
ATA N.º 7/2017 

5 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 1 

 

 

 

ATA N.º 7/2017  
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Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 
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Miguel Graça Valadas 
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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
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ATA N.º 7/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 5 DE ABRIL DE 2017 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 5 de 

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

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

 

Aprovação da Ata n.º 6/2017 

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 6, relativa à reunião realizada no dia 22 de março, a qual foi previamente distribuída 

por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

 

 

Da Ordem do Dia, documentos distribuídos a todos os membros nos termos do artigo 35.º n.º 1 alínea o) e 

art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, constam os seguintes 

assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 5ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de ruas 

5. Constituição de compropriedade no prédio rustico denominado “Monte Manantiz”, artigo 13-H da 

freguesia de Pias 

6. Constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale de Meloal” em Vila Nova de 

S.Bento  

7. Constituição de compropriedade no prédio rústico sito no Monte João Dias, na freguesia de Vila 

Verde de Ficalho 

8. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico sito em Pias, artigo 1272 – secção R 

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, em Serpa 

10. Clube Serpafit Challenge – Pedido de apoio para o “III Trail Serpa, por vales e planícies” 

11. Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de apoio (alteração)   

12. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa - Resposta aos 

Erros e Omissões – Ratificação  

13. Alteração da área do lote n.º 9 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

14. Direito de preferência na venda do Moinho de Vento, sito em Serpa 

15. Direito de preferência na venda do Monte João Dias, na freguesia de Vila Verde de Ficalho  
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16. Direito de preferência na venda do lote de terreno n.º 16 da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S.Bento 

17. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio  

18. Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio 

19. AD 32/2017 – Renovação de garantias de equipamentos de rede e armário datacenter  

20. Concurso Público n.º 38/2017 – Aquisição de um autocarro 

21. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Plano da Rede de Museus do Baixo 

Alentejo – Repartição de encargos 

22. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 35ª Volta ao Alentejo – Pedido de 

pagamento 

23. Proposta de cedência de gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa -

Requerente: Fator X – Formação, Consultoria e Gestão Unipessoal, Ldª 

24. Programa de promoção de eficiência energética – Edifício dos Paços do Concelho 

25. Plano Plurianual de Requalificação da Rede Viária do Concelho de Serpa (março 2017 – março 

2019) 

26. Alteração ao protocolo de colaboração específico celebrado entre o Município e a Aproserpa 

27. Assuntos gerais de interesse autárquico 

28. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Clube Serpafit Challenge 

Na sequência do solicitado pelo Clube Serpafit Challenge, através de Pretensão n.º 4914 datada de 24 de 

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

8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquele Clube do pagamento da taxa de licenciamento, no valor de 33,66 euros, 

referente ao III Trail Serpa, por vales e planícies, realizado no dia 1 de abril. --------------------------------------- 

 

1.2.Comissão de Festas das Santas Cruzes 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão n.º 4929 

datada de 24 de março do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos serviços, nos termos 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da taxa de ruido no valor 

de 40,00 € e de recinto improvisado no valor de 30,00 €, para os bailes realizados nos dias 25 de março e 

1 de abril do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.3.Cap Latitude 

Na sequência do e-mail de Cap Latitude (França), o Gabinete de Turismo e Património informa que foi 

efetuado um pedido de reserva do parque de campismo, para 34 pessoas, 17 autocaravanas e luz para o 

dia 5 de junho do corrente ano, com estadia paga. 

A única exceção ao pagamento subentende-se através da frase "condições especiais para os líderes do 

grupo"; ou seja, isentar de pagamento os representantes da Agência que organiza a deslocação. 

É prática habitual das agências de viagem ou dos operadores turísticos pedirem a isenção de pagamento 

para os seus representantes. 

Visto serem essas entidades que detêm o poder de escolha dos destinos turísticos e de canalização dos 

turistas, propõem a isenção do pagamento para os líderes do grupo (valor: 10,05€). 

 Deliberação 

Face ao exposto 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 os representantes/líderes de 

grupo da Cap Latitude, do pagamento das taxas de utilização do parque de campismo no dia 5 de junho 

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

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente, respeitante ao 

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

Requerente Atividade/local Doc. 

Entrada 

Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Associação de 

Estudantes da Escola 

Secundária de Serpa 

Baile de finalistas 3829 

2017.03.20 

25 de março 2017.03.20 

 

 

 

3. 5ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

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

deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a 5ª 

alteração ao Orçamento e 5.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos, conforme documentos que 

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

4. 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, datada de 13 de março do corrente ano, a Câmara Municipal 
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deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua Dona Maria de Vilhena Varella”, ao seguinte 

arruamento, sito na freguesia de Pias: 
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5. Constituição de compropriedade no prédio rustico denominado “Monte de Manantiz”, 

artigo 13-H da freguesia de Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende a requerente, Maria Lucília 

Nunes Rosa da Silva Morais de Almeida, na qualidade de proprietária, a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei 

n.º 91/95, de 02 de setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer Favorável ao 

aumento de compartes do seguinte prédio: 

 

- Prédio rústico denominado “Monte de Manantiz ou Herdade de Manantiz”, descrito na competente 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1756/19971106 e inscrito na matriz predial da freguesia de 

Pias, sob o artigo 13 – Secção H, com 147,8805 hectares, na proporção de 1/5 para cada um dos seus 

Filhos, decorrente da doação de Maria Lucília Nunes Rosa da Silva Morais de Almeida a seus filhos, 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.º70/2015 de 16 de julho).----------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Monte de Manantiz ou Herdade 

de Manantiz”, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1756/19971106 e inscrito na matriz 

predial da freguesia de Pias, sob o artigo 13 – Secção H. --------------------------------------------------------------- 

 

 

6. Constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale de Meloal” em 

Vila Nova de S.Bento  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende a requerente, Maria Salomé 

de Jesus Mascarenhas, na qualidade de promitente compradora, solicitar a emissão de parecer, conforme 

o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 
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Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, pretende a requerente o aumento de compartes 

nos seguintes prédio: 

 

1- Prédio Rustico Denominado “Vale de Meloal”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º 878/19891120 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Nova de São Bento ( extinta), sob 

o artigo 162 – Secção C, com 1,1500 hectares ( parte urbana inscrita na Matriz Predial  sob o artigo 2425, 

com 452 m2 Coberta e 93 m2 descoberta), na proporção de: 

 

-  ½ para  Maria Salomé de Jesus Mascarenhas 

-  ½  para António Pereira Madeira 

 

A Lei n.º 91/95, de 02 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, vulgarmente designada 

“Lei das AUGI”, veio criar um regime específico e excecional para a reconversão urbanística das áreas 

urbanas de génese ilegal. 

Simultaneamente criou uma série de medidas que visam, precisamente, evitar a expansão ou o 

surgimento de novas áreas de génese ilegal. 

Entre estas medidas, cumpre apontar o disposto no respetivo artigo 54º (justamente intitulado medidas 

preventivas), que submente a parecer prévio favorável da Câmara Municipal a “celebração de quaisquer 

atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos“. 

 

De acordo com o n.º 2 do mesmo dispositivo o referido parecer “só pode ser desfavorável com fundamento 

em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 

rendibilidade económica não urbana”.   

 

Na presente situação, verifica-se que o prédio possui a área total de 1,1500 hectares pelo que, visando o 

negócio a transmissão do direito correspondente a 1/2, a cada um dos comproprietários, a quota ideal a 

transmitir (5750,00 m2) “não possui qualquer rendabilidade económica não urbana”. 

