
ATA N.º 17/2018 

22 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    1 

 

 

ATA N.º 17/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 22 de agosto de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Odete Bernardino Afonso Borralho 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura:17H30  

 

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 17/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA  DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 22 

 DE AGOSTO DE 2018 

 

Na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 22 

de agosto de 2018, 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 16/2018 

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 16, relativa à reunião realizada no dia 8 de agosto, a qual foi previamente 

distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada, por unanimidade, após uma alteração solicitada pelo 

Sr. Vereador Manuel Soares. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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. Protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-escolar/alunos do 

1.º ciclo do ensino básico, a celebrar entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e o 

Município de Serpa 

4. Protocolo de colaboração no âmbito da execução do programa de expansão e desenvolvimento do 

pré-escolar, a celebrar entre o Município de Serpa e a Associação Aldeia Nova 

5. C.P. 2/2010 – Empreitada de execução da via verde - Ciclovia, entre a piscina coberta e o Rio 

Guadiana (Azenha da Ordem) – Libertação de garantia autónoma 

6. C.P. 40/2018 – Aquisição de gás propano a granel - Relatório final e adjudicação 

7. Constituição de compropriedade – Prédio rústico art.º 10.º secção N, Serpa – requerente: Joana 

Raquel Prior Neto  

8. Abertura de procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes intermédios e proposta 

de designação do respetivo júri 

9. Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Alteração do lote atribuído a Inês 

Maria Flores Martins 

10. Zona de Atividades Económicas de Pias – Proposta de atribuição de lote 18A 

11. Obras de requalificação da envolvente do edifício da CIMBAL – Repartição de despesas 

12. Aquisição da “Casa do Abade Correia da Serra” 
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13. Assuntos gerais de interesse autárquico   

14. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

De acordo com o parecer dos respetivos serviços e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 
Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 
isentar do pagamento de taxas, as seguintes entidades: 

 
Entidade Doc./Data Evento/Data Licença Taxa 

Agrupamento de 
escolas n.º 1 Serpa 

9262 
2018.06.19 

Baile dos Santos Populares 
22 de junho  

Ruido  
Recinto 

improvisado 

 
35,00€ 

 

Associação de 
Estudantes da Escola 
Secundária de Serpa 

8630 
2018.06.11 

Baile para angariação de fundos 
15 de junho 

 

 
Ruido 

 
20,00€ 

Associação Caçadores 
Vendinha e anexas 

12154 
2018.08.09 

Jantar convívio com animação 
musical 

11 e 12 de agosto 

 
Ruido 

 
20,00€ 

Comissão Festas de 
S.Sebastião – Vale de 

Vargo 

12305 
2018.08.16 

Baile 
18 e 19 de agosto 

Ruido e recinto 
improvisado 

 
35,30€ 

Moto Clube Barreiro 12024 
2018.08.13 

Passeio anual a Serpa 
Dias 1 e 2 de setembro 

Utilização do 
parque de 
campismo 

 
172,38€ 

 
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 os seguintes despachos proferidos pelo Sr. Presidente e Sr. Vice-

Presidente respeitantes ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Secção Equestre de 
Vale de Vargo 

Espetáculo musical  
Parque desportivo 

Vale de Vargo 

11675 
2018.07.31 

4 de agosto 2018.08.03 

Junta Freguesia de Vila 
Verde de Ficalho 

FATOR 11794 
2018.08.02 

3 a 5 agosto 2018.08.03 

 Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Evento musical com 
DJs 

11998 
2018.08.07 

14 de agosto 2018.08.10 

Comissão Festas Vales 
Mortos 

Festa anual em 
Honra de Santa 

maria e São José 

12074 
2018.08.08 

14 a 18 de 
agosto 

2018.08.10 
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Foi ainda deliberado, por unanimidade, autorizar a emissão da seguinte licença de recinto improvisado: 
 

Requerente Atividade/local Doc. Entrada Data de 
realização  

Comissão Festas Pias Brincadeira com 
vacas 

11389 
2018.07.25 

24 e 25 de 
agosto 

 
 

3. Protocolo de fornecimento de refeições escolares a crianças da educação pré-

escolar/alunos do 1.º ciclo do ensino básico, a celebrar entre a Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares e o Município de Serpa 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o teor do seguinte protocolo, a celebrar com a 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares: 

 

DIREÇÃO-GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES E MUNICÍPIO DE SERPA 
 

Protocolo de Fornecimento de Refeições Escolares a  
crianças da Educação Pré-escolar / alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico 

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

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

Cláusula segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

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

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

2. Prestar o serviço de refeições às horas estabelecidas (3) nas instalações determinadas (4) aos 
alunos e crianças (2) dos estabelecimentos de educação e ensino (1) referidos no anexo I, durante 
o ano letivo, de acordo com o calendário escolar. 

