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ATA N.º 8/2017 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2017 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 19 

de abril 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 7/2017 

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 7, relativa à reunião realizada no dia 5 de abril, 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. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Licenças de recinto itinerante 

5. Licenças de provas desportivas  

6. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Pedido de apoio  

7. Associação 2CV Portugal 2017 – Pedido de apoio  

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua da Oliveira, freguesia de Pias 

9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua da Branca, freguesia de Vila Nova de S. 

Bento 

10. Auxílios Económicos aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 2016/2017 -  9ª Fase 

11. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Carrascalão n.º 27, freguesia de Vila Verde de 

Ficalho 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua dos Cravos n.º 5 e 7, em Vale de Vargo 

13. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade Filarmónica de Serpa 

– Comemorações do 25 de abril   

14. Pedido de atribuição de tarifa social - Manuel Francisco Fernandes Marques  

15. Pedido de atribuição de tarifa social – Maria da Conceição Pereira Gomes Paixão  
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16. Pedido de atribuição de tarifa social – Francisco Lourenço Marais Quaresma  

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rui Manuel 

Bule Rebocho 

18. Passadiços do Pulo do Lobo – Projeto de Execução 

19. Proposta de atribuição do Lote n.º 33 na Zona de Atividades Económicas de Serpa a Ivo Garcias 

Sociedade Embalagens, Lda - Porespack 

20. Proposta de atribuição do Lote n.º 13 na Zona de Atividades Económicas de Pias a Joaquim da 

Silva Lopes 

21. CP 2/2017 – Empreitada de Requalificação do Mercado Municipal de Serpa – Ratificação de 

Despacho 

22. CPI 35/2017 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre 

23. Pedido de Emissão de Parecer Favorável à aquisição de prédio sito no Cadaval, em Brinches 

24. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Nova n.º 35, em Serpa 

25. Retificação das áreas dos lotes 30; 31; 35; 36 e 37 da Zona Industrial de Serpa 2.ª Fase 

26. Declaração de interesse – Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

27. Segunda alteração ao mapa de pessoal 2017 

28. Rescisão de Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento – Mercearia de Serpa 

29. Candidatura ao espaço CADES – Desistência de Nádia Alexandra Marques Evaristo 

30. Abertura de Procedimento – Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Área Exterior da Escola 

Primária e Pré-Primária de Brinches 

31. Assuntos gerais de interesse autárquico 

32. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016 

Foram analisados os documentos de prestação de contas e relatório de atividades referente ao período de 

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99 

de 22 de fevereiro e Resolução n.º 4/2001 de 18 de agosto de do Tribunal de Contas, alterada pela 

Resolução n.º 6/2013, de 21 de novembro e Resolução n.º 3/2016 de 18 de janeiro. 

Foram apresentados na reunião os seguintes documentos de prestação de contas, os quais se encontram 

integralmente elaborados: balanço, demonstração de resultados, plano plurianual de investimentos, 

orçamento (resumo), orçamento, controlo orçamental da despesa, controlo orçamental da receita, 

execução do plano plurianual de investimentos, fluxos de caixa, contas de ordem, operações de 

tesouraria, caracterização da entidade, notas ao balanço e à demonstração de resultados, modificações 

do orçamento – receita, modificação do orçamento – despesa, modificações ao plano plurianual de 

investimentos, contratação administrativa – situação dos contratos, transferência correntes – despesa, 

transferências de capital – despesa, transferências correntes – receita, transferências de capital – receita, 

empréstimos, outras dividas a terceiros, relatório de gestão, norma de controlo interno, resumo diário da 
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tesouraria, síntese das reconciliações bancárias, mapa de fundos de maneio, relação de acumulações de 

funções e relação nominal de responsáveis.  

Foi também distribuído por todos os eleitos, o Mapa Síntese Detalhado, respeitante ao Sistema de 

Inventário e Cadastro Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estes documentos encontram-se devidamente arquivados, em pasta anexa à ata dela fazendo parte 

integrante, estando os mesmos disponíveis para consulta quando para tal forem solicitados. (ANEXO 1). -- 

Por não haver movimentos, não se apresentam os seguintes mapas: subsídios concedidos, subsídios 

obtidos, ativos de rendimento fixo e ativos de rendimento variável. ----------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Presidente e começou por dizer que, para o resultado liquido do exercício, contribuiu o 

registo do património, o aumento de algumas despesas e diminuição de alguns ganhos, o aumento dos 

salários, acompanhados dos encargos sociais, e faz ainda referência à diminuição em cerca de 600.000 

euros da divida a curto e médio prazo. 

 

O Sr. Vereador Noel Farinho considera que não foi muito diferente do ano transato e houve mais custos 

que em 2015, tendo o Sr. Presidente respondido que o resultado tem a ver com o aumento dos custos e 

diminuição dos proveitos.  

O Sr. Vereador Noel Farinho disse que os eleitos do PS reiteram a sua opinião de que a prestação de 

contas deveria ser analisada numa reunião pública. Quanto ao resultado do exercício considera que é 

claro, que se manteve a despesa com menos proveitos. No entanto, houve um significativo aumento dos 

proveitos com as taxas, que pode ser entendido como mais eficiência dos serviços. Mas na sua opinião, 

seria bom que a derrama fosse zero, pois serviria de captação de investimento para o concelho.  

Diz ainda que a diminuição do peso dos juros nos impostos é significativo.  

Faz um realce positivo ao facto de a Câmara sair dos orçamentos executados a 60 ou 70% e entrar na 

fase de mais de 85%, o que é considerado uma boa execução.  

Considera que há um numero excessivo de ajustes diretos, e se fosse por concurso, haveria possibilidade 

de se adquirir com menos custos. 

Diz ainda que a nota introdutória do relatório de gestão, é um descritivo de ações, de intenções, mas 

deveria ser um verdadeiro relatório de gestão, o foco ultrapassa largamente o que se pretende fazer com o 

dinheiro, é uma constatação de ações que vêm no Plano. Relativamente à referência às obras da escola, 

desagrada-lhe o facto de que, no meio de uma negociação, se faça um ataque a uma das partes, além de 

que é um assunto que não faz parte do exercício de 2016. --------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu o relatório tem que ter um cariz político, é feito por eleitos e deve apontar 

diretrizes futuras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



ATA N.º 8/2017 

19 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 5 

A Srª Vereadora Paula Pais referiu que se verifica um aumento na divida a terceiros e no quadro das 

despesas, as rúbricas “Outros” surgem com valores muito elevados, o que levanta a questão a que se 

referem essas despesas e verifica ainda que a aquisição de bens e serviços apresenta quantias bastante 

elevadas e continuam a existir muitos ajustes diretos. Refere ainda que considera que o documento é 

pouco explicito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação à divida a terceiros, houve um acréscimo de cerca de 300.000,00 

euros, relacionado com o aumento do custo da água. ---------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Daniel Veiga começou por dizer que teve pouco tempo para analisar o assunto e por isso 

teria sido conveniente uma reunião prévia para se analisar e colocar-se certas duvidas, que agora 

poderiam estar esclarecidas e contribuir para a aprovação do documento. Diz ainda que gostariam de 

participar na elaboração do documento, para que se sentissem mais envolvidos. Refere ainda que 

compreende que legalmente exista a rúbrica “Outros”, mas considera que, em geral, existiria justificação 

para muitas coisas que se incluem naquela rúbrica.  