 

Acresce que no prédio em questão existem obras ilegais, processo de embargo 2011/Au-bem/43 e 

processo SPO 03/2012/67, das quais constam, dois alpendres com 27,8m2 e 26,8 m2, uma piscina com 

30m2 e uma zona de instalações sanitárias com 10,70m2. A regularização das mesmas só será possível 

caso seja possível anexar ao prédio atrás referido, outros prédios por forma a ter uma área total de 4 

hectares ou através da sua demolição. 
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Proposta: 

Face ao exposto, considera-se que deverá ser emitido Parecer Desfavorável à peticionada constituição de 

compropriedade no prédio supra identificado. ------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

desfavorável à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale de Meloal”, descrito na 

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

Nova de São Bento (extinta), sob o artigo 162 – Secção C. --------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Constituição de compropriedade no prédio rústico sito no Monte João Dias, na 

freguesia de Vila Verde de Ficalho 

Foi analisado o seguinte parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 30 de 

março do corrente ano:  

 

«Pretendem os requerentes, John Albert Smith e Deborah Anne Smith, representados por Lídia Heleno, na 

qualidade de advogada, a emissão de parecer favorável conforme o disposto e para os efeitos previstos 

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

70/2015 de 16 de julho, designadamente a constituição de compropriedade, referente ao prédio rústico, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º109/19851118, inscrito na matriz predial sob o artigo 

86-L, denominado João Dias, da freguesia de Vila Verde de Ficalho, com 5,6250hectares (cultura 

arvense). A parte urbana, encontra-se inscrita na matriz predial sob o artigo 1164, com 117,00m2 e 

encontra-se titulada com Autorização de Utilização n.º260/2001, destinada a habitação, propriedade de 

“Consulteam – Consultores de Gestão, Lda.” 

No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio rústico insere-se nas seguintes classes de espaço: 

Planta de ordenamento – totalmente nos espaços agrossilvopastoris; 

Planta de condicionantes – parcialmente na Reserva Ecológica Nacional. 

Pretende-se adjudicar, decorrente de venda a John Albert Smith e Deborah Anne Smith, casados em 

regime de separação de bens, entendendo-se na proporção 50% para cada novo comproprietário (2,8125 

hectares). 

De harmonia com o n.º2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir parecer 

desfavorável “com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta parcelamento físico em 

violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a 

transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana”, 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 quota ideal a transmitir a cada um dos novos comproprietários, com 2,8125hectares, não dispõe de 

“qualquer rendibilidade económica não urbana”, face à entrada em vigor da portaria n.º 219/2016 de 9 de 
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agosto, que aumentou a unidade de cultura (ex: áreas de regadio – 4 hectares e áreas de sequeiro – 24 

hectares). 

A presente portaria fixa a superfície máxima resultante do redimensionamento de explorações agrícolas 

com vista à melhoria da estruturação fundiária da exploração e a unidade de cultura a que se refere o 

artigo 1376.º do Código Civil, n.º1: Os terrenos aptos para cultura não podem fracionar-se em parcelas de 

área inferior a determinada superfície mínima, correspondente à unidade de cultura fixada para cada zona 

do País; importa fracionamento, para este efeito, a constituição de usufruto sobre uma parcela do terreno. 

Mais se informa, que através do direito de preferência (ref.2817/2017), foram identificadas obras de 

ampliação, posteriores à data da emissão de autorização de utilização para habitação, totalizando 

sensivelmente 230,00m2 de área de construção no prédio rústico. Não tendo sido identificados processos 

de licenciamento, foi solicitado a verificação por parte do serviço de fiscalização, encontrando-se o referido 

pedido em fase de tramitação. 

Pelo exposto, considera-se que não se encontram reunidas as condições por forma a ser emitido parecer 

favorável à peticionada constituição de compropriedade no prédio rústico supra identificado. 

Contudo, de harmonia com o disposto no n.º1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do 

Parecer é da Câmara Municipal, pelo que se propõe a deliberação na próxima Reunião de Câmara. 

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, emitir parecer 

desfavorável à constituição de compropriedade, no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º109/19851118, inscrito na matriz predial sob o artigo 86-L, denominado João Dias, da freguesia 

de Vila Verde de Ficalho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico sito em Pias, artigo 1272 – 

secção R 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, Tânia Ângelo, solicitadora, pretende na 

qualidade de representante de Natália Maria Pazes Coelho, solicitar a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei 

n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer Favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico Situado em “Pias”, descrito na competente Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3781/20101125 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob 

o artigo 1272 – Secção R, com 2500 m2, na proporção de: 

 

-  ½ a Patrícia de Fátima Grou Estrela 

-  ½ a João Manuel Moita Rosa  
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decorrente do óbito de Maria da Conceição Pazes Coelho, 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.º70/2015 de 16 de julho). 

 

 Deliberação  

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

favorável ao aumento de compartes no prédio rústico situado em “Pias”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3781/20101125, artigo 1272 – Secção R. ---------------------------------------------------- 

 

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, em 

Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende a requerente, Joana Raquel 

Prior Neto, na qualidade de Notária do Cartório Notarial de Serpa, solicitar a correção da certidão 

anteriormente emitida relativa ao mesmo prédio, cujo pedido foi presente a Reunião de Câmara 13-12-

2016, solicitando novamente a emissão de parecer favorável, conforme o disposto e para os efeitos 

previstos no artigo 54º, n.º1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 

n.º 70/2015 de 16 de julho.  

 

Pelo exposto, de acordo com os elementos apresentados, nada obsta à emissão de Parecer Favorável ao 

aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, descrito na competente Conservatória 

do Registo Predial sob o n.º 3522/20111025 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, 

sob o artigo 11 – Secção X, com 16,15 hectares, na proporção de: 

 

-  ½ a Manuel João Mestre; 

- ¼ a Manuel Mestre Alcântara Miguens; 

 -¼ a Jorge Manuel Mestre Alcântara 

 

decorrente do óbito de Cristina Francisca  Mestre e Manuel Francisco Mestre, 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. 
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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.º70/2015 de 16 de julho). --------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

ao aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 3522/20111025 e inscrito na matriz predial da extinta freguesia de Salvador, sob 

o artigo 11 – Secção X. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

10. Clube Serpafit Challenge – Pedido de apoio para o “III Trail Serpa, por vales e planícies” 

A Unidade Municipal de Cultura, desporto e Juventude, em informação datada de 8 de março do corrente 

ano, refere que o Clube Serpafit Challenge realiza no dia 1 de abril, o III Trail Serpa “Por Vales e 

Planícies”, para o qual solicitou apoio do município. 

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

atribuição de um subsídio de 150,00 euros (cento e cinquenta euros) para aquisição de trofeus e propõe 

também a atribuição de um subsídio, a apurar após a realização da iniciativa, tendo como base o valor de 

um euro por participante. 

Sobre o assunto, a Srª Vereadora Isabel Estevens informou que participaram no evento 106 pessoas. 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º 

1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao Movimento Associativo, 

atribuir ao Clube Serpafit Challenge, um subsídio no valor de 150,00 € (cento e cinquenta euros), para 

aquisição de troféus e subsidio de 106,00 (cento e seis euros) pelo número de participantes. ---------------- 

 

 

11. Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de apoio (alteração) 

Foi novamente analisado o assunto, tendo sido deliberado, por unanimidade, retificar a deliberação que foi 

proferida na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 25 de janeiro do corrente ano, a qual passa a 

ter o seguinte teor: 

 

«Relativamente à proposta de apoio para a Creche Jardim Nossa Senhora da Conceição, o Gabinete de 

Ação Social e Educação, refere que, com base numa visão estratégica de desenvolvimento social que 

valorize a capacitação institucional e organizacional, e conscientes da importância das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social considera a Câmara Municipal de Serpa - Rede Social, uma 
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intervenção prioritária o apoio às IPSS na prossecução dos seus objetivos, execução dos seus planos de 

ação e melhoria na sua resposta enquanto equipamento social deste concelho. 

É ainda de referir que a Creche, Jardim de Infância N. Sr.ª da Conceição, é uma parceira ativa da Rede 

Social deste município, com uma importante intervenção social que vai mais além da população infantil, 

considerando-se por exemplo os estágios de apoio à deficiência, a equipa de intervenção precoce, entre 

outros. 