3. Disponibilizar as refeições ao preço unitário estabelecido contratualmente com o fornecedor de 
refeições confecionadas, conforme consta no anexo 1. 

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

 
Cláusula terceira 

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

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

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

3. O pagamento referido no ponto 2, à semelhança de anos anteriores, é efetuado diretamente pela 
Câmara Municipal de Serpa ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa, cujos valores ou outros 
dados afins poderão ser consultados na aplicação REVVASE. 

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

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



ATA N.º 17/2018 

22 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    6 

Cláusula quarta 
(Situações Omissas) 

As situações omissas serão resolvidas por acordo entre os outorgantes. 
 

Cláusula quinta 
(Vigência) 

1. O presente protocolo tem efeitos a partir de 1 de setembro de 2016, sendo renovado 
automaticamente para os anos letivos seguintes. 

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

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

 
Por estarem de acordo com o presente clausulado, vai o mesmo ser assinado em duplicado, ficando um 
exemplar na posse de cada outorgante, extraindo-se cópias para conhecimento dos agrupamentos de 
escolas ou escolas não agrupadas constantes do anexo I. 
 
Aos ______ de ______ de 2018 
 
Pelo Primeiro Outorgante,     Pelo Segundo Outorgante,  
A Diretora-Geral dos Estabelecimentos                 O Presidente da Câmara  
Escolares,                                               Municipal de Serpa,  
 
Maria Manuela Pastor Faria               Tomé Alexandre Martins Pires 
               

Anexo I 
 

Ano Letivo 2016/2017 
Preço Contratualizado com o fornecedor (unitário), para 2016/2017: 1.41 € (mais 13% IVA) 
Valor a pagar pelo aluno (nos termos do Despacho anual da ASE)  

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

 

  
Escolas/JIs 

Nº alunos 
Abrangido

s 

Horário 
da 

refeição 

Local 
(fornecimento 
das refeições) 

Refeitório que fornece e 
Agrupamento de Escolas 
ou Escola não Agrupada 

Obs. 

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

 
EBI/JI de Pias 

 
100 

12.00h 
14.00h 

 
Refeitório  

Refeitório EBI/JI Pias 
Agrupamento n.º1 Escolas 
de Serpa 
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4. Protocolo de colaboração no âmbito da execução do programa de expansão e 

desenvolvimento do pré-escolar, a celebrar entre o Município de Serpa e a Associação 

Aldeia Nova 

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, concordar com a seguinte proposta de protocolo a 

celebrar com a instituição Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de V.N.S. Bento, para 

desenvolvimento do Programa de Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar, com Apoio em Sala de 

Aula e desenvolvimento da Componente de Apoio à Família, para que se possa assegurar a oferta 

educativa associada nos Agrupamentos de Escola nº1 e nº2, mediante afetação de 20 assistentes 

operacionais, no período de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2018: 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-ESCOLAR 

 

Entre: 

- O Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público nº501112049, com sede na praça da República, 

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

deliberação de reunião de câmara datada de__/__/__. 

E 

- Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento, pessoa coletiva de direito público 

nº 507067134, com sede na Avenida da Liberdade, 7830-080, em VNSBento, neste ato representada pela 

Presidente Maria Manuela Martins Valente Pica. 