 

O Sr. Vereador Noel Farinho recomenda que no futuro se realize uma reunião preparatória para análise 

deste documento e que se disponibilize aos eleitos o documento com, pelo menos, quinze dias de 

antecedência, para existir a possibilidade de se solicitar documentação de apoio. No que diz respeito ao 

sentido de voto, informa que irão manter a abstenção, porque consideram que não estão reunidas as 

condições técnicas, temporais para um conhecimento mais aprofundado das contas, ainda que o 

documento corresponda ao preceituado legal. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Colocado o documento a votação, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos senhores 

vereadores do Partido Socialista, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 2 alínea l) e artigo 33.º n.º 1 

ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a Conta de 

Gerência relativa ao ano financeiro de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2.1. Clube Atlético Aldenovense 

Na sequência do solicitado pelo Clube Atlético Aldenovense, através de Pretensão n.º 5850, datada de 10 

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

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

unanimidade, isentar aquele Clube do pagamento da taxa de licenciamento, no valor de 15,00€, referente 

à organização de uma brincadeira com vacas, a realizar no dia 30 de abril de 2017. ------------------------------ 
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2.2. Comissão de Festas de Vales Mortos 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas de Vales Mortos, através de Pretensão n.º 3206, 

datada de 24 de fevereiro 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 20,00€ e de recinto improvisado no valor de 30,00€, para os bailes realizados nos dias 11 e 12 de 

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

 

2.3. Futebol Clube de Vale de Vargo 

Na sequência do solicitado pelo Futebol Clube de Vale de Vargo, através de Pretensão n.º 3217, datada 

de 24 de fevereiro 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 €, referente à organização do XIII passeio de BTT “Pelos Olivais do Enxoé”, realizado no dia 19 de 

março de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4. Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, através de Pretensão n.º 

5255, datada de 30 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 20,00€ e de recinto improvisado no valor de 75,00€, para as atividades a realizar durante as Festas 

daquela localidade, entre os dias 20 e 24 de abril do corrente ano. ----------------------------------------------------- 

 

2.5. Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, através de 

Pretensão n.º 5401, datada de 3 de abril do corrente ano, e de acordo com o parecer dos respetivos 

serviços, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquela Comissão do pagamento da 

taxa de ruido no valor de 20,00 € e de recinto improvisado no valor de 75,00 €, para as atividades a 

realizar durante as Festas de Serpa, entre os dias 13 e 17 de abril do corrente ano. ------------------------------- 

 

2.6. Sulcena – Associação Cultural e Recreativa 

Na sequência do solicitado pela Sulcena – Associação Cultural e Recreativa, através de Pretensão n.º 

5231, datada de 30 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 Associação do pagamento da taxa de ocupação de 

via pública, no valor de 15,00€, para a realização da Feira do Sótão no dia 22 de abril do corrente ano. ---- 
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2.7. Agência de Viagens Orcada 

O Gabinete de Turismo e Património informa que a Agência de Viagens Orcada “França”, organiza 

anualmente algumas visitas a Portugal, com passagem por Serpa e pernoita no Parque de Campismo. 

Para o ano de 2017 estão programadas duas visitas, uma de 10 a 11 de maio, e outra de 19 a 20 de 

setembro. 

Mais informa que é prática habitual das agências de viagem ou dos operadores turísticos pedirem a 

isenção de pagamento de utilização do Parque de Campismo para os seus representantes. Tendo em 

conta os valores arrecadados com a presença de um total de 50 pessoas, 25 autocaravanas e 

eletricidade, para além do Parque de Campismo de Serpa continuar a fazer parte do roteiro da agência em 

questão, propõe aquele serviço a isenção do pagamento para os representantes da agência, no valor total 

de 20,10€. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 da 

Agência de Viagens Orcada, do pagamento das taxas de utilização do parque de campismo nos dias: 10 a 

11 de maio e 19 a 20 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Licenças de recinto improvisado  

3.1 Comissão de Festas de Ficalho 

Na sequência do solicitado pela Comissão de Festas de Ficalho através de Pretensão n.º 5250, datada de 

4 de abril, e de acordo com o parecer favorável da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 

informação datada do mesmo dia, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença de recinto improvisado para o evento de variedades organizado por aquela Comissão, a realizar de 

20 a 24 de abril, na Praça Conde de Ficalho, em Vila Verde de Ficalho. ----------------------------------------------- 

 

3.2 Clube Atlético Aldenovense 

Na sequência do pedido do Clube Atlético Aldenovense, através de Pretensão n.º 5846 de 10 de abril de 

2017, para a emissão de Licença para Recinto Improvisado, para a realização de uma “brincadeira com 

vacas”, para o dia 30 de abril do corrente ano, a realizar em espaço sito na Herdade da Boavista 

(Cruzeiro), na União de Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, no âmbito das festas da 

localidade, com início às 16h30 e término às 20h00, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

informa que, foram apresentados os seguintes elementos: 

- Termo de responsabilidade do Clube Atlético Aldenovense, onde declara assumir a responsabilidade 

sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à 

"brincadeira com vacas". 

- Seguro pela organização de festejos populares com garraiada. 

- Autorização do Sr. Manuel Valente Romeiro para a realização de uma brincadeira com vacas, no dia 30 

de abril de 2017, em espaço sito na Herdade da Boavista (Cruzeiro). 

- Cópia não certificada no prédio onde se irá realizar a "brincadeira com vacas". 
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De acordo com o Artigo 5º do Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 268/2009, de 29/09, verifica-se que o requerimento só se considera devidamente instruído para 

efeitos do n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Identificação do promotor; 

b) Tipo de evento; 

c) Período de funcionamento e duração do evento; 

d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e 

demais atividades; 

e) Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de 

inspeção; 

f) Plano de evacuação em situações de emergência. 

 

O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 

- Realizando-se o evento em terreno do domínio privado, o requerimento é ainda complementado com 

declaração de não oposição à sua utilização para instalação do recinto, por parte do respetivo proprietário. 

 

Referem ainda que, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, 

Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou 

seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade 

licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de 

cinco dias sobre o despacho de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. Segundo o ponto 

2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento.  

 

Pelo exposto, verifica-se que se encontram em falta alguns dos elementos referidos na alínea d), uma vez 

que apenas é descrito o local, assim como os elementos descritos nas alíneas e) e f). No entanto, foi 

apresentado um Termo de Responsabilidade, assinado pelo instalador do recinto, onde declaram assumir 

a responsabilidade sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do 

recinto destinado à brincadeira com vacas. 

Assim, colocam à consideração superior a emissão da licença pretendida. ------------------------------------------- 

Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença de recinto improvisado, solicitada pelo Clube Atlético Aldenovense, para uma brincadeira com 

vacas, no dia 30 do corrente mês de abril. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 Comissão de Festas de Ficalho 

Na sequência do pedido da Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, através de Pretensão n.º 5640 

de 6 de abril de 2017, para a emissão de Licença para Recinto Improvisado, para a realização de uma 

“brincadeira com vacas”, para o dia 24 de abril do corrente ano, a realizar no Parque desportivo de Vila 

Verde de Ficalho, com início às 16h30, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que 

foram apresentados os seguintes elementos: 

- Termo de responsabilidade da Comissão de Festas, onde declaram assumir a responsabilidade sobre 

todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do recinto destinado à 

brincadeira com vacas. 

- Seguro pela organização de festejos populares com garraiada. 

- Autorização da Junta de Freguesia de V.V.Ficalho para a realização de uma vacada, no dia 24 de abril 

de 2017, no Parque Desportivo da freguesia. 

 

De acordo com o Artigo 5º do Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei n.º 268/2009, de 29/09, verifica-se que o requerimento só se considera devidamente instruído para 

efeitos do n.º 1 se for acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Identificação do promotor; 

b) Tipo de evento; 

c) Período de funcionamento e duração do evento; 

d) Local, área, características do recinto a instalar, lotação admissível, zona de segurança, instalações 

sanitárias, planta com disposição e número de equipamentos de diversão, sua tipologia ou designação e 

demais atividades; 

e) Último certificado de inspeção de cada equipamento, quando o mesmo já tenha sido objeto de 

inspeção; 

f) Plano de evacuação em situações de emergência. 

 

O requerimento a que se refere o número anterior é instruído com fotocópia da apólice do seguro de 

responsabilidade civil e de acidentes pessoais. 

Realizando-se o evento em terreno do domínio privado, o requerimento é ainda complementado com 

declaração de não oposição à sua utilização para instalação do recinto, por parte do respetivo proprietário. 