 Parecer/Proposta 

Assim, assumido o compromisso de apoio às IPSS´s, constando o mesmo no Plano de Desenvolvimento 

Social 2016-2020 deste município, tendo em conta as atuais exigências de funcionamento e a sua 

relevância como resposta social e educacional na União de Freguesias de Serpa, propõe-se um apoio 

financeiro no valor de 15.000 € (quinze mil euros) à Creche, Jardim-de-Infância N. Sr.ª da Conceição, para 

investimento, nomeadamente na instalação de ar condicionado.  

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Creche Jardim-de-Infância Nossa Senhora da 

Conceição um subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze mil euros), para investimento, nomeadamente, na 

instalação de ar condicionado.  

A Srª Vereadora Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por se 
encontrar impedida nos termos da lei.» ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

12. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa - 

Resposta aos Erros e Omissões – Ratificação  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que, na sequência da lista de erros e 

omissões apresentada, através da plataforma eletrónica, pelo interessado Consdep – Engenharia e 

Construção, S. A., o júri elaborou a respetiva proposta de pronúncia, com a colaboração da equipa 

projetista. 

Nos termos do artº 61º, nº 5 de Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, cabe à entidade competente para a decisão de contratar (no 

caso presente, a Câmara Municipal Serpa), pronunciar-se sobre os erros e omissões identificados pelos 

interessados. 

Atendendo à urgência do procedimento submeteu-se a proposta de pronúncia sobre os erros e omissões 

elaborada pelo júri do concurso, a despacho do Sr. Presidente, ficando o despacho sujeito a ratificação 

pela Câmara Municipal, de acordo com o estipulado pelo artº 35º, nº 3 do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, tendo o Sr. Presidente proferido despacho no 

dia 30 de março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Intervenções  

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Daniel Veiga para questionar o que foi ratificado, quais foram 

os erros e omissões e se já existe alguma proposta e se se trata de uma negociação de proposta, tendo o 

Sr. Presidente informado que é habitual surgirem duvidas na fase de elaboração de propostas e foi disso 

que se tratou, pois não pode existir ainda nenhuma proposta por parte de alguma empresa, nem qualquer 

negociação, uma vez que o prazo do concurso suspende-se sempre que algum concorrente pede 

esclarecimentos na fase de preparação das propostas. ------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

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

75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 30 de março último, 

respeitante à pronúncia sobre os erros e omissões, elaborada pelo júri do concurso da empreitada de 

reabilitação e refuncionalização do mercado municipal de Serpa. ------------------------------------------------------ 

 

 

13. Alteração da área do lote n.º 9 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de 

S.Bento 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que, em reunião da Câmara Municipal de 

20.07.2016 foi deliberado atribuir o lote nº 9 do Loteamento II da Zona de Atividades Económicas de Vila 

Nova de São Bento à Queijaria Eira da Vila, Unipessoal, lda., com uma área total de 1.806,00m2. 

Posteriormente, na reunião de Câmara Municipal de 14.09.2016, foi aprovada a 1ª alteração ao mesmo 

Loteamento II da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento, com o aumento da área 

total do lote nº 9 para 2.817,00m2. 

Face ao exposto, e no sentido de aplicar a respetiva alteração ao Loteamento II da ZAE Bento, propõe: 

1. Revogação da deliberação de Reunião da Câmara Municipal de 20.07.2016 em que se atribui o 

lote nº 9, com a área total  de 1.806,00m2 à Queijaria Eira da Vila Unipessoal, lda.  

2. Atribuição do lote nº 9 do Loteamento II da  Zona de Atividades de Vila Nova de São Bento, com 

uma área total de 2.817,00m2, à Queijaria Eira da Vila Unipessoal, lda. 

 

 Deliberação  

De acordo com o solicitado, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação da 

reunião do Órgão Executivo realizada no dia 20 de julho de 2016 e atribuir o lote nº 9 do Loteamento II da 

Zona de Atividades de Vila Nova de São Bento, com uma área total de 2.817,00m2, à Queijaria Eira da Vila 

Unipessoal, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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14. Direito de preferência na venda do Moinho de Vento, sito em Serpa 

O Dr. Rui Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

informa que o Sr. Luís Manuel Barroso Costa, na qualidade de herdeiro de Francisco Chinxinin Costa, 

comunica a intenção de vender o prédio urbano designado por Moinho de Vento, inscrito na matriz predial 

urbana da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com o n.º 1539,  com a área total de 

113 metros quadrados, dos quais 33 de área coberta, pelo valor de 35 000,00 (trinta e cinco mil euros), 

pelo que questiona se o Município de Serpa pretende exercer o direito de preferência que lhe assiste. 

Questionada a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, foi informado pela Arq. Ana Franco 

que: 

"De acordo com o Plano de Urbanização de Serpa o edifício em questão está inserido em 

Estrutura Verde Urbana (art 41º) e está classificado como Imóvel de Valor arquitetónico a 

preservar (art. 9º). 

Mais se informa que o edifico em questão, pontualiza de forma relevante o enquadramento 

paisagístico da Circular Interna de Serpa. Pelo exposto, sugere-se que a Câmara Municipal exerça 

o direito de preferência." 

Reforçou a Arquiteta Maria José Moreira, Chefe da dita Divisão que: 

"(...) para alem do valor arquitetónico do edifício, existe o valor cultural como marca de identidade 

do território, marca que considero deverá ser preservada sendo a garantia total dessa preservação 

apenas dada pela Autarquia. Assim, considero que sendo o único moinho de vento existente no 

concelho com o grau de preservação que apresenta, a câmara deveria exercer o direito de 

preferência deste património que, mais do que uma edificação, é uma memória." 

 

Informa ainda que já no passado (setembro de 2009 e posteriormente setembro de 2014), os proprietários 

do imóvel manifestam a intenção de proceder à sua venda, sendo o valor então pretendido de 80 000,00€. 

Em face do exposto, considerando o Parecer emitido pela Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, bem como o valor agora apresentado, remete-se para apreciação. 

De acordo com o disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

compete à câmara municipal adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG. 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, interveio o Sr. Vereador Noel Farinho para dizer que concorda com a proposta de se 

exercer o direito de preferência na venda do moinho de vento, por se tratar de um património edificado 

singular no nosso concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga perguntou se a Câmara tem algum projeto pensado para o moinho, pois caso 

contrário, na sua opinião, deveria tentar saber quem é o comprador e se ele tem algum projeto turístico 

que possa trazer beneficio à cidade.  
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O Sr. Presidente respondeu que, neste momento, o que está em apreciação é o direito de preferência e é 

apenas sobre isso que a Câmara tem que se pronunciar, com base no parecer dos nossos serviços. Caso 

se concretize a aquisição, a Câmara tem a mesma obrigação que qualquer particular em fazer a 

manutenção do imóvel e ao adquirir pretende-se torna-lo num ponto de interesse turístico e também 

pedagógico, com interesse para a comunidade escolar.  

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga disse que irá abster-se na votação, por não ter mais documentos para 

apreciação do assunto, para além da mera informação dos técnicos, tendo o Sr. Presidente respondido 

que os elementos apresentados pelo proprietário do imóvel são os legalmente previstos e necessários 

para a instrução do processo de direito de preferência. --------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos da alínea g), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção do Sr. Vereador Daniel Veiga, exercer o direito de 

preferência na venda do prédio urbano designado por Moinho de Vento, inscrito na matriz predial urbana 

da União das freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com o n.º 1539, pelo valor de 35 000,00 

(trinta e cinco mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Direito de preferência na venda do Monte João Dias, na freguesia de Vila Verde de 

Ficalho  

Foi analisado o seguinte pedido apresentado no site Casa Pronta, respeitante ao direito de preferência na 
venda do imóvel Monte João Dias: 
 

«Nº Pedido 10432/2017  Data do Anúncio 16-03-2017  Data de Disponibilização no Site 17-03-2017  

 
Dados do Requerente 

Nome/Firma ou Denominação - Consulteam - Consultores de Gestão, Lda  
NIF/NIPC - 500820341  
E-mail - S.Imob.Escrituras.Sul@primestar.pt  
Telefone - 210731224  
Endereço - Rua Ramalho Ortigão, nº51  