 

Considerando que: 

- O Município de Serpa tem celebrado anualmente um acordo de colaboração com a Direção Regional de 

Educação do Alentejo e o Instituto de Segurança Social, em harmonia com a Lei nº5/97 de 10 de Fevereiro 

e o Decreto-lei 147/97 de 11 de Junho, e com o Protocolo de colaboração celebrado a 28 de Julho de 

1998 pelo Ministério da Educação com Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, para regulamentação das condições de participação no Programa de 

Expansão e Desenvolvimento do Pré-escolar; 

- A adesão ao programa implica que o Município de Serpa assegure a oferta das atividades de Apoio em 

Sala de Aula e da Componente de Apoio à Família; ou seja, as atividades que se destinam a assegurar o 

acompanhamento das crianças na educação pré-escolar, durante, antes e depois do período diário das 

atividades educativas e respetivas interrupções, com comparticipação da Administração Central, no 

sentido da viabilização do acesso universal a uma educação pré-escolar pública de qualidade, 

independentemente do nível socioeconómico das famílias; 

- O programa em apreço tem sido assegurado por assistentes operacionais, na sua grande maioria, com 

término de vínculo laboral com este município a 31 de Agosto 2018, não estando, por isso, assegurada a 

alocação de recursos humanos para execução no ano letivo de 2018/19, a iniciar na 1ª quinzena de 

Setembro (o processo de concurso para recrutamento por tempo indeterminado para a carreira e categoria 
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de assistente operacional na área funcional de ação educativa - Aviso 7575/de 6 de Junho de 2018 - e 

respetiva afetação ao quadro de pessoal, de acordo com informação da divisão de administração, 

finanças, recursos humanos e assessoria jurídica, não estará concluído à data de início do próximo ano 

letivo); 

- A Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento é uma entidade vocacionada para 

dar resposta às solicitações ao nível do pré-escolar, para além de ter uma estrutura de suporte 

devidamente organizada; 

 

É celebrado entre as partes outorgantes o presente protocolo de colaboração no âmbito do programa de 

expansão e desenvolvimento do pré-escolar que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1ª 

Compete ao Município de Serpa: 

a) Implementar os serviços de apoio em sala de aula e componente de apoio à família no âmbito do 

programa de expansão e desenvolvimento do pré-escolar nos jardins-de-infância do concelho de 

serpa, assumindo na integra as responsabilidades determinadas no acordo de colaboração atrás 

mencionado; 

b) Transferir para a 2ª outorgante a verba inicial de 1300,00 euros para fazer face à execução de 

tarefas contabilístico-financeiras e administrativas e às despesas com material de desgaste 

necessário á realização das atividades.  

 

Cláusula 2ª 

Compete à Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento Social de VNS Bento 

a) Assegurar a oferta das atividades da componente de apoio à família de segunda a sexta-feira em 

articulação direta com as educadoras de infância das várias salas; 

b) Apoiar as educadoras nas atividades educativas em sala de aula; 

c) Proceder ao acolhimento e vigilância das crianças, bem como apoiar na alimentação e 

manutenção das instalações e equipamentos; 

d) Identificar e disponibilizar os meios humanos necessários para plena e adequada execução das 

atividades, mediante eventual contratação; 

e) Desempenhar com zelo, dedicação e rigor as funções que lhe são confiadas; 

f) Aplicar as verbas colocadas à disposição em rigorosa conformidade com a finalidade do presente 

protocolo; 

g) Apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o ano letivo em apreço, sempre que lhe 

for solicitado pela 1ª outorgante; 

h) Assegurar o cumprimento das normas de procedimento para a componente de apoio à família; 

i) Garantir que o funcionamento dos jardins-de-infância onde está a decorrer a componente de apoio 

à família na educação pré-escolar ocorra entre as 8h00 e as 18h00 
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Cláusula 3ª 

1- O Município de Serpa compromete-se a transferir para a Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento a verba total de 78 504,80 euros, à qual serão deduzidos os 1300,00 euros iniciais, 

com transferências mensais  (até ao dia 20 de cada mês) de 19 301,2 euros, conforme Anexo II, entre 

setembro e dezembro de 2018, por forma a assegurar as atividades referenciadas em sede do presente 

protocolo. 

 

2- Ao presente protocolo foi atribuído o número de cabimento sequencial____. 

 

Cláusula 4ª 

O número de anos a abranger, o número de salas, respetiva localização, e auxiliares assistentes 

operacionais de ação educativa são as constantes do Anexo I, que fica a fazer parte integrante do 

presente protocolo. 