 

Referem ainda que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 16º, Dec-

Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29-09, ou seja, 

prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração do evento e só depois a entidade 

licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as disposições legais e regulamentares em vigor, 

nomeadamente no que respeita a condições higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de 

cinco dias sobre o despacho de aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. Segundo o ponto 

2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de funcionamento.  
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Pelo exposto verifica-se que se encontram em falta alguns dos elementos referidos na alínea d), uma vez 

que apenas é descrito o local, assim como os elementos descritos nas alíneas e) e f). No entanto, foi 

apresentado um Termo de Responsabilidade, assinado pelo instalador do recinto, onde declaram assumir 

a responsabilidade sobre todos os danos pessoais e patrimoniais, que possam ocorrer com a estrutura do 

recinto destinado à brincadeira com vacas. 

Assim, colocam à consideração superior a emissão da licença pretendida. 

Deliberação  

De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a emissão da 

licença de recinto improvisado, solicitada pela Comissão de Festas de Ficalho, para uma “brincadeira com 

vacas”, para o dia 24 de abril do corrente ano, a realizar no Parque desportivo de Vila Verde de Ficalho. --- 

 

3.4 Comissão de Festas de Nossa Senhora da Guadalupe - 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  

Comissão de Festas de 

Nossa Senhora de 

Guadalupe 

Espetáculo de 

Variedades 

5397 

2017.04.03 

De 13 a 17 de 

abril 

2017.04.07 

 

 

4. Licença de recinto itinerante 

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 itinerante: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Associação 
Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários 
de Serpa 

Festival Taurino 5406 
2017.04.03 

15 de abril 2017.04.11 
 

Jaime Ricardo Rosa 
Bicho 

Pista Infantil 5995 
2017.04.11 

De 14 a 18 de 
abril 

2017.04.12 

José Luís Mendonça Carrossel “Kanguru 
Saltamontes” 

5934 
2017.04.11 

De 14 a 17 de 
abril 

2017.04.12 

Deverlike Unipessoal, 
Lda 

Pista Infantil de 
Carrinhos de 

Choque 

6037 
2017.04.12 

De 14 a 17 de 
abril 

2017.04.13 

Diamantino José 
Maldonato 

Carrossel “Pista 
Troley” 

5916 
2017.04.10 

De 14 a 17 de 
abril 

2017.04.12 
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4.2 Francisco Manuel Rosa Bicho 

Na sequência do solicitado pelo requerente Francisco Manuel Rosa Bicho, através de Pretensão n.º 6019, 

datada de 12 de abril, e de acordo com o parecer favorável da Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

Território, em informação datada do mesmo dia, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar 

a emissão da licença de recinto itinerante para instalação de um Carrossel Infantil “Lusitano” na Traseiras 

da Igreja, em Vila Verde de Ficalho, para os dias 21 a 23 de abril. ------------------------------------------------------   

 

5. Licenças de provas desportivas - 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 provas desportivas:  

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Clube Serpafit 

Challenge 

III Trail Serpa por 

Vales e Planicies 

4909 

2017.03.24 

1 de abril 2017.03.31 

 

Trilhos Vivos – 

Organização de 

Eventos & Animação 

Turística 

10.ª edição da 

Ultramaratona BTT 

SRP 160 

5437 

2017.04.04 

8 de abril 2017.04.07 

 

 

6. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Pedido de apoio  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em informação datada de 27 de março do corrente 

ano, refere que o Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé, solicita apoio financeiro para o ano de 2017 

com o objetivo de desenvolver as suas atividades: gravação de CD e deslocações e encontros de Grupos 

Corais. 

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

atribuição de um subsídio de 1000,00 euros (mil euros) para desenvolvimento do Plano de Atividades. ----- 

 

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 Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé, um subsídio no valor de 1000,00 € (mil euros), para o 

desenvolvimento do Plano de Atividades. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. Associação 2CV Portugal 2017 – Pedido de apoio  

O Gabinete de Apoio à Presidência e Órgãos Municipais, em informação datada de 12 de abril do corrente 

ano, refere que a Associação 2CV Portugal 2017 solicita apoio para a realização da Volta a Portugal em 

2CV 2017, que decorrerá entre 15 e 25 de julho, com passagem por Serpa a 23 de julho, e que será 
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integrada no programa oficial do Encontro Mundial 2CV 2017. A associação espera uma participação de 

cerca de 3000 carros e 6000 pessoas oriundas de 30 países diferentes. 

Mais informa que o apoio solicitado à autarquia prende-se com o patrocínio do 2 CV Passaporte e a 

entrega de lembranças aos participantes que apresentarem o passaporte na Casa do Cante. A 

contrapartida será a impressão do símbolo do município na contracapa do 2 CV Passaporte, propondo a 

atribuição de subsídio no valor de 820,00€ (oitocentos e vinte euros) para impressão do 2 CV Passaporte.  

 

Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à 

Associação 2CV Portugal 2017, no valor de 820,00 € (oitocentos e vinte euros), para fazer face à 

impressão do 2 CV Passaporte. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua da Oliveira, freguesia de Pias 

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 4 de abril do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua da Oliveira”, à seguinte rua, sita na freguesia 

de Pias: 

 
 

9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua da Branca, freguesia de Vila Nova de 

S. Bento 

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 4 de abril do corrente ano, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, reconhecer a atribuição de “Rua da Branca”, à seguinte rua, sita na freguesia 

de Vila Nova de S. Bento: 
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10. Auxílios Económicos aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 2016/2017  -  9ª 

Fase 

No cumprimento das competências da Câmara Municipal de Serpa, e no âmbito de Ação Social Escolar 
aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios económico 
para material escolar e livros escolares, previstas na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro, o Gabinete de Ação Social e Educação apresenta o pedido de apoio que deu entrada 
após as anteriores deliberações de câmara sobre o assunto. 
 
O posicionamento do aluno foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março e de 
acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto do Gabinete do Secretário 
de Estado do Ensino e da Administração Escolar, com as alterações introduzidas pelo Despacho nº 8452-
A/2015, de 31 de julho. 

 
Para atribuição deste apoio a Gestão Financeira procedeu aos seguintes compromissos: 
 

  Fornecimento Refeições Oferta Material Escolar 
 
Agrupamento n.º 1 

1.º Ciclo Serpa Compromisso n.º 17270  
Compromisso n.º 16222 1.º Ciclo Vales Mortos Compromisso n.º 17271 

1.º Ciclo Pias Compromisso n.º 17272 

Agrupamento n.º 2 1.º Ciclo Vila N. S. Bento Compromisso n.º 17274 Compromisso n.º 16224 

Centro Social e Paroquial de Brinches Compromisso n.º 17273 ----------------------------------- 

 

Deliberação 

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o seguinte auxílio 

económico ao aluno do 1.º ciclo do ensino básico, para o ano letivo de 2016/2017 (9.ª fase):  
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AUXILIOS ECONÓMICOS AOS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 
ANO LETIVO 2016/20017 - 9ªFase 

 
Agrupamento N.º 1 Escolas de Serpa (Serpa; Vales Mortos; Pias; Brinches e Vale de Vargo) 

EB1 Pias – Escalão A 

Nome do Aluno Aluno com NEE  
Subsídios 

Refeição e Material Escolar  
Subsídio 

Alojamento  

João Manano Figueira ------------- X ------------- 

 

11. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Carrascalão n.º 27, freguesia de Vila Verde de 

Ficalho 

Prédio urbano, sito na rua do Carrascalão n. º27, descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º2197/20100917, inscrito na matriz predial sob o artigo 1459-P (artigo inicial 307 – até ao artigo matricial 

588, as construções são anteriores ao regulamento geral das edificações urbanas), da freguesia de Vila 

Verde de Ficalho, com 272,55m2 de área total e 178,70m2 de área coberta. 

 

1 - Parcela restante - Confina com a via pública com a rua do Carrascalão, n.º27; área total de terreno com 

184,13m2; área coberta com 90,28m2, com um piso, destinada a habitação; coeficiente de ocupação – 

0.49; área descoberta com 93,85m2. 