 
Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Consulteam - Consultores de Gestão, Lda 500820341 

 

Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

John Smith 280140576 
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Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro ---- Descrição em Ficha - 109  Artigo Matricial - 1164  
Quota Parte ----  Fração Autónoma ----  
Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 117 m2   Área Total - 117 m2  
Arrendado - Não    Destino - Habitação    
Localização do Imóvel - Endereço - Monte João Dias  Distrito - Beja  Concelho - Serpa  

Freguesia - Vila Verde de Ficalho  

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda  Preço – 112.000 Moeda - Euros  
Data previsível do negócio - 30-03-2017» 

 
 

Sobre o assunto, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa o seguinte: 
  
«Na sequência do Anúncio nº 10432/2017, publicado em 17/03/20177 no sítio eletrónico “Casapronta”, 
é solicitada a pronúncia da Câmara Municipal sobre o direito de preferência na alienação do prédio 
misto, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º109/19851118, inscrito na matriz predial 
sob o art.º86-L da freguesia de Vila Verde de Ficalho, designado por “João Dias”, com 5.6250hectares. 
A parte urbana, encontra-se inscrita na matriz predial sob o artigo 1164, com 117.00m2 e encontra-se 
titulada com Autorização de Utilização n.º260/2001, destinada a habitação. 
No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio misto insere-se no espaço rural, nas seguintes classes 
de espaço: Planta de ordenamento – espaços agrossilvopastoris; 
Planta de condicionantes – parcialmente na Reserva Ecológica Nacional. É atravessado por linhas do 
domínio público hídrico. 
Encontrando-se o pedido instruído apenas com elementos referentes à edificação, foi solicitado e 
prestada a informação, incluindo-se nos anexos 1, 2 e 3, cadernetas prediais e certidão de teor, 
emitida pela CRP. 
O valor apresentado para a sua alienação é de 112.000,00euros e dispõe de uma área de terreno com 
5.6250 hectares e área de construção registada com 117.00m2. 
Mais se informa, que em deslocação ao local e verificação nos ortofotomapas de 2001 e 2006, foram 
identificadas obras de ampliação, posteriores à data da emissão de autorização de utilização, 
totalizando sensivelmente 230.00m2 de área de construção no prédio rústico. 
1- Pelo exposto, atendendo às características da edificação, de tipologia habitacional, localizada no 
espaço rural – espaço agrossilvopastoril (anexo 5) e eventuais irregularidades na edificação, julga-se 
não haver interesse por parte da Câmara Municipal em exercer o direito de preferência. 
2- Não tendo sido identificados quaisquer processos de licenciamento administrativo referentes à/s 
obra/s realizada/s, propõe-se ainda que seja dado conhecimento ao serviço de fiscalização para 
verificação.» 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do imóvel, 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º109/19851118, inscrito na matriz predial sob o 
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art.º86-L da freguesia de Vila Verde de Ficalho, designado por “João Dias”, pelo valor proposto de 

112.000,00 € (cento e doze mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

16. Direito de preferência na venda do lote de terreno n.º 16 da Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S.Bento 

Face ao pedido formulado em 20/03/2017, pela Serralharia Guerreiro-Serviços e Caixilharia de Ferro e 

Alumínio, Lda, os Serviços de Assessoria Jurídica fizeram a seguinte apreciação do assunto: 

 

«1- Apreciação do pedido  

- O requerente informou que pretende vender, pelo preço de 145.000,00€, o lote de terreno nº 16, sito na 

Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, adquirido ao Município de Serpa, em 

10/07/2009, onde se encontra construído um edifício e solicita ao município de Serpa que se pronuncie 

sobre o direito de preferência que lhe assiste na referida alienação;  

 

2-Condições de venda do lote 

2.1- Apreciado o processo de transmissão do prédio constata-se que o lote de terreno, nº 16, sito na Zona 

de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 3017, foi 

vendido pelo Município de Serpa, por escritura realizada pelo notário privativo desta câmara municipal, em 

10/07/2009 no livro 100, folhas 131 a 132v, tendo também sido vendido nesta escritura o lote nº 30; 

2.2-O contrato estipula condições de alienação e de direito de preferência, como a seguir se transcrevem: 

Cláusula três ”A alienação dos lotes de terreno e respetiva construção não deve ser feita durante os 

primeiros dez anos salvo casos de força maior que serão objeto de apreciação caso a caso, podendo a 

alienação ser autorizada; 

Cláusula quatro “Em caso de venda dos lotes de terreno ou da obra neles implantada a Câmara Municipal 

goza do direito de preferência na respetiva aquisição e não havendo acordo quanto ao preço será este 

fixado por uma comissão, tendo em consideração o custo da aquisição e o tempo decorrido entre a 

aquisição e a venda”. 

 

3-Licenciamento da construção 

Consultado o processo de licenciamento nos Serviços Urbanísticos confirma-se pelo Processo de 

Licenciamento nº 361/2008 e autorização de utilização nº 41/2016, de 28/07/2016, que a construção se 

encontra licenciada. 

 

4.Decisão a tomar 

- O Município de Serpa goza do direito de preferência obrigacional relativamente à alienação do prédio, 

lote de terreno nº 16, sito na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, prédio urbano 

inscrito na matriz sob o artigo 3017; 
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-Em caso de interesse no exercício do direito de preferência por parte da câmara municipal, o preço de 

aquisição pode merecer discussão e negociação, de acordo com a cláusula quarta acima mencionada; 

-A autorização de alienação antes de decorrido o prazo de dez anos pode ter lugar atendendo aos 

fundamentos invocados pelo requerente, “situação financeira que a empresa atravessa pela falta de 

trabalho existente na área ao longo dos últimos anos”, situação já apreciada pelo Senhor António Vitória; 

- Cabe ao órgão executivo pronunciar-se sobre o assunto exposto, de acordo com o disposto no artº 33º 

nº1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. ---------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Sobre o assunto, foi deliberado, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na venda do lote de 

terreno n.º 16 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento, pelo valor proposto de 

145.000,00 € (cento e quarenta e cinco mil euros). -------------------------------------------------------------------------- 

 

 

17. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” 

solicitou apoio financeiro para o encontro de corais a realizar no dia 27 de maio de 2017. 

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

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para desenvolvimento das atividades de 2017. 

 

Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º1 

alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao Movimento Associativo, 

atribuir ao Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa”, um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil euros).--------------- 

 

 

18. Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral “Os Arraianos de Vila 

Verde de Ficalho” solicitou apoio financeiro para desenvolvimento do plano de atividades para 2017, onde 

constam deslocações, organização do encontro de ranchos em Ficalho, aquisição de fardas e lançamento 

de um CD. 

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

atribuição de um subsídio de 1 000 euros para desenvolvimento do plano de atividades de 2017. 

 

Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 33.º n.º1 

alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento de apoio ao Movimento Associativo, 

atribuir ao Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho, um subsídio no valor de 1.000,00 € (mil 

euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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19. AD 32/2017 – Renovação de garantias de equipamentos de rede e armário datacenter  

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 30 de março, refere 

que, tendo terminado o período de garantia dos equipamentos existentes no armário de servidores que 

está localizado no datacenter do Município, bem como armários de bastidores da rede informática, e 

considerando que atualmente os equipamentos existentes e em funcionamento têm um custo de mercado 

ainda muito elevado, justifica-se a renovação anual da garantia que cobre qualquer avaria nestes 

equipamentos. 

A renovação das garantias dos equipamentos configura a celebração de um novo contrato de aquisição de 

serviços, nos termos do n.º 5 do art.º 49 da LOE/2017, aprovada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. 