 

Cláusula 5ª 

1- O presente protocolo é válido de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2018; 

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

denunciado por uma das partes, desde que o faça com a antecedência mínima de 30 dias, relativamente à 

data proposta para o seu termo; 

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

alterações ao protocolo. 

 

Cláusula 6ª 

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

um elemento de cada instituição outorgante em estreita colaboração com os jardins-de-infância envolvidos 

à qual competirá acompanhar a execução das atividades programadas e propor, sempre que tal se mostre 

benéfico, diferentes atividades. 

2- Qualquer situação não prevista será objeto de análise pelas entidades envolvidas neste Protocolo. 

 

 

Serpa, ________ agosto de 2018 

 

Pelo Município de Serpa Pela Aldeia Nova – Associação de Desenvolvimento 

Social de VNS Bento 

 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

 

O Presidente 

 

___________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires    Maria Manuela Martins Valente Pica 
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ANEXO I 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 2018 

ASSISTENTES OPERACIONAIS DE APOIO ÀS SALAS DO PRÉ-ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 

 

Agrupamento Jardim de Infância Nº Salas Nº Crianças Nº Auxiliares Ação 

Educativa 

Agrupamento de 

Escolas nº1 

Serpa 4  5 

 Pias 2  2 

 Vale de Vargo 1  * 

 Brinches 1  1 

 Vales Mortos 1  1 

     

Agrupamento de 

Escolas nº2 

VNSBento 3  1 (+1 contratada) 

 VV Ficalho 1  1 

 A-do-Pinto 1  1 

*Do quadro do município 

 

 

COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA NA EDUCAÇAO PRÉ-ESCOLAR NO CONCELHO DE SERPA 

 

Localidade  Nº alunos 

integrados 

Nº alunos 

c/prolongamento 

Nº alunos 

c/refeição 

Nº alunos 

c/vertente 

dupla 

Nº funcionários para 

acompanhamento 

CAF SERPA     2 (+1*) 

CAF VALES 

MORTOS 

     

1 

CAF 

VNSBENTO 

    2 

CAF PIAS     2 

CAF VVFicalho     1 

*Do quadro do município 
Total de Assistentes operacionais ao abrigo do presente protocolo: 20 

 

ANEXO II 
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO 

PRÉ-ESCOLAR 

Quadro Resumo de Encargos  

               Setembro de 2018 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

580,00 
€ 

X 20 
= 

11.600,00 
€ 

5,80 
€ 

X 
20= 

116,00 
€ 

5,80 
€ 

X 20 
= 

116,00 
€ 95,40 € 

X 20 
= 

1.908,00 
€ 

129,34 
€ 

X 20 
= 

2.586,80 
€ 

Total Parcial: 16.326,80 € 
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               Outubro de 2018 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

580,00 
€ 

X 
20= 

11.600,00 
€ 

5,80 
€ 

X 20 
= 

116,00 
€ 

5,80 
€ 

X 20 
= 

116,00 
€ 

104,94 
€ 

X 20 
= 

2.098,80 
€ 

129,34 
€ 

X 20 
= 

2.586,80 
€ 

Total Parcial: 16.517,60 € 
         

               Novembro de 2018 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

580,00 
€ 

X 
20= 

11.600,00 
€ 

5,80 
€ 

X 20 
= 

116,00 
€ 

5,80 
€ 

X 20 
= 

116,00 
€ 

100,17 
€ 

X 20 
= 

2.003,40 
€ 

129,34 
€ 

X 20 
= 

2.586,80 
€ 

Total Parcial: 16.422,20 € 
         

               Dezembro de 2018 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

580,00 
€ 

X 
20= 

11.600,00 
€ 

5,80 
€ 

X 
20= 

116,00 
€ 

5,80 
€ X 20= 

116,00 
€ 57,24 € 

X 
20= 

1.144,80 
€ 

129,34 
€ 

X 
20= 

2.586,80 
€ 

Total Parcial: 15.563,60 € 
         

               Subsídio de Natal 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

193,33 
€ 

X 
20= 3.866,60 € 

1,93 
€ 

X 
20= 38,60 € 

1,93 
€ X 20= 38,60 €       43,11 € 

X 
20= 862,20 € 

Total Parcial: 4.806,00 € 
         

               Subsídio de Férias 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Seg. Social 

