civil imediatamente anterior. 
f) Prestar ao Primeiro Outorgante, todas as informações que este lhe solicite relativamente à execução do 
presente Protocolo; 
 

Cláusula Quarta 
Comparticipação Financeira 

1 - O Primeiro Outorgante subsidia a atividade desenvolvida pela Segunda Outorgante, tendo presente a 
colaboração prestada, a que esta se obriga, de acordo com o previsto na Cláusula Terceira, no montante 
anual para 2017, de 15 000,00€ (quinze mil euros). 
2 - A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida de acordo com a disponibilidade financeira 
da Autarquia, ao abrigo da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei nº 217/2012, de 21 de junho. 
3 - O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em orçamento, 
conforme cabimento sequencial nº 16393. 
 

Cláusula Quinta 
Fiscalização 

Compete ao Primeiro Outorgante a fiscalização do presente Protocolo, devendo a Segunda Outorgante 
apresentar toda a documentação considerada adequada e que for solicitada. 
 

Cláusula Sexta 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1 - O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente Protocolo 
constitui motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada por parte do Primeiro Outorgante e 
implica a devolução dos montantes recebidos que ainda não tenham sido utilizados, demonstrados através 
de documentos comprovativos. 
2 - O incumprimento do presente Protocolo constitui impedimento para a apresentação de novo pedido de 
apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 2 anos. 
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Cláusula Sétima 
Vigência 

O presente Protocolo é valido para o ano civil de 2017, podendo renovar-se por acordo entre as partes e 
conforme disposições legais aplicáveis. 
 
Serpa, …. de dezembro de 2017 
 
Pelo Primeiro Outorgante 
 
__________________________________ 
Tomé Alexandre Martins Pires 
 
Pela Segunda Outorgante, 
 
__________________________________ 
Maria José Rosa Moreira 

 

 

21. Empreitada de execução da Estrada do Cruzeiro – 1ª fase para ciclovia de Vila Nova de 

S.Bento – Redução de caução 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que, a empresa Submerci – 

Construção e Urbanizações, Ldª solicitou a marcação de vistoria na obra do processo acima identificado, 

para cancelamento da garantia bancária nº 2012.01440, prestada no âmbito deste concurso, de acordo 

com o estipulado na alínea e) 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). O 

presente 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. 

O valor do pedido (10%) corresponde a 6.477,90€ (seis mil, quatrocentos e setenta e sete euros e noventa 

cêntimos) da garantia autónoma existente e 259,98€ (duzentos e cinquenta e nove euros e noventa e oito 

cêntimos) da retenção efetuada pela subunidade de gestão financeira. 

Foi realizada a vistoria, de acordo com o estipulado no nº 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 

de agosto, a 06-11-2017. 

Sobre o assunto, informam o seguinte: 

 Foi autorizada, em Reuniões de Câmara de 16-04-2014, 18-02-2015, 04-11-2015 e 28-12-2016, 

as quatro primeiras reduções de Garantia Autónoma nº 2012.01440, emitida pela Garval – 

Sociedade de Garantia Mútua, S. A. a 12/04/2012, prestada no âmbito do concurso acima 

identificado, nos termos das alíneas a), b), c) d) e e) do nº 2 do artº 3º da disposição legal acima 

referida; 

 Nestes termos, tanto a garantia Autónoma acima identificada, e a retenção efetuada na 

subunidade de Gestão Financeira, serão libertadas na totalidade. 
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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: 

 autorização para que se proceda à libertação dos restantes 10% da Garantia Autónoma nº 

2012.01440 prestada pelo consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – 

Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. 

em 12-04-2012, no total de 6.477,90€ (seis mil, quatrocentos e setenta e sete euros e noventa 

cêntimos); 

 autorização para que se proceda à libertação dos restantes 10% da retenção efetuada pela 

subunidade de Gestão financeira, no valor de 259,98€ (duzentos e cinquenta e nove euros e 

noventa e oito cêntimos). 

 

 Deliberação  

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

 

 autorizar a libertação dos restantes 10% da Garantia Autónoma nº 2012.01440 prestada pelo 

consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – Pavimentações e Obras 

Públicas, Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 12-04-2012, no total 

de 6.477,90€ (seis mil, quatrocentos e setenta e sete euros e noventa cêntimos); 

 

 autorizar a libertação dos restantes 10% da retenção efetuada pela subunidade de Gestão 

financeira, no valor de 259,98€ (duzentos e cinquenta e nove euros e noventa e oito cêntimos). 

 

22. Empreitada de requalificação do jardim municipal Pulido Garcia – Trabalhos adicionais  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que, dada a necessidade de introduzir 

alterações na rede de água pluviais, necessidade essa, detetada durante a execução do contrato, nos 

termos do artigo 36º nº 1 e artigo 38º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 18º nº 1 alínea b) do Decreto-Lei 

nº 197/99, de 8 de janeiro, submete a aprovação o mapa de quantidades e listas de preços unitários, da 

proposta de trabalhos adicionais nº 1, e respetiva minuta de contrato, respeitante ao contrato adicional nº 

1/2017 do contrato nº 2/2017 – Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, assinado 

a 12/01/2017 e visado pelo Tribunal de contas a 29/03/2017. 

Os referidos trabalhos estão cabimentados pela subunidade de gestão financeira, com o número 

sequencial 16344/2017. 

Informam ainda que o referido contrato adicional está sujeito a remessa para fiscalização sucessiva e 

concomitante pelo Tribunal de Contas, nos termos do previsto no artigo 47º, nº 2 e artigo 49º da Lei nº 

98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual. 
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 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte 
mapa de quantidades e listas de preços unitários, da proposta de trabalhos adicionais nº 1, e respetiva 
minuta de contrato, respeitante ao contrato adicional nº 1/2017 do contrato nº 2/2017 – Empreitada de 
Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, assinado a 12/01/2017 e visado pelo Tribunal de contas 
a 29/03/2017: 
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MINUTA DE CONTRATO ADICIONAL Nº 1/2017 

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL PULIDO GARCIA, EM SERPA 
 

Aos __ dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, nesta cidade de Serpa, edifício dos Paços do 
Município, Divisão de Administração, Financeira, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Subunidade de 
Aprovisionamento e Contratação Pública, foi elaborado o presente contrato, por Fernanda da Conceição Barradas, 
Oficial Público, designado por despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Serpa, proferido em 
16/08/2012, de harmonia com o disposto no nº 2, alínea c) do artigo 68º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
atualmente o n.º 2, al. b) do art.º 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tendo como outorgantes: ------------------ 
 