 

Assim, considerando: 

a) Que nos termos do disposto no artigo 49.º, n.º 1 da LOE/2017, os encargos globais com contratos de 

aquisição de serviços, com exceção dos contratos cofinanciados, não podem ultrapassar os encargos 

globais pagos em 2016; 

b) Que o n.º 5 do mesmo dispositivo, constituindo medida de concretização do disposto no n.º 1, acima 

citado, determina que a celebração de um novo contrato de aquisição de serviços com diferente objeto e 

contraparte de contrato vigente em 2016 carece de autorização prévia emitida pelo presidente do órgão 

executivo, devendo o pedido ser acompanhado de indicação, da compensação a efetuar para efeitos do 

cumprimento do disposto no citado nº 1; 

c) Que à presente data não é possível determinar com exatidão e rigor os serviços que, adquiridos e 

pagos em 2016 não serão este ano renovados ou, aqueles que sendo renovados, terão um custo inferior, 

para efeitos de indicação de medida de compensação nos termos do referido n.º 5 da LOE/2017; 

d) Que o n.º 1 do art.º 44 do Decreto-Lei 25/2017 de 3 de março, que estabelece as disposições 

necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2017, em desenvolvimento do previsto no n.º 3, do 

citado artigo 49º, da LOE/2017, dispõe que em situações excecionais, prévia e devidamente 

fundamentadas, e após aprovação pelo órgão deliberativo, o órgão executivo ou o Presidente deste, em 

função do valor do contrato, pode autorizar a dispensa do disposto no n.º 1 do art.º 49 da LOE. 

e) Que a presente aquisição de serviços é essencial à prossecução das competências e missão do 

Município de Serpa, tendo por objetivo a garantia de correto funcionamento de equipamentos e aplicações 

informáticas imprescindíveis; 

 

 

Em face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, nos termos do disposto no artigo 

33º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 73/2015, de 12 de setembro, apresentar propostas à Assembleia 

Municipal sobre matérias da competência desta, deve a presente informação ser apreciada na próxima 

reunião da Câmara Municipal de Serpa e remetida à Assembleia Municipal para deliberação, propondo-se 

a aprovação da autorização da dispensa do cumprimento do disposto no artigo 49.º, n.º 1 (e n.º 5, por 

inerência), da Lei do Orçamento de Estado de 2017, aprovada pela Lei nº 42/2016, de 28 de Dezembro, 



ATA N.º 7/2017 

5 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 20 

relativamente ao procedimento de Aquisição de Serviços para a Renovação de Garantias dos 

Equipamentos de Rede e Armário de Datacenter, pelo Sr. Presidente do Órgão Executivo, em função do 

valor do contrato, conforme competência prevista na alínea a), do nº 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei 

nº197/99, de 8 de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a autorização da 

dispensa do cumprimento do disposto no artigo 49.º, n.º 1 (e n.º 5, por inerência), da Lei do Orçamento de 

Estado de 2017, aprovada pela Lei nº 42/2016, de 28 de Dezembro, relativamente ao procedimento de 

Aquisição de Serviços para a Renovação de Garantias dos Equipamentos de Rede e Armário de 

Datacenter, pelo Sr. Presidente do Órgão Executivo, em função do valor do contrato, conforme 

competência prevista na alínea a), do nº 1, do artigo 18º, do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de junho. ----------- 

 

 

20. Concurso Público n.º 38/2017 – Aquisição de um autocarro 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 30 de março do 

corrente ano, refere que, tornando-se necessário proceder à abertura de concurso para a Aquisição de 1 

(um) Autocarro de Passageiros e uma vez que o valor estimado da aquisição é de 225.000,00€ 

(duzentos e vinte e cinco mil euros) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, submete o assunto ao 

Órgão Executivo, nos termos do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por 

CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua atual redação, conjugado com o 

artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho, tendo a Câmara Municipal deliberado, 

por unanimidade: 

 

- Proceder à abertura de Concurso Público com publicidade internacional, nos termos do artigo 38º 

e artigo 20º, nº 1, alínea b) do CCP, aprovado pelo DL nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 

redação; 

- Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos e restantes peças que fazem parte 

integrante do Caderno de Encargos, nos termos da alínea b) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP, 

os quais constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante: 

- Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, designar o seguinte Júri que conduzirá o 

concurso: 

 

Efetivos: 

- Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da DOMA, Engenheiro – Presidente 

- Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de DAFRHAJ, Jurista – Vogal; 

- Ana Cristina Pereira Gomes Paixão, Coordenadora Técnica Subunidade de GPAL - Vogal; 

Suplentes: 

- Fernanda da Conceição Barradas, Técnica Superior, Economista; 
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- Nádia Filipa Costa Mira, Jurista 

 Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Daniel Veiga disse que já há muito tempo que deveria ter adquirido um 

autocarro que permitisse o transporte de crianças, mas é importante que se tenha tomado agora essa 

decisão, para que nos próximos anos esteja salvaguardo o transporte das crianças, quer no âmbito de 

iniciativas escolares, quer no apoio ao desporto e cultura. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que só agora se avançou para a aquisição do autocarro porque se tinha que 

aguardar pela conclusão do processo de empréstimo, uma vez que não foi possível antes efetivar 

qualquer candidatura para apoio na sua aquisição, contudo, sempre a Câmara tem apoiado as 

deslocações das crianças em atividades escolares, visitas de estudo, bem como no âmbito cultural e 

desportivo, através da utilização das carrinhas da autarquia, ou alugando autocarros e também com a 

colaboração das Juntas de Freguesia na cedência das suas viaturas. ------------------------------------------------ 

 

 

21. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Plano da Rede de Museus do 

Baixo Alentejo – Repartição de encargos 

De acordo com o solicitado pela CIMBAL, através de oficio datado de 14 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento de 6.187,17 € (seis mil, cento e oitenta e sete euros e 

dezassete cêntimos), referente à repartição dos encargos com a candidatura “Plano da Rede de Museus 

do Baixo Alentejo para a Dinamização e Divulgação do Património Histórico-Cultural da Região e Criação 

de Novos Públicos”. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14497/2017. ---------------- 

 

 

22. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 35ª Volta ao Alentejo – 

Pedido de pagamento 

Foi analisado o seguinte pedido de pagamento, apresentado pela CIMBAL, respeitante à 35ª Volta ao 

Alentejo em Bicicleta: 
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Deliberação 

Foi deliberado por unanimidade, efetuar o pagamento à CIMBAL do valor de 1.000,00 € (mil euros), 

respeitante à comparticipação desta autarquia para a 35.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14496/2017. -------------- 

 

 

23. Proposta de cedência de gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

de Serpa -Requerente: Fator X – Formação, Consultoria e Gestão Unipessoal, Ldª 

Sobre a candidatura da empresa ao espaço CADES, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

(GADE) informa  seguinte:  

«A empresa Fator X – Formação, Consultoria e Gestão, através do preenchimento do formulário de 

candidatura enviado para o GADE, em 21 de março de 2017, manifesta interesse num espaço CADES 

para desenvolver a atividade nas seguintes áreas: 

- Formação de Segurança Privada, formação profissional, auditorias de diagnóstico, verificação de 

vulnerabilidades, medidas de autoproteção, segurança e saúde do trabalho, criação de procedimentos 

internos e regulamentos, aconselhamento e apoio jurídico, renovação de alvarás e licenças de 

autoproteção e gestão e direção de segurança.  

A empresa em questão abriu atividade em 1 de janeiro de 2013, com o CAE 85591, e tem sede 

atualmente em Rio de Mouro, Sintra. O objetivo de um gabinete no Espaço CADES é sediar um serviço na 

região de Serpa com acesso à formação profissional. A partir deste ponto a empresa recrutará pessoas do 

concelho e região de Serpa para formação individual quer sejam eles formadores quer 

funcionários/colaboradores. O prazo solicitado para o gabinete é de dois anos. 
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Após visita ao espaço CADES, os técnicos da empresa manifestam interesse pelo gabinete nº9. A sala 

polivalente do CADES é também requisitada para concretizar as ações de formação. 

Informam ainda que a empresa solicita o gabinete com a urgência máxima, pois têm previsto iniciar as 

formações assim que existir uma resposta por parte desta autarquia.  