210,90 
€ 

X 
20= 4.218,00 € 

2,10 
€ 

X 
20= 42,00 € 

2,10 
€ X 20= 42,00 €       47,03 € 

X 
20= 940,60 € 

Total Parcial: 5.242,60 € 
         

               Compensação 

Venc. Base Seguro Fundo Compensação Sub. Refeição Compensação 

580,00 €                   
116,30 

€ 
X 20 
= 

2.326,00 
€ 

Total Parcial: 
         

2.326,00 € 

               Material de desgaste: 
         

300,00 € 

Organização administrativa e contabilístico financeira: 
    

1.000,00 € 

Total Absoluto: 
         

78.504,80 € 

                



ATA N.º 17/2018 

22 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    12 

5. C.P. 2/2010 – Empreitada de execução da via verde - Ciclovia, entre a piscina coberta e o 

Rio Guadiana (Azenha da Ordem) – Libertação de garantia autónoma 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, através de informação datada de 6 do corrente 

mês de agosto, informa que veio o consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – 

Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, solicitar o cancelamento da garantia bancária prestada no âmbito 

do concurso acima identificado. De acordo com o estipulado na alínea e) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei 

nº 190/2012, de 22 de agosto (decreto que estabelece um regime excecional de libertação de cauções em 

empreitadas de obras públicas), a libertação deverá ser de 10%, pelos motivos a seguir expostos: 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

no valor de 2.586,90€ (dois mil, quinhentos e oitenta e seis euros e noventa cêntimos), e no 4º ano foi 

libertado 2.586,90€ (dois mil, quinhentos e oitenta e seis euros e noventa cêntimos), estando ainda 

caucionado o valor de 1.724,61€ (mil, setecentos e vinte e quatro euros e sessenta e um cêntimos); 

 

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

2015, 20-04-2016 e 12-07-2017, respetivamente; 

 

Nos termos da alínea e), do nº 2, do artigo 3º do referido decreto-lei, no 5º ano após a receção provisória 

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

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

cêntimos) da caução total da obra, não ficando caucionado qualquer valor, após libertação. 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador António Mariano para questionar sobre o prosseguimento da ciclovia até ao rio, 

uma vez que era o que constava do projeto inicial, tendo o Sr. Presidente respondido que, não foi possível 

prosseguir até ao rio conforme previsto, uma vez que parte da ciclovia iria passar por terrenos de um 

particular (Sr. Columbano) e houve mais do que um acordo para aquisição dessa faixa, mas o proprietário 
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desistiu sempre dos acordos e a venda do terreno não se concretizou. Atendendo ao cumprimento do 

prazo da candidatura, foi necessário reformular o projeto inicial e reprogramar a candidatura, reduzindo 

assim a ciclovia até onde foi possível intervir.  

Atualmente, estamos a rever o processo com um novo percurso até ao rio, já contatámos o casal que é 

proprietário dos terrenos e se houver acordo para a utilização desses terrenos, poderemos avançar numa 

primeira fase, fazendo o caminho e se houver possibilidade, num futuro próximo, continuar a ciclovia.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, quando abrem as candidaturas, o espaço de tempo para 

elaboração dos projetos e acordos é muito curto, e isso torna-se uma reação e não um planeamento, 

deveria o processo estar todo preparado e aguardava-se até que houvesse financiamento.  

O Sr. Presidente respondeu que não é possível avançar com verbas próprias para fazer projetos de tudo o 

que se pretende, sem que se saiba se poderá no futuro, existir alguma candidatura para financiamento 

desses projetos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

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

Autónoma nº 2012.02964 prestada pelo consórcio Submerci – Construção e Urbanizações, Ldª e Betvias – 

Pavimentações e Obras Públicas, Ldª, emitida pela Garval – Sociedade de Garantia Mútua, S. A. em 14 de 

agosto de 2012, no valor de 1.724,60€ (mil, setecentos e vinte e quatro euros e sessenta cêntimos).--------- 

 

 

6. C.P. 40/2018 – Aquisição de gás propano a granel- Relatório final e adjudicação 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública remete ao Órgão Executivo o processo respeitante 

ao concurso público para aquisição de gás propano a granel, para a decisão de contratar e de acordo com 

o disposto no artigo 98º, nº1, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 

de janeiro, na sua atual redação, a minuta do contrato para aprovação. 