2 - Parcela a destacar - Confina com a via pública, pela rua do Calvário, s/n; área total de terreno com 

88,42m2; área coberta/construção com 88,42m2, com um piso, destinada a oficina/serralharia; coeficiente 

de ocupação – 100 

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

Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o destaque do prédio urbano descrito no ponto 2, não 

constitui operação de loteamento urbano uma vez que as duas parcelas resultantes do destaque cumprem 

os requisitos previstos no Plano Diretor Municipal em vigor e confrontam com arruamentos públicos, 

cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99, de 16/12, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 09/09. 

De acordo com os pontos 6, 7, 8 e 9 do mesmo artigo: 

— “Não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio originário novo destaque nos termos aí referidos por 

um prazo de 10 anos contados da data do destaque anterior; 

— O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos n.ºs 5 e 6 devem ser 

inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem o que não pode ser licenciada ou 

comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas; 

— O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstos, da 

observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais 

ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou restrições de utilidade pública, as normas técnicas de 

construção, as de proteção do património cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 

24.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

— A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do destaque constitui 

documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada (…)”. ------------------------------------------------ 
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12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito 

na Rua dos Cravos n.º 5 e 7, em Vale de Vargo 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara municipal pode a todo o tempo, 

oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de salubridade. 

Após deslocação ao local, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

elaboraram o seguinte Auto de Vistoria: --------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberação 

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

relativamente à proposta apresentada pela comissão de vistorias, respeitante às diligências a tomar junto 

dos proprietários do prédio sito na Rua dos Cravos n.º 5 e n.º 7, em Vale de Vargo, para que as obras 

necessárias possam ser realizadas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade Filarmónica de 

Serpa – Comemorações do 25 de abril   

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

entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade Filarmónica de Serpa para as comemorações do 25 de 

abril. 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 14715/2017. ----------------  

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA E A SOCIEDADE 

FILARMONICA DE SERPA PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL 

 

Entre,   

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

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

execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de ………….. de ……………. de 2017, doravante 

designado Primeiro Outorgante; 

e, 

A Sociedade Filarmónica de Serpa, associação sem fins lucrativos com o NIF 501 716 696, com sede na 

Rua de Nossa Senhora, 10 – 14, 7830, em Serpa, representada neste ato pelo Presidente da Direção 

José Manuel Ferreira Rebocho, doravante designada Segunda Outorgante 

Considerando: 

- A cooperação estabelecida entre o Município de Serpa e a Sociedade Filarmónica de Serpa no âmbito da 

promoção e agenda cultural concelhia, assim como o papel assumido pela Sociedade Filarmónica de 

Serpa no âmbito das comemorações anuais do 25 de Abril; 

- Que compete à Câmara Municipal de Serpa, nos termos do artigo 33º, n.º 1, alíneas u) e ee), do Anexo I, 

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, 

recreativa ou outra de interesse para o município”, bem como “criar, construir e gerir instalações, 

equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e 

recursos físicos integrados no património do município ou colocados, por lei, sob administração municipal”; 

 

Acordam as Partes envolvidas na celebração do presente Acordo de Colaboração, que se rege pelas 

seguintes cláusulas: 
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Cláusula 1ª 

Objeto 

Os Outorgantes formalizam a adesão ao presente Protocolo de Colaboração para definição das 

obrigações das partes na coorganização das comemorações do 43º aniversário do 25 de Abril. 

 

Clausula 2ª 

Obrigações das partes 

1 - Compete ao Primeiro Outorgante:  

a) Transferir para a Segunda Outorgante o apoio financeiro no valor de 20 000,00€ (Vinte Mil Euros), 

a titulo de comparticipação na organização dos eventos comemorativos a desenvolver na noite de 

24 de abril e no dia 25 de abril; 

b) Prestar o apoio técnico e logístico ao desenvolvimento das atividades, que seja solicitado pela 

Segunda Outorgante. 

2 - Compete à Segunda Outorgante assegurar a realização dos seguintes espetáculos: 

a) Dia 24 à noite, mediante a contratação dos artistas necessários, assumindo o pagamento de todas 

as despesas associadas, designadamente cachets e rider’s técnicos; 

b) Dia 25 à tarde, mediante a realização, por meios próprios, de espetáculo de cariz musical. 

3 - Ambas as partes se comprometem a disponibilizar informação adequada ao desenvolvimento e 

monitorização ao presente acordo. 

4 - A despesa decorrente do presente Protocolo foi objeto de cabimento prévio com o numero sequencial 

14715. 

 

Cláusula 3ª 

Denúncia e Rescisão 

Qualquer uma das partes pode promover, a todo o momento, a rescisão unilateral do presente Protocolo, 

invocando justa causa consistente na violação dos deveres e obrigações ora assumidas 

 

Cláusula 4ª 

Validade e produção de efeitos 

O presente Protocolo é válido a partir da data da respetiva outorga, cessando a produção de efeitos após 

realização integral das obrigações decorrentes para as partes. 

 

Clausula 5ª 

Omissões 

Qualquer situação não prevista no presente Protocolo deve ser apresentada por escrito ao Primeiro 

Outorgante para apreciação e decisão pela Câmara Municipal de Serpa. 
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O presente contrato é feito em dois exemplares, ficando cada um em poder de um contraente. 

 

Serpa, ….. de ……. de 2017 

 

Pelo Município de Serpa   

   

____________________________                          

 

Pela Sociedade Filarmónica de Serpa 

 

_____________________________ 

 

14. Pedido de atribuição de tarifa social - Manuel Francisco Fernandes Marques  

A Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, através de 

informação datada de 6 de abril de 2017, informa que o requerente Manuel Francisco Fernandes Marques 

Flores, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77º do Regulamento Municipal 

de Abastecimento de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo "os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida". 

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado que "o munícipe 

apresenta um rendimento bruto (718,17€) acima da retribuição mínima mensal garantida, 530,00€, pelo 

que não reúne critérios para beneficio da tarifa social". 

(Atualmente o valor da retribuição mínima mensal garantida é de 557,00€, o que não prejudica a 

apreciação feita). 

Consultado o referido Regulamento, não resulta claro quem detém a competência para decidir os pedidos 

de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11º, do Regulamento que Taxas e outras 

Receitas Municipais, que "compete à Câmara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções, sob 

proposta fundamentada." 

Face ao exposto, remete-se o presente pedido para apreciação e decisão da Camara Municipal de Serpa, 

propondo-se o respetivo indeferimento, em face da apreciação técnica do Gabinete de Ação Social e 

Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de atribuição de tarifa social a Manuel 

Francisco Fernandes Marques face à apreciação técnica elaborada pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação e conforme proposta elaborada pela Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. Pedido de atribuição de tarifa social – Maria da Conceição Pereira Gomes Paixão  

A Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, através de 

informação datada de 6 de abril de 2017, informa que a requerente Maria da Conceição Pereira Gomes 

Paixão, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77º do Regulamento Municipal 

de Abastecimento de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo "os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida". 

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado que "a munícipe 

apresenta um rendimento bruto (499,97€) abaixo da retribuição mínima mensal garantida, 530,00€, pelo 

que reúne critérios para benefício da tarifa social". 

(Atualmente o valor da retribuição mínima mensal garantida é de 557,00€, o que não prejudica a 

apreciação feita). 

Consultado o referido Regulamento, não resulta claro quem detém a competência para decidir os pedidos 

de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11º, do Regulamento que Taxas e outras 

Receitas Municipais, que "compete à Câmara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções, sob 

proposta fundamentada." 

Face ao exposto remete-se o presente pedido para apreciação e decisão da Camara Municipal de Serpa, 

propondo-se o respetivo deferimento, em face da apreciação técnica do Gabinete de Ação Socia e 

Educação. 

Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de atribuição de tarifa social a Maria da 

Conceição Pereira Gomes Paixão face à apreciação técnica elaborada pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação e conforme proposta elaborada pela Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Pedido de atribuição de tarifa social – Francisco Lourenço Moraes Quaresma  

A Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, através de 

informação datada de 6 de abril de 2017, informa que o requerente Francisco Lourenço Moraes 



ATA N.º 8/2017 

19 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 23 

Quaresma, solicita a atribuição de tarifa social ao abrigo do disposto no artigo 77º do Regulamento 

Municipal de Abastecimento de Água do Município de Serpa. 

De acordo com o definido no n.º 1, do citado artigo "os consumidores domésticos podem beneficiar de 

tarifas sociais no caso do agregado familiar possuir um rendimento bruto englobável para efeitos de IRS 

que não ultrapasse o valor equivalente à retribuição mínima mensal garantida". 

Feita a apreciação do pedido pelo Gabinete de Ação Social e Educação, foi informado que "o munícipe 

apresenta um rendimento bruto (440,09€) abaixo da retribuição mínima mensal garantida, 530,00€, pelo 

que reúne critérios para beneficio da tarifa social". 

(Atualmente o valor da retribuição mínima mensal garantida é de 557,00€, o que não prejudica a 

apreciação feita). 

Consultado o referido Regulamento, não resulta claro quem detém a competência para decidir os pedidos 

de atribuição de tarifa social, no entanto, determina o artigo 11º, do Regulamento que Taxas e outras 

Receitas Municipais, que "compete à Câmara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções, sob 

proposta fundamentada." 

Face ao exposto remete-se o presente pedido para apreciação e decisão da Camara Municipal de Serpa, 

propondo-se o respetivo deferimento, em face da apreciação técnica do Gabinete de Ação Socia e 

Educação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de atribuição de tarifa social a Francisco 

Lourenço Moraes Quaresma face à apreciação técnica elaborada pelo Gabinete de Ação Social e 

Educação e conforme proposta elaborada pela Divisão de Administração Geral, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre estes pedidos de atribuição de tarifa social, o Sr. Vereador Daniel Veiga sugeriu que o assunto seja 

divulgado no boletim informativo da autarquia, pois existirão muitos munícipes que desconhecem esta 

possibilidade, tendo o Sr. Presidente respondido que através da Rede Social, dos parceiros sociais e 

Juntas de Freguesia tem este assunto sido divulgado. --------------------------------------------------------------------- 

 

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa - Raul 

Manuel Bule Rebocho 

Sobre o assunto, o Gabinete de Ação Social e Educação emitiu o seguinte parecer, que se transcreve: 
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Identificação do munícipe 
 
«Na qualidade de requerente, Raul Manuel Bule Rebocho, solteiro, de 62 anos de idade, nascido a 

28/01/1955, portador do Cartão de Bilhete de Identidade 5292503, válido até 27/04/2017, residente na Rua Manuel 
Lampreia, 15, na freguesia de Serpa (Salvador e Santa Maria). 

 
Identificação da habitação 
 
O requerente é proprietário da habitação sita na Rua Manuel Lampreia, 15, em Serpa, tratando-se de um 

prédio urbano de rés-do-chão, tipologia 2.  
 
Caraterização socioeconómica 
 
O requerente encontra-se em situação ativa face ao emprego, sendo mecânico de profissão. No mês 

anterior à submissão de candidatura, ao referido programa, auferiu um vencimento de 530€, contudo do seu 
referencial histórico são assinalados vários dias/meses de baixa médica. 

 
 Intervenção solicitada a 20 de março de 2017 pelo requerente 
 
Reforço e reconstrução da parede lateral da habitação e intervenção da cobertura 

 
  Auto de vistoria 
  

Em anexo 
 
 

 PROPOSTA DE APOIO AO ABRIGO DO PMARCHS 
 
- Escalão B (318-530€), a autarquia comparticipa 75% da intervenção e o munícipe 25% da intervenção 
 
- Intervenção considerada na avaliação técnica:  

 Substituição de cobertura 

 Consolidação de paredes exteriores existentes 

 Substituição da instalação elétrica devido ao seu mau estado e deficiente funcionamento 
 
Tendo em conta que o requerente enquadra-se no Escalão B, e para fins de comparticipação do próprio 

munícipe na intervenção a realizar: 
 
Requerente 
Assumindo o requerente 25% da comparticipação, será da responsabilidade do requerente: 

 Intervenção na instalação elétrica 

 Aquisição/reparação de porta exterior 

 Pintura interior e exterior 

 Aquisição de sistema de exaustação de fumos na cozinha  

 Consolidação/intervenção na fachada 

 Aquisição de portas interiores 
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Município 
Assumindo a autarquia 75% da comparticipação, dada a urgência imediata de intervenção (auto de 

vistoria). 
 
Considere-se um Apoio Financeiro no valor de 18.142.50€, art.8 do regulamento do PMARCHS 

(supervisão do apoio pelo serviço de ação social desta autarquia), para fins de uma intervenção imediata:  

 Substituição de Cobertura 

 Consolidação de paredes laterais (uma parede já em derrocada, danos estruturais graves)  
 
Trabalhos previstos 
- Remoção de entulho, resultante da derrocada e transporte a vazadouro autorizado; 
- Demolição de parede em taipa (em risco de ruir) existente até ao firme e remoção de produtos sobrantes a 
vazadouro autorizado; 
- Remoção da cobertura existente e remoção de produtos sobrantes a vazadouro autorizado; 
- Execução de parede exterior em alvenaria armada, considerando execução de ligação as paredes existentes, 
considerando colocação de isolamento térmico entre a parede de alvenaria existente e a parede à construir; 
- Consolidação das paredes de taipa existentes, que se encontram em riscos de ruir; 
- Execução de lintel de travamento no topo das paredes, para segurar as mesmas e servir como base de 
assentamento da estrutura nova. 
- Execução de cobertura, em estrutura metálica, com colocação no interior de tabua de forro, isolamento térmico 
(min. 0,05m), subtelha e acabamento final com de telha e acessórios de remate tradicional. 
- Execução de beirado tradicional. 
- Execução de sistema de ventilação forçado nas instalações sanitárias (pela cobertura), tendo em conta as 
condições mínimas de salubridade.» 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de intervenção na habitação 

sita na Rua Manuel Lampreia, n.º 15 em Serpa, no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação 

da Habitação no Concelho de Serpa. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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18. Passadiços do Pulo do Lobo – Projeto de Execução 

Na sequência da aprovação do estudo prévio do projeto de construção de uma estrutura de madeira 

(passadiço e escada) de acesso ao Pulo do Lobo, na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 27 de 

julho de 2016, o Órgão Executivo tomou conhecimento do respetivo projeto de execução. 
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19. Proposta de atribuição do Lote n.º 33 na Zona Industrial de Serpa a Ivo Garcias Sociedade 

Embalagens, Lda - Porespack 

Procedeu-se à análise da seguinte informação de atribuição de lote de terreno na Zona de Atividades 

Económicas de Serpa, apresentada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico: -------------- 

 

“A empresa Ivo Garcias Sociedade Embalagens, Lda. (Porespack) é uma empresa atualmente situada 

no lote 32 na Zona Industrial de Serpa com Emissão de Licença de Utilização desde 2 de fevereiro de 

2015. A atividade realizada no lote 32 está ligada à fabricação de formas de alumínio para uso 

alimentar pretendendo através deste pedido ampliar as suas instalações para o lote 33.  

 

Atendendo aos critérios de seleção para a aquisição de lotes, Artigo 499º do Código de Regulamento 

e Posturas do Município de Serpa informa-se: 

 

Sustentabilidade a curto, médio e longo prazo do projeto empresarial – Quanto à sustentabilidade 

do projeto empresarial o requerente, com sede em Serpa, apresenta um negócio já solidificado com 

registo de aumento de produção e de vendas (de exportação). 