De acordo com o artigo 8º do Regulamento do CADES foram apresentados os seguintes documentos:  

- Ficha de inscrição preenchida; 

- Declaração de início de atividade; 

- Escritura de constituição da empresa (neste caso foi apresentada a Ata numero um de constituição da 

empresa pela sócia – única Ana Adelaide da Silva Fonseca Pereira); 

- Certidão do registo comercial da empresa;  

- Curriculum profissional (dado se tratar de uma empresa foi entregue uma breve caraterização dos 

serviços que presta assim como certificados que comprovam a aptidão profissional da mesma); 

- Comprovativo da situação regularizada perante a Administração Fiscal;  

- Comprovativo da situação regularizada perante a Segurança Social. 

 

Atendendo aos critérios exigidos no artigo 10º. do Regulamento do CADES  cumpre informar: 

a) Relativamente à viabilidade económica do projeto, e de acordo com a informação prestada em 

formulário, o projeto contempla um plano de negócios, embora não seja apresentado aos serviços 

da Câmara. Todavia, e após apreciação do conteúdo da caraterização da empresa o projeto 

parece ser viável uma vez que na região não existem registos de entidades que realizem este tipo 

de formações de autoproteção e segurança.  

b) Quanto à relevância económico-social o projeto apresentado contribui, de certa forma, para o 

crescimento económico do concelho através da diversidade e exclusividade dos serviços a 

prestar. As áreas de formação são especializadas e têm um caráter prático. 

c)  Potencialidade para a criação de emprego: indiretamente prevê-se a criação de vários postos 

de trabalho uma vez que serão formadas pessoas em diversas áreas. O objetivo será formar 

pessoas para que outras empresas possam recrutar como é o caso de segurança em eventos, 

segurança em empresas entre outras. 

d) Maturidade do projeto: embora não haja uma análise técnica por parte da Câmara ao Plano de 

Negócios parece-nos que este é um projeto com registo de atividade/experiência em todo o país. 

Mais se acrescenta que esta empresa tem parcerias e habilitações criadas com entidades públicas 

como são o caso do Ministério da Administração Interna -  Polícia de Segurança Pública, 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social – Direção Geral do Emprego e 

segurança Social, entre outras. 

e) Carater inovador, apostando na criatividade, investigação e empreendedorismo: a empresa 

apresenta serviços que apostam na formação de grupos específicos da população tornando-se 

assim com uma componente pedagógica bastante firme baseado na inovação e no conhecimento.  

A prestação de serviço nas áreas apresentadas poderá melhorar e diversificar a oferta existente 

no concelho e região de Serpa.  
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Tendo em consideração a análise aos critérios de avaliação e aos espaços disponíveis no CADES coloca-

se à Consideração Superior a atribuição de um gabinete no espaço CADES.» 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que considera pouco tempo, o período de dois 

anos para a instalação da empresa em Serpa, tendo em conta que os espaços/gabinetes são limitados e 

face aos requerimentos que são apresentados, por isso, na sua opinião, embora não seja um critério 

único, mas deveria o regulamento estipular um tempo de permanência superior para as empresas se 

manterem no nosso concelho, pois teria impacto na cobrança de impostos e na criação duradoura de 

postos de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à empresa Fator X – Formação, 

Consultoria e Gestão, Unipessoal, Ldª, um gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico 

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

 

24. Programa de promoção de eficiência energética – Edifício dos Paços do Concelho  

Foram analisadas as propostas de intervenção no edifício dos Paços do Concelho integrado no programa 

de promoção de eficiência energética que a Câmara Municipal se encontra a desenvolver no Concelho. 

Resultado da analise prévia das condições de eficiência energética do edifício, são propostas pelo Perito 

Qualificado no Certificado Energético SCE129692635 medidas de melhoria de desempenho energético no 

edifício, com o objetivo de permitir a subida de dois níveis da classificação atual – C, para a categoria B: 

- Substituição das lâmpadas atuais com instalação de LED’s para iluminação – O custo de 

implementação está previsto em 12.103,81€ 

- Substituição de caixilharia existente dos vãos envidraçados e melhoria das características solares 

dos vidros – O custo de implementação está previsto em 110.554,20€ 

- Instalação de sistema fotovoltaico autónomo sem apoio – O custo de implementação está previsto 

em 37.551,34€ 

- Substituição do equipamento de climatização – Trabalhos estes que se encontram já a decorrer e 

com procedimento próprio.  

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes propostas de intervenção no 

edifício dos Paços do Concelho, integrado no programa de promoção de eficiência energética, conforme 

documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante:  

- Substituição das lâmpadas atuais com instalação de LED’s para iluminação; 
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- Substituição de caixilharia existente dos vãos envidraçados e melhoria das características solares dos 

vidros; 

- Instalação de sistema fotovoltaico autónomo sem apoio. ------------------------------------------------------------- 

 

 

25. Plano Plurianual de Requalificação da Rede Viária do Concelho de Serpa (março 2017 – 

março 2019) 

Foi analisada a seguinte proposta, respeitante ao Plano Plurianual de Requalificação da Rede Viária do 

Concelho de Serpa: 

  

«A estratégia do município para o desenvolvimento sustentado do território tem como base a coesão 

económica e social, a preservação do património natural e cultural e na competitividade interterritorial mais 

equilibrada. Esta estratégia assenta, assim, na preservação e valorização dos recursos endógenos e das 

potencialidades locais, sempre numa ótica de dar resposta às necessidades das populações. A 

valorização dos lugares e das localidades, a dinamização e consolidação do tecido económico, a 

preservação do património existente, a potenciação das produções locais nomeadamente as associadas 

às agroalimentares, a salvaguarda dos saberes tradicionais, a melhoria de infraestruturas e equipamentos 

de apoio e das acessibilidades, como é o caso da eletrificação agrícola e do uso das tecnologias de 

comunicação, numa perspetiva de interatividade e integração constituem-se como fundamentais na 

criação das sinergias necessárias para a valorização e atratividade do território. 

A rede viária concelhia é um dos vetores de promoção do desenvolvimento da atividade agrícola e 

empresarial, facilitando circulação de pessoas e bens, contribuindo para a redução do isolamento e de 

custos de deslocação e promovendo a fixação e atração de população, designadamente nas zonas rurais.  

Neste contexto, e por considerar a necessidade evidente de intervenção na rede viária concelhia, entende 

o município avançar com um Plano de Requalificação, a ser concretizado em dois anos. Por não existir 

possibilidade de apoios financeiros no atual quadro comunitário de apoio e porque esta intervenção é uma 

prioridade para o município, o investimento é realizado com fundos próprios, com recurso a um 

empréstimo bancário, correspondendo a um valor próximo de 25% do total.  

A elaboração do Plano teve em consideração os seguintes critérios: concluir a malha de EM’s 

pavimentadas com betão betuminoso, intervir em estradas municipais por forma conter a degradação dos 

pavimentos e permitir futuras intervenções de manutenção corrente mais ligeiras. 

Com base nestes critérios, pretende-se que o presente Plano abranja o período de março de 2017 a 

março de 2019, estando contemplados os trabalhos mais prementes de reparação / manutenção da rede 

viária, com maior expressão financeira. O custo total das intervenções programadas será 1.024.483,23 

euros, sendo que 250.000,00 euros deste valor serão suportados com recurso a empréstimo bancário, 

cuja contratualização se concluiu em março do presente ano. 

A preparação e calendarização dos trabalhos que constam do mapa anexo foi coordenada com a 

contratualização do referido empréstimo bancário, cujo valor não sendo decisivo para a concretização do 

Plano será, do ponto de vista financeiro, o seu catalisador.» 
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Designação  Descrição  Valor Calenderização  

EM 514 
(Neta) 

Administração direta 

75.000,00 € EO Mar - Abr Desmatação, limpeza, reprefilamento de valetas e 
bermas, execução de saneamentos e  preparação 
da base para postertior aplicação de betão 
betuminoso.  