Sugerem também que seja designado como gestor do contrato, ao abrigo do art.º 290-A, o Técnico 

Fernando Mósca.  
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 18.º n.º 1 alínea b) do Decreto Lei 

n.º 197/99 de 9 de junho e n.º 4 do artigo 148.º do C.C.P. aprovar o Relatório Final acima transcrito e 

adjudicar o fornecimento de gás propano a granel à entidade ROLEAR – Automatizações, Estudos e 

Representações, S.A., pelo valor de 112.806,00 € (cento e doze mil, oitocentos e seis euros). 

 

De acordo com o disposto no artigo 98º, nº1, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-

Lei 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, foi ainda deliberado, por unanimidade, aprovar a 

respetiva minuta do contrato, acima transcrita e ao abrigo do artigo 290-A, designar como Gestor do 

Contrato, o Técnico Fernando José Horta Mósca. --------------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Constituição de compropriedade – Prédio rústico art.º 10.º secção N, Serpa – Requerente: 

Joana Raquel Prior Neto  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que é requerido por Joana Raquel Prior 

Neto, na qualidade de notária, certidão de constituição de compropriedade, 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, em resultado da venda em comum e sem determinação de parte ou 
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direito, do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º1035/19960531, inscrito na 

matriz predial rústica, sob o artigo 10, secção N, da extinta freguesia de Santa Maria, denominado “Monte 

da Portela Nova”, com 30,2125hectares, que Maria de Lurdes Palma Ramos Cunha Carvalho e Paulo 

António Capela de Cunha Carvalho, pretendem concretizar com Mary Ann Melania Voli e Ugo Uberti 

Foppa. 

De harmonia com o n. º2, do supracitado 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”. 

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

constituição de compropriedade, por não se verificar que a referida transmissão, vise ou dela resulte 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os 

efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho. 

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

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

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

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

 

 Deliberação 

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

favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o n.º1035/19960531, inscrito na matriz predial rústica, sob o artigo 10, secção N, da extinta freguesia 

de Santa Maria, denominado “Monte da Portela Nova”.--------------------------------------------------------------------- 
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8. Abertura de procedimento concursal para provimento de cargos dirigentes intermédios e 

proposta de designação do respetivo júri 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, na informação 

datada de 16 de agosto, refere que, considerando que a Câmara Municipal, no exercício das suas 

competências e no quadro definido pela Assembleia Municipal, aprovou o Regulamento de Estrutura 

Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, publicado em Diário da República, II série, n.º 52 de 14 de 

março de 2018; 

Considerando ainda que o mesmo Regulamento prevê que as unidades orgânicas sejam chefiadas por 

dirigentes intermédios, indispensáveis para garantir o adequado cumprimento e execução das 

competências do Serviço, tendo previsto a criação das seguintes unidades: 

1- Divisão de Mobilidade e Obras Municipais, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção 

intermédia de 2º grau; 

2- Divisão de Cultura e Património, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção 

intermédia de 2º grau; 

3- Gabinete de Ação Social e Educação, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção 

intermédia de 3º grau; 

4- Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude, cuja compete a titular de cargo de 

direção intermédia de 3º grau; 

5- Unidade de Gestão Financeira, cuja coordenação compete a titular de cargo de direção intermédia 

de 4º grau; 

Considerando, finalmente, que o preenchimento do cargo, através de recrutamento por procedimento 

concursal, depende de autorização da Câmara Municipal, conforme previsto nos artigos 4º e 9º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e nos termos dos artigos 20º e 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, adaptada à administração local 

pela Lei n.º 49/2012, competindo à Assembleia Municipal, designar o júri do concurso, sob proposta da 

Câmara Municipal, nos termos do artigo 13º, n.º 1 da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e do artigo 24º, do 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta proposta para abertura de procedimentos 

concursais e respetivo pedido de designação dos respetivos Júris, por parte da Assembleia Municipal. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, o seguinte: 

a) Abertura dos procedimentos concursais para provimento, em regime de comissão de serviço 

dos cargos de Direção Intermédia de 2º grau, das seguintes unidades orgânicas: 

- Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

- Divisão de Cultura e Património. 