Conexões do tipo de atividade económica a desenvolver com o tecido produtivo local e 

regional – Atualmente a empresa de título privado sediada na ZI Serpa gera 14 postos de trabalho de 



ATA N.º 8/2017 

19 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 32 

mão-de-obra local contribuindo assim para a dinamização da economia local. Paralelamente promove 

o desenvolvimento sustentável na economia local e regional; o alargamento da base económica de 

exportação; estimula a produção de bens e serviços transacionáveis e de carater inovador; estimula a 

cooperação entre as empresas e incentiva o desenvolvimento de outras economias.  

Número de postos de trabalho a criar -Quanto aos postos de trabalho a criar, e de acordo, com a 

informação prestada na pretensão, prevê-se a criação de mais 2 novos postos de trabalho. 

Valor do investimento – O valor de investimento total não é referido. 

Condições físicas necessárias à instalação - A área coberta pretendida é de 800m2 . 

Não se verificam quaisquer detritos ou outros efeitos sobre os recursos naturais.  

 

Em traços gerais informa-se que o requerente apresenta uma pretensão que corresponde ao que lhe é 

exigido sendo que o lote pretendido (lote 33), lote localizado junto às instalações já existentes da 

Porespack, é indispensável para uma futura ampliação. O lote 33 apresenta a área pretendida.” --------- 

 

Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote n.º 33 da Zona de Atividades Económicas 

de Serpa à empresa Ivo Garcias Sociedade Embalagens, Lda. (Porespak), para ampliação das 

instalações. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

20. Proposta de atribuição do Lote n.º 13A na Zona de Atividades Económicas de Pias a 

Joaquim da Silva Lopes 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta de atribuição de lote de terreno na Zona de Atividades 

Económicas de Pias, apresentada pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico: ------------------- 
 

Proposta de atribuição do Lote 13A a Joaquim da Silva Lopes  

O requerente Joaquim da Silva Lopes realizou, em 30 de agosto de 2011, um pedido de lote para a Zona 

de Atividades Económicas de Pias renovando o mesmo pedido em abril de 2015 e maio de 2016.  

O objetivo é o de ampliar a “Oficina e lavagem automática de automóveis” que está atualmente em 

construção no lote 13. 

Assim e de forma a dar resposta ao solicitado pelo requerente, propõe-se a atribuição do lote 13A, com 

uma área total de 551.51 m2, a Joaquim da Silva Lopes. ------------------------------------------------------------------ 

 

Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conforme proposta apresentada pelo Gabinete de Apoio 

ao desenvolvimento Económico, atribuir o lote n.º 13A da Zona de Atividades Económicas de Pias a 

Joaquim da Silva Lopes), para ampliação da “Oficina e lavagem automática de automóveis”. ------------------- 
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21. CP 2/2017 – Empreitada de Requalificação e Refuncionalização do Mercado Municipal de 

Serpa – Ratificação de Despacho 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que na sequência da verificação de 

uma incorreção e supressão de elementos fundamentais no artigo 11º do programa de procedimento – 

Documentos que instruem a proposta - elaborou-se uma Adenda ao Programa de Procedimento. 

 

Nos termos do artº 40º, nº 2 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), aprovar as peças do procedimento. 

 

As peças do procedimento foram aprovadas por deliberação de câmara de 15/02/2017. 

 

Atendendo à urgência do procedimento submeteu-se a Adenda do Programa de Procedimento, a 

despacho do Sr. Presidente, tendo ficado o despacho sujeito a ratificação pela Câmara Municipal, de 

acordo com o estipulado pelo artº 35º, nº 3 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (adiante designado 

RJAL), aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro. ---------------------------------------------------------------- 
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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 4 de abril, respeitante à 

Adenda do Programa de Procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

22. CPI 35/2017 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento, em informação datada de 11 de abril do 

corrente ano, refere que, tornando-se necessário proceder à abertura de concurso para o Fornecimento de 

Energia Elétrica no Mercado Livre e uma vez que o valor estimado é de 1.125.000,00€ (um milhão, cento 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 CCP, aprovado pelo DL 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redação, 

conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do DL 197/99, de 8 de junho, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade: 

 

 Proceder à abertura de Concurso Público com publicidade internacional nos termos dos artigos 

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 júri a seguir referido, que 

conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe d DAFRHAJ, Jurista – Presidente; 

- Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da DOMA, Engenheiro – Vogal; 

- Fernanda da Conceição Barradas, Técnica Superior, Economista – Vogal; 

Suplentes: 

- Nuno Miguel Carvalho Canhita, Técnico Superior 

- Alzira dos Santos Pé-Leve Figueira, Técnica Superior. 

 

O procedimento está cabimentado pela gestão financeira com o número sequencial 14468/2017. ------------- 

 

23. Pedido de Emissão de Parecer ao aumento de compartes do prédio sito no Cadaval, em 

Brinches 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

datada do dia 27 do mês de abril:  
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«Pretende o requerente, Elídio José Rala, na qualidade de Proprietário solicitar 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 nos seguintes prédios: 
 
1- Prédio rústico situado em “Cadaval”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
115/19860213 e inscrito na matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo 8 – Secção E, com 
1,35hectares, na proporção de: 
 
-  ½ a Nádia Susana Piedade Rala 
-  ½ a Carlos André Piedade Rala 
 
2- Prédio rústico situado em “Cadaval”, descrito na competente Conservatória do Registo Predial sob o n.º 
36/19850813 e inscrito na matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo 59 – Secção E, com 
1,35hectares, na proporção de: 
 
-  1/6 a Nádia Susana Piedade Rala 
-  1/6 a Carlos André Piedade Rala 
 
decorrente da partilha de bens que constituíam o património do casal  Elídio José Rala e Isaura Rebocho 
Caetano (falecida), 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.(…)» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Deliberação  

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

favorável à constituição de aumento do número de compartes no prédio rústico acima identificado.  

 

24. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Nova n.º 35, em Serpa 
 

Anúncio 13789/2017 -Direitos de Preferência  

 

Nº Pedido - 13789/2017   Data do Anúncio -  07-04-2017   

Data de Disponibilização no Site - 07-04-2017  

 

Dados do Requerente 

Nome/Firma ou Denominação 

Conservatória dos Registos Civil, Predial, Comercial e Automóveis de Serpa  

NIF/NIPC - 600007634  



ATA N.º 8/2017 

19 DE ABRIL 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 38 

 

E-mail -registos.serpa@irn.mj.pt  

Telefone - 284540280  

Endereço - Rua José Maria da Graça Afreixo, Serpa  

 

 

Vendedor(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

António Francisco Malveiro Monteiro 189496045 

Arminda de Jesus Malveiro Monteiro 176742123 

Irene da Conceição Malveiro Monteiro Rocha 120303329 

José António Malveiro Monteiro 137916493 

Manuel Henrique Malveiro Monteiro 135036658 

Maria Ana Malveiro Monteiro Estevens 119836700 

Maria de Lurdes Malveiro Monteiro Ramos 136220762 

 
Comprador(es) 

Nome/Firma ou Denominação NIF/NIPC 

Pedro Miguel Torrão Raposo 228562325 

 

Identificação do Imóvel 

Descrição em Livro ----  Descrição em Ficha - 3905  Artigo Matricial - 1364  

Quota Parte ----  Fração Autónoma ----  

Área Bruta Privativa (área prevista no artigo 40º do CIMI) - 90 m2 ; Área Total - 110.2 m2  

Arrendado - Não    Destino - Habitação    

 

Localização do Imóvel  

Endereço - Rua Nova, nº 35  

Distrito - Beja   Concelho - Serpa   Freguesia - Serpa (Salvador)  

 

Dados da Transmissão 

Tipo de Negócio - Compra e venda  

Preço – 70 000  Moeda - Euros  

Data previsível do negócio - 12-04-2017  

Observações - ----  
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Sobre o assunto, em informação datada de 7 do corrente mês de abril, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território refere que o edifício não apresenta quaisquer características relevantes e 

atendendo também à sua localização, consideram que não deverá ser exercido o direito de preferência por 

parte do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência na 

venda do imóvel sito na Rua Nova, n.º 35 em Serpa, pelo valor proposto de 70.000,00 (setenta mil euros). 