Empreitada 

149.548,70 € Prop Abr - Mai 
AD 06/2017 - Empreitada de Pavimentação de 
Troço 6,250 m da EM 514 
Fornecimento, transporte e colocação de mistura 
betuminosa, incluindo limpeza do pavimento, 
aplicação de rega de impregnação com emulsão 
betuminosa e camada de desgaste. 

EM 525  
(Corte da 
Azinha) 

Administração direta 

75.000,00 € EO Mai - Jun Limpeza, desmatação, retificação das linhas de 
água, estabilização de taludes, terraplanagens, 
alargamento pontual da plataforma, preparação de 
base para aplicação de betão betuminoso e 
transporte e aplicação de betão betuminoso 

Empreitada 
92.250,00 € Prop Jul - Ago 

Fornecimento de betão betuminoso. 

Sinalização 
nas EM´S 

Empreitada 

85.478,53 € Prop Abr - Dez AD 07/2017 - Empreitada de Sinalização Vertical e 
Horizontal nas Estradas Municipais: 514, 517, 518, 
519, 520, 521, 522, 523, 524, 525- em fase de 
adjudicação 

EM 522 
(Penalva) 

Empreitada 

66.000,00 € EO 
Out – Nov 

 
Execução de saneamentos, fornecimento, 
transporte e colocação de mistura betuminosa, 
incluindo limpeza do pavimento, aplicação de rega 
de impregnação com emulsão betuminosa e 
camada de desgaste. 

Brinches  Empreitada 149.822,00 € EO 1º Trim 2018 
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(Acesso ao 
Rio) 

Reprefilamento de valetas e execução de base para 
aplicação de betão betuminoso, fornecimento, 
transporte e aplicação de betão betuminoso e 
execução de PH´s. 

CM1040 - 
Estrada da 
Pipa - Pias  
(Pias até ao 
Barranco da 
Pipa) 3Km 

Empreitada 

65.144,00 € EO 2º Trim 2018 
Fornecimento e aplicação de rega de colagem e 
fornecimento, transporte e aplicação de betão 
betuminoso. 

EM 519 
(Cruzeiro) 

Empreitada 

37.500,00 € 

  

3º Trim 2018 Execução de saneamentos, fornecimento, 
transporte e colocação de mistura betuminosa, 
incluindo limpeza do pavimento, aplicação de rega 
de impregnação com emulsão betuminosa e 
camada de desgaste. 

EO 

Serpa - Vale 
Vargo 

Empreitada 

40.000,00 € EO 4º Trim 2018 Execução de saneamentos, fornecimento, 
transporte e colocação de mistura betuminosa, 
incluindo limpeza do pavimento, aplicação de rega 
de impregnação com emulsão betuminosa e 
camada de desgaste. 

Serpa - Rio 
Guadiana  

Administração direta 

55.000,00 € EO 1º Trim 2019 Desmatação, limpeza, reprefilamento de valetas e 
bermas, execução de saneamentos e  preparação 
da base para postertior aplicação de betão 
betuminoso.  

Empreitada 

133.740,00 € EO 1º Trim 2019 Fornecimento, transporte e colocação de mistura 
betuminosa, incluindo limpeza do pavimento, 
aplicação de rega de impregnação com emulsão 
betuminosa e camada de desgaste. 

     

 

Valor Total  1.024.483,23 € 
   

Intervenções 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Noel Farinho disse que é essencial planificar e agrada-lhe que exista um 

plano que posa vir dar resposta às necessidades e que são muitas. Refere que há cerca de um ano, a 

comunicação foi largamente exagerada em relação à ação e desde o inicio do mandato que se noticiava a 
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existência de um plano, mas embora tarde, ainda bem que surgiu esse plano. Alerta para a situação 

perigosa em que se encontra a estrada do Cruzeiro, pois as intervenções efetuadas foram insuficientes  

O Sr. Presidente respondeu que, pese embora o empréstimo só ter sido aprovado agora, mas desde o 

inicio do mandato que a Câmara tem feito intervenções em vários caminhos, mas claro que agora a 

aprovação do empréstimo permite melhores condições de orquestrar esse plano.  

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Plurianual de Requalificação da Rede 

Viária do Concelho, acima transcrito. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

26. Alteração ao protocolo de colaboração específico celebrado entre o Município e a 

APROSerpa 

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

entre o município e a APROSERPA - Associação de Produtores do Concelho de Serpa: 

 

Preâmbulo 

No seguimento do Protocolo de Colaboração assinado a 6 de julho de 2016 entre o Município de Serpa e 
a APROSerpa - Associação de Produtores do Concelho de Serpa com o objetivo de definir as condições 
de colaboração entre as duas entidades para o desenvolvimento de ações no âmbito da promoção do 
desenvolvimento económico do concelho e das atividades empresariais nas diferentes áreas, considera-se 
da manifesta utilidade e conveniência continuar a apoiar a APROSerpa em áreas de atividade 
emblemáticas do concelho de Serpa e essenciais ao seu desenvolvimento e afirmação no contexto 
nacional e internacional. 

Desta forma, o Município de Serpa propõe-se apoiar a Aproserpa no desenvolvimento das seguintes 
áreas: 

1. Apoio à Internacionalização do Queijo Serpa – A Aproserpa, pretende levar a cabo ações e 
projetos visando a internacionalização do Queijo tipo Serpa, tendo por objetivo a afirmação deste 
produto nos mercados europeus de referência, como produto de qualidade, suportado na 
singularidade, genuinidade e autenticidade dos recursos e tradições de produção endógenos da 
sua região de produção, visando o aumento da sua exportação. 

2. Apoio à qualificação das PME Agroalimentares – Concretizado num conjunto de atividades na 
área da qualificação das PME agroalimentares, com particular relevo para as ações associadas a 
fatores imateriais de competitividade de natureza coletiva, materializados na disponibilização de 
bens coletivos ou públicos capazes de induzir efeitos na economia à escala global. 

Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios e 
específicos das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 
económico, com enquadramento legal no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o artigo 33º, n.º 
1, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Considerando a relevância dos objetivos definidos para a estratégia do Município no que diz respeito à 
revitalização económica com base nos recursos locais, onde uma das prioridades é a criação de 
dinâmicas direcionadas para a inovação, para o reforço de competências e transferência de 
conhecimentos e para o trabalho em parceria; 

Estabelece-se o presente protocolo, que se rege pelas seguintes cláusulas: 

Cláusula 1ª 
Objeto 

O presente protocolo tem como objetivo definir as regras da parceria entre o Município de Serpa e a 
APROSerpa, para o desenvolvimento de ações e projetos orientados para o Apoio à Internacionalização 
do Queijo Serpa e o Apoio à qualificação das PME Agroalimentares. 

 
Cláusula 2ª 

Direitos e obrigações 

1. No âmbito deste protocolo e com vista a assegurar o desenvolvimento da parceria estabelecida o 
Município de Serpa compromete-se a apoiar financeiramente a APROSerpa com o valor total de 36 
000,00 euros; 

2. O referido valor será atribuído nos anos 2016/2017, sendo 1 500,00€ no primeiro ano e o restante 
valor no ano seguinte. 

3. Em contrapartida a APROSerpa, compromete-se a desenvolver as ações necessárias e adequadas ao 
desenvolvimento do objeto do presente Protocolo, devendo informar regularmente o Município sobre a 
atividade desenvolvida e resultados obtidos. 

4. O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em orçamento, 
conforme cabimento sequencial nº 13691. 

Cláusula 3ª 
Validade e Produção de Efeitos 

O presente Protocolo é válido de 1 de dezembro de 2016 a 30 de novembro de 2018. 

 
Feito em duplicado, ficando cada um dos outorgantes com um exemplar. 