----Primeiro: Tomé Alexandre Martins Pires, divorciado, natural da freguesia de Pias, concelho de Serpa, com 
residência profissional no edifício da Câmara Municipal de Serpa, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, e 
nessa qualidade representante do respetivo Município, pessoa coletiva nº 501 112 049, com poderes para o ato, nos 
termos do artigo 35º nº 1, alínea a) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. -------------------------- 
----Segundos: Luís António dos Santos Pereira, com domicílio profissional na Quinta da Silvã, Rua Dr. José Maria 
Raposo, Lote 153, R/C Esq. 2350-085 Torres Novas, titular do Cartão do Cidadão n.º 05376487 0 ZY7 com validade 
até 10/09/2018, emitido pela República Portuguesa, com contribuinte fiscal n.º 140 356 240, que outorga na 
qualidade de Administrador; e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
---- Cristina Garcia Novelo Veríssimo, com domicílio profissional na Quinta da Silvã, Rua Dr. José Maria Raposo, 
Lote 153, R/C Esq. 2350-085 Torres Novas, titular do Cartão do Cidadão n.º 11457937 7 ZY8 com validade até 
22/07/2018, emitido pela República Portuguesa, com contribuinte fiscal n.º 225 160 773, e que outorga na qualidade 
de procuradora; 
---- e representantes legais da sociedade anónima:  
----Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S. A., com sede social na Quinta da Silvã, Rua Dr. José Maria 
Raposo, Lote 153, r/c Esq., 2350-085 Torres Novas, detentora do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas nº 
16028, pessoa coletiva nº 502 050 942, inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas, com o 
mesmo número, que corresponde à anterior matricula nº 1507/19881011, com o capital social de 504.000,00€, 
conforme Certidão Permanente subscrita em __/__/201_ e válida até __/__/201_.---------------------------------------------- 
----Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por meu conhecimento pessoal, bem como os poderes e a 
qualidade em que outorga. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----A identidade dos segundos outorgantes, os poderes que legitimam a sua intervenção e a qualidade em que se 
arroga, foram verificados pela cópia dos respetivos Cartões do Cidadão, e pela Certidão Permanente, documentos 
anexos ao presente contrato, e submetidos na Plataforma Eletrónica SaphetyGov, alojada em www.saphety.com, 
(adiante designada por plataforma eletrónica), utilizada por este Município. ------------------------------------------------------- 
----Pelo primeiro outorgante, na qualidade em que outorga, foi dito: ----------------------------------------------------------------- 
----Que de acordo com o despacho de __/__/____, e com a deliberação da Reunião de Câmara, de __/__/____, em 
que foram aprovados o mapa de quantidades, e a minuta do contrato, celebra com os segundos outorgantes, o 
presente contrato adicional à Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa, cujo 
contrato de empreitada foi celebrado em 12/01/2017, visado pelo Tribunal de Contas a 29/03/2017, nos termos do 
disposto no artigo 370º do Código dos Contratos Públicos (de ora em diante designado CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, que se rege pelas seguintes cláusulas: ----------------- 
----Primeira - O objeto do contrato consiste na execução de trabalhos a mais, a preços contratuais, na Empreitada 
de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa, conforme mapa de trabalhos anexo, e que faz parte 
integrante do presente contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Segunda – As circunstância de facto que justificam a realização dos trabalhos adicionais, são as previstas na 
informação técnica da fiscalização, documento anexo ao presente contrato. ------------------------------------------------------ 
----Terceira – Os trabalhos a mais a preços contratuais a realizar, são adjudicados pelo valor global de 24.510,03€ 
(vinte e quatro mil, quinhentos e dez euros e três cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal de 6% (seis por cento) 

http://www.saphety.com/
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no valor de 1.470,60€ (mil, quatrocentos e setenta euros e sessenta cêntimos), o que totaliza o montante de 
25.980,63€ (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta euros e sessenta e três cêntimos). ---------------------------------------- 
----Quarta – Os trabalhos adicionais apresentados são indispensáveis à execução da empreitada, sendo 
estritamente necessários ao acabamento da mesma, não podendo ser técnica e economicamente separados do 
objeto do contrato sem inconveniência grave para o dono da obra e devem ser realizados no prazo máximo de 30 
(trinta) dias a contar da assinatura do presente contrato, não tendo, no entanto, implicações no prazo contratual da 
empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Quinta – Os pagamentos serão efetuados mediante a apresentação dos autos de medição mensais, no prazo de 
60 (sessenta) dias, após a apresentação das respetivas faturas. --------------------------------------------------------------------- 
----Sexta - Os encargos resultantes deste contrato têm cabimento no orçamento do corrente ano de 2017, conforme 
declaração de cabimento de verba, emitido pelo Subunidade de Gestão Financeira, que se anexa e faz parte 
integrante do presente contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----Os encargos resultantes deste contrato estão comprometidos com o número sequencial de compromisso 
______/2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Sétima – O empreiteiro está dispensado da apresentação da caução, nos termos do nº 2 do artigo 88º do CCP. - 
---- A entidade adjudicante pode, se considerar conveniente, proceder à retenção de até 10% do valor dos 
pagamentos a efetuar, de acordo o nº 3 da mesma disposição legal. ---------------------------------------------------------------- 
----Oitava – O presente contrato adicional está sujeito a remessa para fiscalização sucessiva e concomitante pelo 
Tribunal de Contas, nos termos do previsto no artigo 47º, nº 1 alínea d) e nº 2 da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, na 
sua redação atual, conjugado com o artigo 130º da Lei do Orçamento de Estado de 2017, aprovada pela Lei nº 
42/2016 de 28 de dezembro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Nona – Para a resolução de litígios decorrentes do presente contrato, fica estipulado a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Círculo de Beja, com expressa renúncia a qualquer outro. ------------------------------------------- 
----Pelos outorgantes foi declarado: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Que aceitam o contrato nos termos exarados, que o mesmo se rege pelo Código dos Contratos Públicos, de 
acordo com o artigo 51º, e que na resolução dos casos omissos ou divergências, aplicar-se-ão as propostas 
adjudicadas e as demais disposições legais em vigor, conforme o artigo 96º nº 5 e nº 6 do CCP. --------------------------- 
----Assim o outorgaram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Arquivam-se os seguintes documentos, que fazem parte integrante do presente contrato, e se encontram 
submetidos na plataforma eletrónica: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
----Documento Um – Mapa de trabalhos a mais a preços contratuais; ------------------------------------------------------------- 
----Documentos Dois – Declaração de Compromisso de Honra, a que se refere o artigo 81º nº 1, alínea a) do CCP, 
de __/__/____; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------Documento Três – Declaração da situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, emitida pelo 
_______________, em __/__/____, válida pelo prazo de ___ (por extenso) meses; -------------------------------------------- 
------Documento Quatro – Certidão da situação tributária regularizada, emitida em __/__/____, pelo Serviço de 
Finanças de _______, válida pelo prazo de __ (por extenso) meses; ---------------------------------------------------------------- 
------Documento Cinco – Certificado de Registo Criminal de ________________, na qualidade de ____________ e 
representante legal da empresa “Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S. A.”, emitido em __/__/201_; ----------
----------------------------------------------Documento Seis – Certidão Permanente da empresa “Vibeiras – Sociedade 
Comercial de Plantas, S. A.”., subscrita em __/__/____ e válida até __/__/____; ----------------------------- 
------Documento Sete – Titulo de Habilitação de Construção nº ______, consultado no portal do INCI, válido até 
__/__/____; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----Documento Oito – Cópia do Cartão do Cidadão de __________________, emitido em/com data de validade de 
__/__/____, pelo _______________;  
----Documento Nove – Ficha de compromisso emitida pela Subunidade de Gestão Financeira; --------------------------- 
Nestes termos, é assinado o presente contrato pelos outorgantes.» 
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23. Procedimento para venda em hasta pública dos prédios designados “Casa dos 