 

25. Retificação das áreas dos lotes 30; 31; 35; 36 e 37 da Zona Industrial de Serpa 2.ª Fase 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa informa que em Reunião do Órgão 

Executivo realizada em 01.10.2014 foi deliberado alterar pela segunda vez o “Loteamento da Zona 

Industrial de Serpa – 2ª fase” resumindo-se esta alteração na ampliação da área de intervenção em mais 

99.061,13m2, passando assim a área de intervenção total a ser de 122.625,00m2 e na constituição de 

catorze novos lotes perfazendo um total de vinte e quatro. 

Face ao acima exposto, e por não se encontrarem corretamente identificadas na deliberação da Câmara 

Municipal de 28/01/2009 as novas áreas dos lotes nº 30; 31; 35; 36 e 37 segue abaixo a informação, sobre 

a atribuição de lotes às empresas respetivas com as novas áreas corrigidas, que deverá ser aprovada em 

Reunião do Órgão Executivo: 

 

a) Lote 30 atribuído em RCM de 28.01.2009 à Queijaria Guilherme Unipessoal, Lda. com a área de 

3687m2.Reversão do lote 30 à CMS em reunião de 21.11.2014  

Atualmente a CMS é titular do lote 30 e tem a área total correta de 3 631,50 m2 com base na 2ª 

alteração do “Loteamento da Zona Industrial - 2ªfase”. 

 

b) Lote 31 atribuído em reunião de 28.01.2009 à empresa Pejofil - Materiais de Construção, Lda. 

com a área total de 2 280m2.  

Atualmente o lote está atribuído à empresa Pejofil – Mat. de Construção, Lda sendo a área correta 

de 2 302,80 m2 com base na 2ª alteração do “Loteamento da Zona Industrial - 2ªfase”. 

c) Lote 35 atribuído em RCM DE 28.01.2009 a Miguel Ferreira Carrasco com a área de 2187m2. 

Mais tarde o mesmo lote é revertido à CMS em reunião de 4.10.2015.  

Posteriormente o lote 35 é atribuído à empresa Biodamasco em RCM 04.11.2015 sendo a área 

total correta de 2 173,90 m2 com base na 2ª alteração do “Loteamento da Zona Industrial - 2ªfase”. 

d) Lote 36 atribuído à empresa Betão & Taipa em RCM em 28.01.2009 com a área de 2500m2. 

Atualmente o lote 36 está atribuído à empresa Betão & Taipa mas a área total correta é de 2 

485,70m2 com base na 2ª alteração do “Loteamento da Zona Industrial - 2ªfase”. 

e) Lote 37 atribuído em 23.02.2011 à empresa Serluz com a área 1355 m2. Em reunião de 

4.10.2015 o mesmo lote é revertido à CMS.  
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Posteriormente o lote 37 é atribuído à Cooperativa Agrícola de Produtores Bio do Alentejo, CRL - 

ALMABIO em reunião de 28.09.2016 sendo a área total correta de 1 360,30m2 com base na 2ª 

alteração do “Loteamento da Zona Industrial - 2ªfase”. 

Deliberação  

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir os lotes 30, 31, 35, 

36 e 37 às empresas respetivas com as áreas corretamente retificadas. ---------------------------------------------- 

 

26. Declaração de interesse – Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa e tendo em vista a apresentação 

de candidatura ao Programa Capital Humano (POCH), a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, 

considerar de interesse a formação de jovens para as saídas profissionais dos cursos de Técnico de 

Informática – Sistemas, Técnico de Apoio à Gestão, Técnico de Animador Sociocultural e Técnico de 

Apoio familiar e de Apoio à Comunidade e em termos a definir posteriormente, disponibiliza-se a colaborar 

com a escola na respetiva formação, nomeadamente ao nível da implementação da formação em contexto 

de trabalho ou de outras atividades que vierem a ser acordadas no âmbito da parceria e/ou protocolos de 

colaboração a estabelecer. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

27. Segunda alteração ao mapa de pessoal 2017 

No âmbito do ciclo anual de gestão, o órgão deliberativo municipal pronuncia-se no sentido de proceder à 

aprovação de um Mapa de Pessoal, que, de acordo com o planeamento dos serviços, quantifica e 

carateriza os postos de trabalho necessários para o desenvolvimento das atividades, atribuições e 

competências. 

 

Nos termos do disposto nos arts. 28º e 29º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LGTFP) 

aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20/06, sempre que a previsão dos trabalhadores se revelar insuficiente, 

para levar a cabo a realização das atividades dos serviços, de acordo com as atribuições e estratégias do 

Município, pode proceder-se a alterações ao respetivo Mapa de Pessoal para recrutamento dos recursos 

humanos que se venham a revelar necessários, para além dos inicialmente previstos. 

 

Uma vez efetuado um diagnóstico mais atualizado, verificam-se as seguintes necessidades: 

- 2 lugares de Assistente Técnico (Administrativo) para a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude; 

- 1 lugar de Técnico Superior (Engenharia Civil) para a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

Do que antecede, resulta a presente proposta de criação no mapa de pessoal dos lugares previstos no 

Anexo I, por tempo determinado, para dar resposta a novas necessidades transitórias, a seguir 

justificados: 
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Grupo de 
Pessoal/Carreira 

Área 
Funcional 

Lugares a 
tempo 

indetermin. 

Lugares 
a tempo 

determin. 

Justificações 

 
Técnico Superior 

 
Engenharia 
Civil 

  
1 
 

Considerando que cada vez mais em todos os 
processos da DUOT se verifica a necessidade de 
apoio da área de engenharia civil e que o apoio 
técnico da DOMA é pontual e não dá resposta às 
necessidades nomeadamente na área de 
fiscalização onde é fundamental um 
acompanhamento técnico, desde vistorias a 
acompanhamento de processos de obra quer em 
fase de analise, designadamente questões 
como segurança contra incendio, certificação 
energética, infraestruturas em loteamentos, 
ligações de redes de saneamento, etc., como na 
fase de construção. Assim, pretende-se avaliar 
transitoriamente a necessidade diária da 
permanência de um técnico desta área face aos 
processos em curso. 

 
Assistente 
Técnico 

 
Administrativo 

  
2 

Para satisfação de necessidades transitórias na 
área administrativa da Unidade Municipal da 
Cultura, Desporto e Juventude, para colmatar o 
acréscimo de trabalho e responsabilidade dos 
trabalhadores que na referida área prestam 
serviço. 
O carácter transitório da presente necessidade 
resulta da aprovação de candidaturas a projetos 
cofinanciados, que representam um volume de 
trabalho acrescido, pelo período do projetos, 
considerando as exigências de acompanhamento 
e desenvolvimento. 

 

Os encargos resultantes da criação de dois postos de trabalho de Assistente Técnico (Administrativo), na 

Unidade Municipal da Cultura, Desporto e Juventude e de um Técnico Superior (Engenharia Civil) na 

Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, encontra-se devidamente suportado no Orçamento 

Municipal para 2017, conforme informação emitida pelo Serviço de Gestão Financeira, documento interno 

nº 3393, de 10 de abril de 2017. 

Considerando que, nos termos do disposto na alínea o), do n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea 

ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 

3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal aprovar, manter ou alterar o Mapa de Pessoal do Município, propõe-se que a presente 

seja remetida à reunião da Câmara Municipal, para apreciação e posterior envio a reunião da Assembleia 

Municipal de Serpa, para deliberação. 
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Junta-se:  

 - Informação do Serviço de Gestão Financeira; 

 - Alteração parcial ao Mapa de Pessoal 2017; 

 

Informação do Serviço de Gestão Financeira 

Tendo presente a retificação solicitada informo que a previsão da despesa em orçamento comporta a 

criação dos seguintes lugares no mapa de pessoal: 

 

-> dois lugares de Assistente Técnico, a termo resolutivo certo, com inicio previsível a 1 de junho de 2017 

e remuneração mensal de 683,13€. 