Serpa, ____ de ____ de ______ 

 
Pelo Município de Serpa 
 
Tomé Alexandre Martins Pires 
Presidente da Câmara 

Pela APROSerpa 
 
José Manuel Santos Graça Saramago de Brito 
Presidente da Direção 

 
 
 
 

27. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento dos seguintes documentos, remetidos pelo Grupo Parlamentar 

do PCP: 
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27.1. Declaração de voto sobre a votação final global dos Projetos de Lei para os Órgãos das 

Autarquias Locais 
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27.2. Assembleia da República aprova resoluções do PCP sobre mobilidade rodoviária e ferroviária 

no distrito de Beja 
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27.3. Projeto de lei do PCP n.º 442/XIII-2ª e a intervenção da Deputada Paula Santos sobre a lei 

quadro que estabelece as condições e requisitos de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais 

O documento consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 

 

27.4. Discussão de projetos do PCP sobre mobilidade rodoviária e ferroviária – Projeto de 

resolução  n.º 428/XIII-1ª  

O documento consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. 
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28. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 66 referente ao dia 4 de 

abril do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.250.936,06 (um milhão, duzentos e 

cinquenta mil, novecentos e trinta e seis euros e seis cêntimos) e 148.088,67 (cento e quarenta e oito mil e 

oitenta e oito euros e sessenta e sete cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para, na 

sequência do assunto que tinha sido abordado na última sessão da Assembleia Municipal por alguns 

munícipes, relativamente à utilização dos herbicidas, informar que a Câmara iniciou os testes ao 

equipamento alternativo a esses herbicidas/glifosato, através da utilização uma máquina de deservagem 

térmica, que não necessita de produtos químicos e que elimina as ervas através do vapor de água a alta 

temperatura. Refere ainda que cada máquina tem um custo aproximado de 35.000 euros e neste momento 

está a ser avaliado se se justifica a sua aquisição, em função da sua eficácia e ganhos ambientais.  

 

Relativamente ao pedido de esclarecimento da Srª Vereadora Paula Pais na última reunião da Câmara, 

respeitante à rampa de acesso à igreja de Vila Verde de Ficalho, informa que o projeto já está definido e 

esta semana será enviado para a Diocese, a solicitar o seu parecer.  

 

Refere ainda que pretende dar conhecimento na próxima reunião do Executivo, do projeto dos Passadiços 

do Pulo do Lobo e do plano de intervenção nas ruas do concelho. ---------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho questionou se existem mais desenvolvimentos quanto ao processo da escola 

secundária e sobre o assunto o Sr. Presidente informou que está a ser tratado entre várias entidades, a 

Câmara de Serpa, o Agrupamento de Escolas n.º 2, a Câmara Municipal de Castro Verde e um 

agrupamento de escolas daquele concelho, devido à semelhança dos processos e continuamos a 

aguardar resposta das entidades competentes. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Interveio o Dr.José Fernandes, advogado e na qualidade de representante da requerente Maria Salomé de 

Jesus Mascarenhas, no âmbito do processo de parecer sobre aumento de compartes no prédio designado 

“Vale de Meloal”, em A-do-Pinto, freguesia de Vila Nova de S.Bento, apreciado na presente reunião da 

Câmara.  
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Referiu o facto do atual proprietário desse prédio rústico viver nos EUA e a Srª Salomé, em conjunto com 

outra pessoa, pretende adquirir para sua habitação e também para investimentos que pretende fazer, uma 

vez que se desfez dos investimentos que tinha no Algarve e gostaria de adquirir mais terrenos em redor 

para a concretização dos seus projetos. Infelizmente existe nesse prédio rústico que se pretende adquirir 

uma piscina que não se encontra legalizada e face ao parecer desfavorável da autarquia no que respeita 

ao aumento de compartes, gostariam de sensibilizar a Câmara para o facto de existir interesse e boa 

vontade por parte da requerente para a legalização das construções já existentes e solicitar a colaboração 

da autarquia para se encontrar uma solução para a atual situação.  

 

O Sr. Presidente disse que, da parte da autarquia existe a sensibilidade para essas situações e dentro do 

que for legalmente possível, manifesta a vontade da Câmara em colaborar e propõe, caso haja 

disponibilidade por parte dos requerentes, que amanhã se desloquem à Câmara Municipal para serem 

recebidos pelo vereador do respetivo pelouro e, em conjunto com os serviços técnicos possam analisar 

mais em concreto esta situação. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Interveio ainda o Sr. Manuel Soares, residente em Serpa, que, na sequência da intervenção do Sr. 

Presidente sobre a utilização da máquina a vapor para eliminação das ervas, e em caso de existir 

interesse na sua aquisição, que se verifique devidamente o valor do respetivo contrato de manutenção e 

que se pondere também e se compare com os valores na aquisição de outros herbicidas biológicos que já 

existem no mercado.  

O Sr. Presidente agradeceu a sua intervenção e disse que a Câmara está neste momento a fazer 

precisamente essa análise entre os custos e os proveitos dos sistemas alternativos aos produtos 

químicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto no n.º 4 

do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, por unanimidade, 

os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. 5ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

4. Reconhecimento da atribuição de nome de rua 

5. Constituição de compropriedade no prédio rustico denominado “Monte Manantiz”, artigo 13-H da 

freguesia de Pias 

6. Constituição de compropriedade no prédio rústico denominado “Vale de Meloal” em Vila Nova de 

S.Bento  
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7. Constituição de compropriedade no prédio rústico sito no Monte João Dias, na freguesia de Vila 

Verde de Ficalho 

8. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico sito em Pias, artigo 1272 – secção R 

9. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Tasneirais”, em Serpa 

10. Clube Serpafit Challenge – Pedido de apoio para o “III Trail Serpa, por vales e planícies” 

11. Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição – Proposta de apoio (alteração)   

12. Empreitada de Reabilitação e Refuncionalização do Mercado Municipal de Serpa - Resposta aos 

Erros e Omissões – Ratificação  

13. Alteração da área do lote n.º 9 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

14. Direito de preferência na venda do Moinho de Vento, sito em Serpa 

15. Direito de preferência na venda do Monte João Dias, na freguesia de Vila Verde de Ficalho  

16. Direito de preferência na venda do lote de terreno n.º 16 da Zona de Atividades Económicas de 

Vila Nova de S.Bento 

17. Grupo Coral “Os Ceifeiros de Serpa” – Pedido de apoio  

18. Grupo Coral “Os Arraianos” de Vila Verde de Ficalho – Pedido de apoio 

19. AD 32/2017 – Renovação de garantias de equipamentos de rede e armário datacenter  

20. Concurso Público n.º 38/2017 – Aquisição de um autocarro 

21. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – Plano da Rede de Museus do Baixo 

Alentejo – Repartição de encargos 

22. CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo – 35ª Volta ao Alentejo – Pedido de 

pagamento 

23. Proposta de cedência de gabinete no Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa -

Requerente: Fator X – Formação, Consultoria e Gestão Unipessoal, Ldª 

24. Programa de promoção de eficiência energética – Edifício dos Paços do Concelho 

25. Plano Plurianual de Requalificação da Rede Viária do Concelho de Serpa (março 2017 – março 

2019) 

26. Alteração ao protocolo de colaboração específico celebrado entre o Município e a Aproserpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H20 da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, nos termos do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e artigo 16.º do 

Regimento, que eu Anabela Baleizão Cataluna, Técnica Superior, nomeada por despacho do Presidente 

da Câmara, datado de 15 de outubro de 2013, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e 

subscrevo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Ata n.º 7/2017 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 5 de abril de 2017 
 

 

 

ANEXO 1 – 5ª Alteração ao Orçamento e PPI 

 

ANEXO 2 – Concurso Público n.º 38/2017 – Aquisição de um autocarro 

 

ANEXO 3 – Programa de promoção de eficiência energética – Edifício dos Paços do Concelho 

 

ANEXO 4 – Projeto de lei do PCP n.º 442/XIII-2ª e a intervenção da Deputada Paula Santos sobre a lei 

quadro que estabelece as condições e requisitos de transferência de atribuições e competências para as 

autarquias locais 

 

ANEXO 5 – Discussão de projetos do PCP sobre mobilidade rodoviária e ferroviária – Projeto de resolução  

n.º 428/XIII-1ª  

 
 

 

 