Magistrados” 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 20 do corrente mês de dezembro: 

 

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

2015, que aprovou o Programa Integrado de Gestão do Imobiliário, têm-se vindo a promover os 

procedimentos adequados à aquisição e venda dos diversos edifícios então identificados 

Os prédios urbanos sitos na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em Serpa, que a seguir melhor se 

identificam, propriedade do Município de Serpa cuja utilização anterior foi a residência dos Magistrados e 

atualmente não está a ser utilizada de forma permanente, têm sido alvo de interesse de aquisição, 

manifestado por parte de diversos particulares, pelo que se afigura o momento indicado para dar inicio ao 

respetivo procedimento de venda. 

-Prédio Urbano situado na rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em Serpa, com o número de polícia 

nº1, inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o art.º 

3723, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3919/20170328, composto de rés-de-chão,1º 

piso e quintal, destinado a habitação, com a seguinte área: 

- Área total do terreno: 435,0000 m2; 

- Área Bruta de Construção:259,1000 m2; 

-Área Bruta dependente:4,8000 m2; 

-Área Bruta privativa:254,3000m2; 

- Área descoberta: 257,200m2; 

-Prédio Urbano situado na rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, em Serpa, com o número de polícia 

nº3, inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o art.º 

3724, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2912/20071108, composto de rés-de-chão,1º 

piso e quintal, destinado a habitação, com a seguinte área: 

- Área total do terreno: 435,0000 m2; 

- Área Bruta de Construção:259,1000 m2; 

-Área Bruta dependente:4,8000 m2; 

-Área Bruta privativa:254,3000m2; 

- Área descoberta: 257,200m2 

Considera-se que o recurso ao procedimento de venda por à Hasta Pública, é a forma mais adequada e 

transparente para proceder à alienação prédios, pelo que sugere a tramitação prevista no Programa de 

Procedimento, que se anexa. 

De harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alíneas g) e h) do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias local, cabe ao órgão executivo, deliberar sobre 

a venda dos respetivos prédios, pelo que se remete, para apreciação e deliberação, o Programa de 

Procedimento para Venda em hasta pública dos prédios designados “Casa dos Magistrados”.»  



ATA N.º 26/2017 

27 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 33 

 

Programa do Procedimento para venda em Hasta Pública dos prédios designados "Casa dos 

Magistrados" 

Câmara Municipal de Serpa 

 

1 - Objeto do Procedimento 

O presente programa tem como objeto o Procedimento Público de Venda, com publicação prévia de 

anúncio, através da hasta pública, de dois prédios urbanos sitos na cidade de Serpa, a seguir 

identificados: 

1.1 - Prédio Urbano situado na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, número 1, inscrito na 

matriz predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 3723, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 3919/20170328, composto de rés-de-chão,1º piso e quintal, 

destinado a habitação, com a seguinte área: 

- Área total do terreno: 435,00 m2; 

- Área Bruta de Construção: 259,10 m2; 

- Área Bruta dependente: 4,80 m2; 

- Área Bruta privativa: 254,30 m2; 

- Área descoberta: 257,20 m2 

1.2 - Prédio Urbano situado na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, número 3, inscrito na 

matriz predial da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o artigo 3724, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2912/20071108, composto de rés-de-chão,1º piso e quintal, 

destinado a habitação, com a seguinte área: 

- Área total do terreno: 435,00 m2; 

- Área Bruta de Construção: 259,10 m2; 

- Área Bruta dependente: 4,80 m2; 

- Área Bruta privativa: 254,30 m2; 

- Área descoberta: 257,20 m2 

 

2 - Entidade publica adjudicante. 

2.1 - A Entidade Adjudicante é o Município de Serpa, representado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

A abertura do presente procedimento foi aprovada por deliberação tomada em reunião de câmara, 

realizada em …/.../…… 

2.2 - Todas as comunicações expedidas pelos interessados no âmbito do presente procedimento deverão 

ser remetidas para a Câmara Municipal de Serpa, Praça da República, 7830-389 Serpa, telefone 284 540 

100, fax 284 544 721, e-mail: geral@cm-serpa.pt 

 

 

 

mailto:geral@cm-serpa.pt
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3 - Composição da Comissão. 

O presente procedimento é dirigido por uma Comissão composta por três elementos efetivos e dois 

suplentes, a saber: 

- Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa  

- 1º Vogal Efetivo: Alzira dos Santos Baixinho Pé-Leve Figueira 

- 2º Vogal Efetivo: Ana Margarida Pascoa Raposo 

- 1º Vogal Suplente: Fernanda da Conceição Barradas 

- 2º Vogal Suplente: Jennifer Baptista Paraíba 

O 1º vogal efetivo substituirá o presidente nas suas faltas ou impedimentos. 

 

4 - Consulta do Procedimento e Esclarecimentos solicitados pelos interessados. 

4.1 - As peças que constituem o procedimento encontram-se patentes na Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, edifício dos Paços do Concelho, 

Serpa, onde podem ser examinadas, durante as horas de expediente, desde a data da publicação do 

respetivo Edital e Anúncio até ao dia e hora do ato público. 