 

683,13 x 2 x 7 = 9.563,82€; 

 

-> um lugar de Técnico Superior (engenharia civil), a termo resolutivo certo, com inicio previsível a 1 de 

setembro de 2017 e remuneração mensal de 1.201,48€. 

 

1.201,48 x 4 = 4.805,92€ 
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 Deliberação  

Nos termos da alínea o), n.º 1, do artigo 25º, conjugada com a alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33º, ambos 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e da alínea a), do n.º 2, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 

3 de setembro, a Câmara Municipal deliberou por maioria, com três abstenções dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, solicitar à Assembleia Municipal a aprovação da proposta de alteração 

ao Mapa de Pessoal, acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

28. Rescisão de Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento – Mercearia de Serpa 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que a empresa Mercearia de Serpa por se 

encontrar numa fase de expansão para o centro da cidade de Serpa, em 30 de março de 2017 e por via 

email, solicita a partir do dia 31 de março do corrente ano a rescisão do Contrato de Concessão de Apoio 

ao Investimento, que teve início em 1 de novembro de 2016. A empresa ocupa atualmente o gabinete nº 

11 no CADES atribuído em reunião de 2016.09.29 por 1 ano.  

A Camara Municipal tomou conhecimento do assunto. ------------------------------------------------------------------- 

 

29. Candidatura ao espaço CADES – Desistência de Nádia Alexandra Marques Evaristo 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico informa que a requerente Nádia Alexandra Marques 

Evaristo, em 20 de março de 2017 e por via email, já não tem interesse num gabinete no Espaço CADES. 

O motivo desta desistência prendeu-se com o facto de inesperadamente ter surgido uma oportunidade de 

emprego. 

A requerente não celebrou Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento com o Município de Serpa 

uma vez que atribuição do gabinete nº 14 foi deliberada na reunião de 8 de março do corrente ano.   

A Camara Municipal tomou conhecimento do assunto. -------------------------------------------------------------------- 

 

30. Abertura de Procedimento – Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Área Exterior da 

Escola Primária e Pré-Primária de Brinches 

Conforme I/1915/2017 do Serviço de Empreitadas, torna-se necessário proceder à abertura de 

procedimento para a Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Área Exterior da Escola Primária e Pré-

Primária de Brinches. 

 

Neste contexto e atendendo que o valor estimado da obra é de € 168.604,28 (cento e sessenta e oito mil 

seiscentos e quatro euros e vinte e oito cêntimos) a acrescer a taxa de IVA legal em vigor, cabimentado 

com o número sequencial 14588/2017, e de acordo com a informação da Subunidade de Contratação 

Pública e Aprovisionamento, datada de 4 do corrente mês de abril, nos termos do artigo 36º, nº 1 do 

Código dos Contratos Públicos, 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, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade o seguinte:  
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 Iniciar o procedimento de concurso público sem publicidade internacional, de acordo com o 

disposto no art 38º e artº19, nº1, alínea b), ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado 

com o Regulamento UE Nº2342/2015 da Comissão, de 16 de dezembro; 

 Aprovar o programa de procedimento e caderno de encargos, de acordo com o disposto no artº40, 

nº1, b) e nº 2 do CCP, conjugado com a competência prevista no nº 1, alínea f) do artigo 33º, da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, que define o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante;  

 Designar o seguinte Júri: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, como Presidente; David Dias - Técnico 

Superior e Nuno Canhita - Técnico Superior, como Vogais. Elementos suplentes: Daniel Casteleiro 

- Técnico Superior e Fernanda Barradas - Técnica Superior. 

 

31. Assuntos gerais de interesse autárquico 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do seguinte assunto, remetido pelo Grupo Parlamentar “Os 

Verdes”: 
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32. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 73 referente ao dia 18 de 

abril do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos:1.525.736,98 (um milhão, quinhentos e vinte e 

cinco mil, setecentos e trinta e seis euros e noventa e oito cêntimos) e 69.414,73 (sessenta e nove mil, 

quatrocentos e catorze euros e setenta e três cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

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

 

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente informou que nos 

próximos dias irá dar-se inicio à obra do jardim municipal, dado que já houve aprovação por parte do 

Tribunal de Contas. Referiu ainda que já se começou a obra do campo de jogos em A-do-Pinto e vai 

começar também em Vale de Vargo e na zona da Neta está a proceder-se ao asfaltamento dos restantes 

4 kms que ainda estão em terra batida. Iniciou-se ainda o trabalho de limpeza do edifício em Pias, onde 

será desenvolvido o projeto do parque multiusos. Informou ainda que será enviado convite aos vereadores 

para a inauguração do pavilhão desportivo de Vila Nova de S.Bento, na sexta-feira de manhã. ---------------- 

 

 

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. Conta de Gerência relativa ao ano de 2016  

2. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

3. Licenças de recinto improvisado 

4. Licenças de recinto itinerante 

5. Licenças de provas desportivas  

6. Grupo Coral Feminino Papoilas do Enxoé – Pedido de apoio  

7. Associação 2CV Portugal 2017 – Pedido de apoio  

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua da Oliveira, freguesia de Pias 

9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua – Rua da Branca, freguesia de Vila Nova de S. 

Bento 

10. Auxílios Económicos aos alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico - Ano letivo 2016/2017 -  9ª Fase 

11. Destaque de parcela do prédio sito na Rua do Carrascalão n.º 27, freguesia de Vila Verde de 

Ficalho 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro no prédio sito na 

Rua dos Cravos n.º 5 e 7, em Vale de Vargo 

13. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Serpa e a Sociedade Filarmónica de Serpa 

– Comemorações do 25 de abril   
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14. Pedido de atribuição de tarifa social - Manuel Francisco Fernandes Marques  

15. Pedido de atribuição de tarifa social – Maria da Conceição Pereira Gomes Paixão  

16. Pedido de atribuição de tarifa social – Francisco Lourenço Marais Quaresma  

17. Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da Habitação no Concelho de Serpa – Rui Manuel 

Bule Rebocho 

18. Passadiços do Pulo do Lobo – Projeto de Execução 

19. Proposta de atribuição do Lote n.º 33 na Zona de Atividades Económicas de Serpa a Ivo Garcias 

Sociedade Embalagens, Lda - Porespack 

20. Proposta de atribuição do Lote n.º 13 na Zona de Atividades Económicas de Pias a Joaquim da 

Silva Lopes 

21. CP 2/2017 – Empreitada de Requalificação do Mercado Municipal de Serpa – Ratificação de 

Despacho 

22. CPI 35/2017 – Fornecimento de Energia Elétrica em Mercado Livre 

23. Pedido de Emissão de Parecer Favorável à aquisição de prédio sito no Cadaval, em Brinches 

24. Direito de preferência na venda do imóvel sito na Rua Nova n.º 35, em Serpa 

25. Retificação das áreas dos lotes 30; 31; 35; 36 e 37 da Zona Industrial de Serpa 2.ª Fase 

26. Declaração de interesse – Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa 

27. Segunda alteração ao mapa de pessoal 2017 

28. Rescisão de Contrato de Concessão de Apoio ao Investimento – Mercearia de Serpa 

29. Candidatura ao espaço CADES – Desistência de Nádia Alexandra Marques Evaristo 

30. Abertura de Procedimento – Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Área Exterior da Escola 

Primária e Pré-Primária de Brinches 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H20 da qual, para constar, se 

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

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

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

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

 

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                               (Anabela Baleizão Cataluna) 
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Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 19 de abril de 2017 
 

 

 

ANEXO 1 – Conta de Gerência relativa ao ano financeiro de 2016 

 

ANEXO 2 – Fornecimento de energia elétrica em mercado livre  

 

ANEXO 3 – Empreitada de Remodelação dos Edifícios e Área Exterior da Escola Primária e Pré-Primária 

de Brinches 
 

 