4.2 - Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação dos elementos 

patenteados podem ser prestados por iniciativa própria da Comissão ou solicitados pelos interessados. 

4.3 - Os interessados podem solicitar esclarecimentos de dúvidas relativas ao conteúdo das peças 

do presente procedimento até ao décimo dia anterior ao dia do ato público. 

4.4 - O pedido de esclarecimentos deve ser feito por escrito e remetido à Comissão, em mão, por 

via postal ou por fax, no endereço previsto no Ponto 2. 

4.5 - Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão, por escrito, até ao quinto dia anterior ao 

dia do ato público. 

4.6 - Os esclarecimentos serão juntos às peças patentes no procedimento, publicitados no sítio da 

Internet www.cm-serpa.pt e notificados aos interessados que procederam ou venham a proceder ao 

levantamento das peças concursais, para o endereço por eles indicado. 

4.7 - A falta de prestação dos esclarecimentos no prazo previsto no número anterior poderá 

conduzir à prorrogação do prazo de entrega das Propostas dos Concorrentes. 

4.8 - Durante o prazo de apresentação das Propostas dos Concorrentes, os interessados podem 

solicitar ainda a visita ao local, mediante marcação prévia. 

 

5 - Tramitação do Procedimento 

O presente procedimento deve observar a seguinte tramitação: 

a) Publicação de Edital e Anúncio; 

b) Ato público de Abertura de Propostas e Adjudicação Provisória; 

c) Adjudicação e Autorização da venda pela Câmara Municipal; 

d) Celebração da escritura de compra e venda. 

 

http://www.cm-serpa.pt/
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6 - Anúncio do Procedimento 

O procedimento deve ser publicitado através de anúncio publicado com a antecedência mínima de 30 dias 

úteis, da data fixada para a abertura das propostas, num jornal diário de grande circulação a nível 

nacional, no sítio da Câmara Municipal, bem como, num jornal local ou distrital e através da afixação de 

editais nos lugares públicos do costume, devendo ser disponibilizada a seguinte informação: 

a) Identificação síntese do procedimento; 

b) Identificação sucinta e localização do imóvel; 

c) Identificação da entidade adjudicante, locais e horário de contacto; 

d) Valor base de licitação; 

e) Modalidades de pagamento admitidas; 

f) Local, data e hora para apresentação das propostas e da realização da hasta pública; 

g) Serviços competentes a prestar esclarecimentos; 

h) Indicação de outros elementos considerados relevantes. 

 

7 - Preço base. 

O preço base de venda de cada um dos prédios, valor de base de licitação é de 160.000,00€ (cento e 

sessenta mil euros). 

 

8 - Apresentação de Propostas/ Forma e conteúdo. 

8.1 - As propostas devem ser elaboradas em conformidade com o modelo em anexo (Anexo I) 

devidamente identificadas, redigidas em língua portuguesa, sem rasuras ou palavras riscadas e sempre 

com o mesmo tipo de letra; 

8.2 - As propostas serão assinadas pelo interessado ou seu representante. Sempre que seja 

assinada por procurador, juntar-se-á procuração que confira a este último poderes para o efeito; 

8.3 - O preço é sempre expresso em euros. 

 

9 - Modo de apresentação e local de entrega das propostas. 

9.1 - As propostas devem ser apresentadas em sobrescritos fechados, dirigidos ao Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Serpa, identificados por “Procedimento Público de Venda - Prédio sito na Rua Dr. 

Luís de Almeida e Albuquerque, em Serpa, com o número …… (1 ou 3), em Serpa” e com a indicação de 

“Proposta para venda de Prédio Urbano”. 

9.2 - Podem ser pessoalmente entregues nos serviços de Atendimento da Câmara Municipal sita 

na Praça da Republica, 7830-389 Serpa, ou remetidas por correio, sob registo e aviso de receção, para o 

endereço referido, desde que sejam rececionadas até ao termo do prazo fixado no Aviso de publicitação 

do procedimento (30 dias úteis). 

9.3 - Corre por conta dos interessados todo o risco de atrasos na entrega das propostas, 

nomeadamente o risco de atraso do correio, não sendo admitidas quaisquer reclamações com fundamento 

em tais atrasos. 
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10 - Concorrentes 

Podem apresentar candidaturas as pessoas singulares ou coletivas que: 

a) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 

Português e à respetiva autarquia local; 

b) Se encontrem em situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 

segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas; 

c) Não se encontrem em estado de insolvência, de liquidação ou de cessação de atividade, ou 

tenham o respetivo processo pendente; 

 

11 - Local, data e hora de realização da hasta pública. 

A hasta pública realizar-se-á no dia ……..., pelas 10H00 horas, na sala de Sessões do Edifício dos Paços 

Concelho, sito à Praça da República, 7830-389 Serpa. 

 

12- Hasta Pública. 

12.1 - A hasta pública inicia-se com a abertura e admissão formal das propostas recebidas. 

12.2 - Serão excluídas as propostas que não sejam recebidas no prazo fixado, que apresentam 

um valor inferior ao preço base ou que não tenham sido apresentadas nos termos fixados pelo presente 

programa. 

12.3 - Uma vez conhecido o valor das Propostas é aberta a licitação entre os concorrentes 

previamente admitidos e que estejam presentes, a partir da proposta de valor mais elevado. 

12.4 - Os concorrentes que não estejam presentes não podem licitar nem podem, posteriormente, 

apresentar qualquer reclamação, pelo facto de não terem comparecido, ficando vinculados ao valor 

apresentado por escrito na Proposta. 

12.5 - Poderão assistir ao ato público todas as pessoas interessadas, mas apenas podem intervir 

os concorrentes previamente inscritos ou os seus representantes, devidamente credenciados para o 

efeito. 

12.6 - As ofertas de licitação serão aceites em lances múltiplos de 50 (cinquenta) euros acima do 

valor da proposta mais elevada. 

12.7 - As licitações terminam quando o presidente da comissão tiver anunciado por três vezes o 

lanço mais elevado e este não for coberto. 

12.8 - A Comissão, terminada a licitação, adjudica provisoriamente o imóvel a quem tiver oferecido 

o preço mais elevado. 

12.9 - Será lavrada ata do leilão onde consta a identificação dos licitantes, o resultado final das 

licitações representando o compromisso assumido pelos mesmos e a hora de encerramento do ato 

público, a qual será lida em voz alta e assinada pelos membros da comissão. 
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13 – Pagamento de Sinal 

13.1 - No prazo máximo de 24 horas após o fim da hasta pública, os concorrentes a quem tenham 

sido adjudicados os imóveis deve efetuar o pagamento de sinal correspondente a 5% do preço base do 

imóvel, ou seja, 8 000,00€ (oito mil euros).  

13.2 - O pagamento do valor remanescente será efetuado de forma integral no momento da 

escritura de compra e venda. 

 

14 – Audiência de Interessados 

Será divulgada lista do posicionamento das propostas dos concorrentes, admitidos à hasta publica, para 

que, no prazo de dez dias os interessados se possam pronunciar. 

 

15 – Adjudicação 

Decorrido o prazo indicado no número anterior as propostas apresentadas serão apreciadas pela Câmara 

Municipal de Serpa, para deliberar sobre a venda dos imóveis. 

 

16 - Anulação e causas de não adjudicação. 

16.1 - O Município de Serpa reserva-se o direito de não adjudicar a venda, nomeadamente 

quando: 

a) Sejam prestadas falsas declarações, falsificação de documentos ou exista o fundado indício de 

conluio entre os concorrentes; 

b) O adjudicatário não proceda à entrega dos documentos solicitados ou não efetue os 

pagamentos no prazo definido; 

16.2 - Nos casos previstos nos números anteriores, pode a venda ser adjudicada ao concorrente 

classificado no lugar seguinte. 

 

17 - Celebração de Escritura. 

17.1 - A escritura de compra e venda será outorgada no prazo máximo de 60 dias após notificação 

da decisão de adjudicação tomada pela Câmara Municipal, sendo o adjudicatário notificado para o efeito, 

mediante carta registada com aviso de receção. 

17.2 - A prazo referido pode ser prorrogado uma única vez, por idêntico período, desde que devida 

e fundamentadamente solicitado. 

17.3 - Para efeitos da celebração de escritura, deve o Adjudicatário apresentar, no prazo de dez 

dias a contar da notificação da decisão de adjudicação, os seguintes documentos: 

a) Certidão do registo de pessoa coletiva atualizada (quando for o caso); 

b) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por impostos ao Estado 

Português; 

c) Certidão comprovativa da situação regularizada relativamente a dívidas por contribuições para a 

segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidas; 
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e) Quaisquer outros que para o efeito lhe sejam expressamente requeridos. 

 

18 – Notificações. 

Todas as notificações a efetuar no âmbito deste procedimento são efetuadas via correio, e/ou por via 

eletrónica, devendo os interessados indicar na apresentação das suas propostas um endereço para esse 

efeito. 

 

19 – Encargos. 

São encargos do adquirente o pagamento de impostos e outros encargos e despesas devidas, nos termos 

da lei aplicável. 

 

20 - Legislação Aplicável. 

No omisso, aplicam-se, com as devidas adaptações, as disposições do Código do Procedimento 

Administrativo, do Código Civil e do DL n.º 280/2007 de 07 de agosto, com as sucessivas alterações e 

demais legislação tida por aplicável. 

 

 

 

 

EDITAL 

Anúncio de Procedimento Público de Venda de dois Prédios Urbanos 

 

Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara Municipal de Serpa, em cumprimento da 

deliberação tomada em reunião de câmara, realizada em …./12/2017, torna público que: 

Identificação do procedimento: Encontra-se aberto o Procedimento Público de Venda, de dois Prédio 

Urbanos, por Hasta Pública, conforme o Programa de Procedimento; 

Prédios: Inscrição matricial/Descrição predial 

Prédio Urbano situado na rua Dr. Luis de Almeida e Albuquerque, em Serpa, nº1, inscrito na matriz predial 

da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o art.º 3723,descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3919/20170328, composto de rés-de-chão,1º piso e quintal;  

Prédio Urbano situado na rua Dr. Luis de Almeida e Albuquerque, em Serpa, nº3, inscrito na matriz predial 

da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob o art.º 3724,descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 2912/20071108, composto de rés-de-chão,1º piso e quintal;  

Fim a que se destinam: Habitação; 

Área: Área total de cada prédio: 435,00m2; Área Bruta de Construção: 259,10m2; Área Descoberta de 

257,20m2; 

Valor Base da Licitação: 160 000,00€ (cento e sessenta mil euros),cada prédio, sendo as ofertas de 

licitação apresentadas em lances múltiplos de 50,00€; 

Entidade Adjudicante-Município de Serpa; 
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Modalidade de pagamento-Pagamento em duas prestações: pagamento de sinal correspondente a 5% 

do valor base de licitação no prazo de 24h após a hasta pública e o pagamento restante no momento da 

escritura; 

Prazos e Forma para Apresentação de Propostas- As propostas devem ser apresentadas até ao dia 

…../…../2018 e devem ser formalizadas de acordo com o Programa de Procedimento; 

Abertura de Propostas- A abertura de propostas será efetuada pela comissão, no ato da Hasta Pública, a 

realizar no dia …../…../2018, pelas 10,00 h, na sala de sessões do Edifício dos Paços do Concelho, sito na 

Praça da República, em Serpa; 

Adjudicação- Será feita a adjudicação à proposta que apresente preço mais elevado, no ato da hasta 

pública, ata do leilão a submeter a aprovação do órgão executivo, de acordo com os pontos nºs 12 e 15 do 

Programa de Procedimento Público; 

 Consulta de Documentos- O presente anúncio não dispensa a consulta do Programa de Procedimento e 

minuta de proposta, publicitado na página eletrónica do Município. 

Para que conste, publica-se o presente edital, afixado nos locais públicos do costume e em dois jornais, 

sendo um de expansão local ou regional e outro de expansão nacional. 

 

Serpa,…. de janeiro de 2018 

O Presidente da Câmara 

Tomé Alexandre Martins Pires 

 

 

 

(Minuta) 
Proposta 

Aquisição de prédios urbanos por hasta pública 
 
……………………………………………………………………….………… (nome), residente na 
…………………………………………………., n.º ………….., em ………………….., titular do cartão de 
cidadão/bilhete de identidade n.º …………………….., válido até ……………..,contribuinte fiscal n. º 
……………………….., tendo tomado conhecimento do Programa de Procedimento para venda em Hasta 

Pública dos prédios designados "Casa dos Magistrados", publicitado por edital datado de 
………………………..,manifesta concordância pelos termos em que o Município de Serpa pretende realizar 
a alienação e, apresenta proposta no valor de …………………… (indicar por extenso), para aquisição do 
prédio a seguir indicado: 
 
- (identificação do prédio) ……………………………………………………………………. 
 
Data:  
 
Assinatura: 
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 Deliberação  

De harmonia com o disposto no artigo 33º, nº 1, alíneas g) e h) do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Programa de Procedimento para 

Venda em hasta pública dos prédios designados “Casa dos Magistrados, conforme documentos acima 

transcritos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

24. Proposta para fixação do contingente de táxis no Município de Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 20 do corrente mês de dezembro: 

1 - Enquadramento legal: 

Os municípios têm competências em matéria de acesso e organização do mercado da atividade de 

transportes em táxi, conferida pelo Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, alterado pela Lei nº 

156/99, de 19 de setembro, pela Lei nº 106/2001, de 31 de agosto, pelo Decreto-Lei nº 41/2003, de 11 

de março, e pela Lei nº 5/2003, de 22 de janeiro. 

De acordo com o disposto no artigo 13º do Decreto-Lei nº 251/98, de 11 de agosto, em vigor, bem 

como no artigo 567º do Código de Regulamento e Posturas do Município de Serpa, publicado no D.R. 

nº 107, de 02 de junho de 2010, compete à Câmara Municipal: 

- Fixar o número de táxis em atividade no município, estabelecido por um contingente que abrangerá o 

conjunto de todas as freguesias do município; 

- A fixação do contingente será feita com uma periodicidade de dois anos e será sempre precedida da 

audição das entidades representativas do sector. 

Não obstante o disposto no referido dispositivo legal, a matéria não tem sido objeto de apreciação, 

pelo que se mantém ainda em vigor o contingente fixado pelo anterior Código de Posturas, publicado 

em 17/05/2000, a saber: 

 

Freguesia Contingente 

Brinches 3 

Pias 4 

Salvador 6 

Santa Maria 6 

Vale de Vargo 2 

Vila N. S. 

Bento 

7 

Vila Verde 

Ficalho 

3 
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2 - Diligências efetuadas: 

Na sequência da recente apreciação da matéria e do número de licenças atribuídas aos veículos 

afetos aos transportes em táxi, foi submetida a consulta da ANTRAL, pelo nosso oficio referência 

8270, de 25/10/2017, a seguinte proposta para revisão do contingente: 

 

Freguesia Atribuídas Contingente 

Brinches 1 2 

Pias 4 5 

Salvador e Santa Maria 5 7 

Vila N. S. Bento e Vale de 

Vargo 

5 7 

Vila Verde Ficalho 2 3 

 

2.1 – Pronuncia da ANTRAL: 

Notificada a ANTRAL, conforme suprarreferido, realizou-se reunião no dia 27 de novembro a pedido 

da mesma Associação, que se pronunciou por escrito, posteriormente, no dia 29 de novembro. 

Na sequência da referida pronúncia, verificou-se a necessidade de retificar o numero de licenças 

atribuídas. Assim: 

- Na freguesia de Brinches existem 2 táxis no local de estacionamento. Na informação anteriormente 

recolhida foi referida a existência de 1 licença por se constatar que o titular da mesma tinha residência 

em Pias; 

- Na freguesia de Pias encontram-se em atividade 2 taxistas, não se verificando assim a existência de 

4 licenças atribuídas, considerando:  

- Que, um deles tem residência nesta localidade, mas realiza o serviço em Brinches (estacionamento 

na Praça da República) conforme referido no ponto anterior e, 

- Que, por exposição com referência A/27/2009, de 06 de janeiro foi comunicada a cessação da 

atividade por óbito do titular da licença, porquanto se verifica a caducidade da mesma à luz do Código 

de Regulamento e Posturas do Município de Serpa em vigor, conforme previsto no artigo 578º, nº 1,  

f), a saber : ”no prazo de um ano a contar da data do óbito do titular da licença, o herdeiro ou cabeça 

de casal não se habilitar como transportador em táxi ou não se transmitir a licença a uma sociedade 

ou cooperativa titular de alvará para o exercício de atividade de transportador em táxi”. 

 

3 - Fixação de contingentes: 

Na exposição da ANTRAL, esta manifestou o desejo “de não ser aumentado o contingente atual”. 

Com o devido respeito, afigura-se que a ANTRAL confunde contingente com o numero de licenças 

efetivamente emitidas. 
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Até porque, a proposta apresentada inicialmente já contemplava uma redução muito significativa do 

contingente em vigor, aprovado pelo referido Código de Posturas de 17/05/2000. 

Acrescenta a ANTRAL, fundamentando a sua alegação, que “a prestação do serviço público que 

desempenham terá de ser sustentável para que a qualidade exigida se mantenha”. 

Apreciadas a observações da ANTRAL, e considerando, por outro lado, as solicitações que têm sido 

apresentadas por eventuais interessados na atribuição de licenças, considera-se: 

- Adequado propor a redução do contingente, por comparação com o fixado no ano 2000, que se 

afigura manifestamente desajustado à realidade; 

- Que o contingente deve ser superior ao numero de licenças efetivamente atribuídas para evitar a 

especulação entre privados na respetiva transmissão; 

- Que esse contingente, tenha em consideração o numero de licenças efetivamente atribuídas, por 

freguesia, fixando-se no numero imediatamente superior; 

 

Em conformidade, propõe-se que a presente seja apreciada em reunião da Câmara Municipal de 

Serpa e, em conformidade, se delibere fixar o seguinte contingente de táxis, para o Município de 

Serpa: 

 

Freguesia Atribuídas Contingente 

Brinches 2 3 

Pias 2 3 

Salvador e Santa Maria 5 6 

Vila N. S. Bento e Vale de 

Vargo 

5 6 

Vila Verde Ficalho 2 3 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o seguinte 

contingente de táxis, para o Município de Serpa: 

 

Freguesia Atribuídas Contingente 

Brinches 2 3 

Pias 2 3 

Salvador e Santa Maria 5 6 

Vila N. S. Bento e Vale de 

Vargo 

5 6 

Vila Verde Ficalho 2 3 
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25. Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário simples – Relatório 

final e adjudicação   

Apreciado o assunto, foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 18.º n.º 1 alínea b) do 
D.L.197/99, de 8 de junho e n.º 4 do artigo 148.º do CCP, aprovar o relatório final do concurso público 
internacional n.º 89/2017, respeitante à aquisição de gasóleo rodoviário simples e, em conformidade, 
adjudicar a aquisição nos termos propostos: -------------------------------------------------------------------------------- 
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26. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Herdade do Teixeira” em Pias- 

Retificação 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 21 de dezembro, refere o 

seguinte: 

 

«Em Deliberação de Câmara datada de 18/outubro/2017, foi emitido parecer favorável ao aumento de 

compartes, decorrente do óbito de Maria da Encarnação Martins e de Virgolino Candeias Tacão. 

Através da posterior exposição apresentada por Maria Joaquina Martins Tacão Moura, é solicitada a 

retificação da proporção a atribuir aos novos compartes: 

 

22095/285568 a Virgolino Martins Tacão, 20095/285568 a Maria Joaquina Martins Tacão Moura, 

62094/285568 a José Martins Tacão, 71095/285568 a Almerinda Martins Tacão dos Santos Gaspar, 

48095/285568 a Gertrudes Martins Tacão e 62094/285568 a Teresa da Conceição Martins Tacão. 

 

Pelo exposto, nada obsta à retificação da deliberação em reunião de Câmara datada de 18/outubro/2017 

no prédio rústico denominado “Herdade do Teixeira”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º 4904/20170428 da freguesia de Pias e inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Pias, sob o 

artigo 10 – Secção F, com 48,6500hectares (foram desanexados 20,0932hectares) e parte urbana inscrita 

na matriz predial urbana sob o art.º1165, com 60,00m2, decorrente do óbito de Maria da Encarnação 

Martins, mãe e de Virgolino Candeias Tacão, pai, 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. 

A competência para emissão de parecer favorável 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).» ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à retificação 

da deliberação proferida na reunião realizada no dia 18 de outubro do corrente ano, nos termos acima 

indicados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

27. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Dr. 

Pedro Alho Rogado, n.º 7 e 9 em Pias 

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, 
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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: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 



ATA N.º 26/2017 

27 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 47 

 

 

 

 

 



ATA N.º 26/2017 

27 DE DEZEMBRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 48 

 

 

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do auto de vistoria, acima 

transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

28. Obras de alteração da garagem – Eira da Pedra, em Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 21 de dezembro, refere o 

seguinte: 

 

«Através do ofício CMS ref.8895/2017 de 17 de novembro, foram solicitados elementos instrutórios para 

efeitos de emissão do alvará de licença de obras, previstos na Portaria n.º 216-E/2008 de 3 de março, 

art.º3: 

- Alvará do empreiteiro; 

- Apólice de seguros por acidentes de trabalho; 

- Plano de Segurança e Saúde; 

- Livro de obra, com menção do termo de abertura; 

- Termo de responsabilidade do diretor de obra; 

- Certificado de aptidão profissional do diretor de obra. 
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De acordo com a alínea c) do n.º 4 do artigo 22.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei 

n.º40/2015, de 1 de junho, deverá ser apresentado comprovativo de contratação, por vínculo laboral ou de 

prestação de serviços, por parte da empresa responsável pela execução da obra, de diretor de obra e, 

quando aplicável, dos técnicos que conduzam a execução dos trabalhos nas diferentes especialidades. 

 

Ultrapassado o prazo sem que o pedido tenha sido instruído com qualquer elemento, propõe-se a rejeição 

liminar do mesmo, conforme previsto no n. º3 do art. º11 do regime jurídico da urbanização e da edificação 

em vigor. 

Mais se informa, que na sequência da informação datada de 08/novembro (req. 11651/2017), verificado o 

exposto no n. º2 do art. º71 do RJUE (…a licença para a realização das operações urbanísticas previstas 

nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a 

contar da notificação do ato de licenciamento |ofício CMS ref.5641/2016 de 25/agosto| não for requerida a 

emissão do respetivo alvará…), propõe-se ainda que seja declarada a caducidade da licença para a 

realização da operação urbanística, em deliberação de reunião de Câmara.» ------------------------------------- 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder em conformidade com o exposto no parecer 

técnico, acima transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

29. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes assuntos: 

 

29.1. Grupo Parlamentar do PCP – O PCP insiste que o modelo de desenvolvimento do distrito de Beja 

tem de sofrer alterações para que possa resolver os problemas da região e das suas populações 
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29.2. Grupo Parlamentar do PCP – Divulgação do projeto de Resolução –Recomenda a gestão pública 

das cantinas escolares 
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29.3. Grupo Parlamentar do PCP – Medidas de combate à seca 
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29.4. Grupo Parlamentar do PCP – PCP questiona Ministro da Administração Interna sobre requalificação 

dos postos da GNR de Serpa e Alvito 
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29.5. Casa dos Moinhos Velhos – Agradecimento  

 

 

 

30. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 241, referente ao dia 22 de 

dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 622.661,24 (seiscentos e vinte e dois 

mil, seiscentos e sessenta e um euros e vinte e quatro cêntimos) e 190.944,42 (cento e noventa mil, 

novecentos e quarenta e quatro euros e quarenta e dois cêntimos), respeitantes a operações orçamentais 

e operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Respostas a questões colocadas pelos eleitos nas reuniões do Órgão Executivo: 
 
1. Na sequência da questão levantada na última reunião da Câmara pela Srª Vereadora Paula, aquando 

da apreciação da 20ª alteração ao Orçamento e conforme indicado pelo Sr. Presidente, foi enviada por 

email, a todos os eleitos, no dia 22 de dezembro, a relação de trabalhos a mais, respeitante à obra do 

Jardim Municipal Pulido Garcia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Na sequência da questão colocada na reunião realizada no dia 7 do corrente mês de dezembro, 

relativamente à extinção do lugar de técnico superior agroindustrial, foi enviada por email, a seguinte 

informação prestada pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, Dr. Rui Costa: 

 

«Conforme resulta da informação da Dr.ª Norine Brito, verifica-se que o lugar de técnico 

Agroindustrial vinha sendo ocupado pela Eng. Alexandrina Batarda. 

Com a respetiva transição para a carreira de Técnico Superior, da área de Ambiente, em regime 

de mobilidade e posterior consolidação, o lugar ficou naturalmente vago. 

Acresce que o referido lugar resultava do processo de revisão de carreiras e aprovação da tabela 

remuneratória única, cuja carreira de origem era a carreira técnica, exigindo-se como titulo 

habilitacional o mero bacharelato, com consequências naturais em sede remuneratória. 

Desta forma, entendeu-se ser preferível propor a extinção do referido lugar, que se encontrava 

vago, e propor a criação do lugar de técnico superior de agropecuária, que possui um caracter 

mais abrangente, exigindo-se em simultâneo a titularidade de licenciatura.» 

 

 

3. Em resposta à questão colocada pela Srª Vereadora Paula Pais, na reunião realizada no dia 13 do 

corrente mês, sobre a coima indicada na alteração ao Orçamento, foi enviada por email, no dia 22 de 

dezembro, a informação prestada pelo Dr. Rui Costa, sobre esse assunto: 

«O reforço efetuado à respetiva rubrica no montante de 9000,00€, resultou da necessidade de 

efetuar o pagamento de coima e custas no valor total de 12 381,00€, relacionada com o processo 

de contraordenação por incumprimento do dever de assegurar a gestão de RCD, verificado em A-

do-Pinto. 

Condenado o Município inicialmente pela Autoridade Administrativa (Inspeção-Geral da 

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento), foi interposto o devido Recurso Contencioso 

para o Juízo de Competência Genérica de Serpa, que confirmou a decisão inicial. 

Após apreciação da matéria de facto dada por provada e não provada, entendeu-se que o 

Recurso para a Relação não teria hipóteses de sucesso. 
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Em conformidade verificou-se a necessidade de proceder ao referido pagamento no valor de 12 

381,00€, até dia 31 de dezembro de 2017.» 

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, usou da palavra a Srª Vereadora Paula 

Pais para apresentar o seguinte Voto de Pesar pelo falecimento do Engº Manuel Maria Carrasco 

Machado: 

 

«Os vereadores do Partido Socialista apresentam um voto de pesar pelo falecimento do 

Eng.ºManuel Machado, que faleceu no passado dia 15 de dezembro, aos 52 anos. Foi deputado 

na Assembleia Municipal de Serpa, eleito pelo Partido Socialista, foi vereador na Câmara 

Municipal de Serpa, também eleito pelo PS. 

Foi um cidadão empenhado, um democrata convicto, que sempre se pautou pelo rigor, exigência e 

seriedade. 

Um Amigo! 

Até Sempre!»  

 

 

A Srª Vereadora Paula referiu ainda que a última ata que se encontrava publicada no site, era respeitante 

à reunião do dia 2 de novembro, tendo sido respondido que se iria verificar a situação relativa à ata da 

reunião de 15 de novembro, que seria a única que estaria em falta, uma vez que a respeitante à reunião 

de 7 de dezembro esteve a aguardar a aprovação das alterações propostas e da reunião de 13 de 

dezembro, só pode ser enviada para o site a partir de hoje, após a sua aprovação. ----------------------------- 

 

Interveio em seguida o Sr. Vereador António Mariano para questionar se a gestão das ETAR’s é na sua 

totalidade, competência da empresa Águas do Alentejo, tendo o Sr. Vice-Presidente respondido que essa 

competência é de facto das Águas do Alentejo.   

O Sr. Vereador solicitou ainda informação sobre uma obra que consta das Opções do Plano, respeitante 

ao acesso aos Moinhos Velhos, em Brinches e na sequência da coima paga pela autarquia, questionou 

ainda se não seria possível identificar as pessoas que depositam os entulhos, para que não fosse a 

Câmara a suportar os custos dessas coimas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vice-Presidente prestou esclarecimentos sobre a obra de acesso aos Moinhos Velhos, referindo que 

será uma reconversão na totalidade, com colocação de pavimento em asfalto e quanto às coimas devido à 

colocação de resíduos das obras, é um problema comum a muitas autarquias e de acordo com a lei, a 

responsabilidade é imputada às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e informa que a Câmara já  

teve reuniões com a CCDRAlentejo com o objetivo de tentar arranjar uma solução para esse problema, 

que respeite o ambiente e esteja devidamente autorizada pelas entidades competentes. Estamos a tentar 

criar em todas as freguesias um local próprio, vedado, sendo depois britado esse material para posterior 
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reaproveitamento e está neste momento a ser considerado um projeto-piloto, que poderá ser depois, 

eventualmente, adotado por outros municípios. --------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou se ainda está em funcionamento a Comissão de Trânsito, pois 

há situações que mereciam um acompanhamento, como o problema de algumas passadeiras cuja tinta já 

não é muito visível, já está muito apagada e há sinais que deveriam estar colocados mais próximo dos 

lancis, para permitir uma melhor visibilidade por parte dos automobilistas, e não próximo das paredes 

como se verifica nalguns locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Sr. Vice-Presidente apresentou também um Voto de Pesar pelo falecimento do Eng.º Manuel Machado, 
com quem teve o prazer de trabalhar nesta autarquia, cuja maneira de ser era de louvar, as suas 
intervenções, as suas propostas e atitudes enquanto eleito, foram sempre com o objetivo de ajudar a 
resolver os problemas do concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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

 

 Periodicidade das reuniões da Câmara Municipal para 2018 

 Plataformas tecnológicas de comunicação e informação municipal: integração e proximidade 

 21.ª Alteração ao Orçamento e 18.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação  

 Licenças de recinto improvisado 

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

 Proposta de atribuição de lote de terreno na Zona Industrial de Serpa a AGCB Azeitonas, Lda. 

 Proposta de anulação da atribuição de lote n.º 25 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

 Campanha “Feliz Natal com o Comércio Local” – Vale de compras 

 Centro de Cultura Popular de Serpa – Apoio financeiro respeitante à deslocação aos Açores 

 Comissão de Reformados, Pensionistas e Idosos de Vila Nova de S.Bento – Pedido de apoio 

financeiro 

 Proposta de apoio às Comissões de Festas para o ano de 2018 

 Proposta de protocolo entre a Câmara Municipal de Serpa e a Junta de Freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, respeitante a atividades de animação e apoio à família no pré-escolar  

 Proposta de protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-escolar 

e alunos do 1.º ciclo do ensino básico 

 Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Serpa 
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 Empreitada de execução da Estrada do Cruzeiro – 1ª fase para ciclovia de Vila Nova de S.Bento – 

Redução de caução  

 Empreitada de requalificação do jardim municipal Pulido Garcia – Trabalhos adicionais  

 Procedimento para venda em hasta pública dos prédios designados “Casa dos Magistrados” 

 Proposta para fixação do contingente de táxis no Município de Serpa 

 Concurso público internacional para aquisição de gasóleo rodoviário simples – Relatório final e 

adjudicação  

 Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico “Herdade do Teixeira” em Pias- Retificação 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16/12 ao prédio sito na Rua Dr. 

Pedro Alho Rogado, n.º 7 e 9 em Pias 

 Obras de alteração da garagem – Eira da Pedra, em Pias 

 

 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H30 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 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, 

redigi e subscrevo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

  O Vice-Presidente da Câmara    A Secretária 

 

 

         ______________________________        __________________________ 

              (Carlos Alberto Bule Martins Alves)                                        (Anabela Baleizão Cataluna 
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