 

b) Abertura dos procedimentos concursais para provimento, em regime de comissão de serviço 

dos cargos de Direção Intermédia de 3º grau, das seguintes unidades orgânicas: 

- Gabinete de Ação Social e Educação; 
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- Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude; 

 

c) Abertura do procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço do 

cargo de Direção Intermédia de 4º grau, da seguinte unidade orgânica: 

- Unidade de Gestão Financeira. 

 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal de Serpa a designação dos júris 

dos procedimentos, com a seguinte composição: 

1- Chefe da Divisão de Mobilidade e Obras Municipais; 

Presidente: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

2- Chefe da Divisão de Cultura e Património; 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 3- Coordenador/a do Gabinete de Ação Social e Educação; 

Presidente: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

 4- Gabinete de Movimento Associativo, Desporto e Juventude; 

Presidente: Maria José Rosa Moreira, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território; 

1º vogal: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica; 

2º Vogal: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

 5- Unidade de Gestão Financeira; 

Presidente: Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica; 

1º vogal: Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; 

2º vogal: Ana Margarida Páscoa Raposo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico. 

 

 

 

 

 



ATA N.º 17/2018 

22 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    28 

9. Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento – Alteração do lote atribuído a 

Inês Maria Flores Martins 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, em reunião de Câmara de 28 de junho 

de 2017 foi atribuído o lote nº 12 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento 

(Loteamento II) a Inês Martins, com o objetivo de construir um armazém para extração e produção de mel 

e derivados, no âmbito de um projeto de produção de mel com 500 colmeias, já com financiamento 

aprovado pelo PDR2030. 

Posteriormente, a empresária solicitou ao Município a possibilidade de alterar o lote nº 12 por um outro 

lote com maior dimensão, devido à necessidade de mais espaço para limpeza e manutenção de material 

apícola, formalizando este pedido através de e-mail de 12 de junho deste ano, no seguimento de 

contactos anteriores. 

Na ZAE Bento existe um lote com as dimensões necessárias, já tem infraestruturas, e atualmente está em 

processo de reversão para o Município. Trata-se do lote nº 5, vendido pelo município à empresa 

Interguadiana, por escritura pública realizada em 29/07/2011.  

A situação relativa à reversão deste lote esteve presente nas reuniões de Câmara de 10/01/2018 e de 

24/01/2018, tendo sido deliberado a sua aquisição. Porém, não foi possível ainda a formalização da 

escritura, por dificuldades de agenda, uma vez que uma das gerentes está frequentemente fora do país e 

o ato obriga às duas assinaturas. Resolvida esta questão no final de julho, a escritura está agendada para 

31 de agosto. 

Considerando que: 

- No âmbito da candidatura PDR já referida, a empresária Inês Martins tem prazos a cumprir no que 

respeita à construção do edifício, tendo a obra que estar concluída até final deste ano, pelo que 

necessita de ter uma resposta urgente relativamente ao pedido de alteração do lote disponibilizado. 

- Que da parte da empresa Interguadiana há a vontade inequívoca de vender o lote ao município. 

- Que o lote nª 5 da ZAE Bento ficará, após a escritura, propriedade do município de Serpa; 

- Que este lote dá resposta imediata e adequada às necessidades da empresária Inês Martins, tendo 

em conta os prazos a que a candidatura obriga; 

Sugere a atribuição do lote nº 5 na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento a Inês 

Martins para o projeto de extração e produção de mel, sendo a decisão condicionada à celebração 

da escritura de aquisição por parte do município. 

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

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

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

Jurídico das Autarquias Locais) e porque de acordo com o mesmo Decreto-lei, artigo 33, alíneas g) e ff) 

compete à Câmara Municipal, “adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RGMM” 

e “ promover o desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse 

municipal.  
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote nº 5 na Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento a Inês Maria Flores Martins, para o projeto de extração e 

produção de mel, sendo a deliberação condicionada à celebração da escritura de aquisição por parte do 

município. 

Foi ainda deliberado, por unanimidade, revogar a deliberação proferida no dia 28 de junho de 2017, 

respeitante à atribuição do lote 12 da ZAE de Vila Nova de S.Bento a Inês Maria Flores Martins. ------------- 

 

 

10. Zona de Atividades Económicas de Pias – Proposta de atribuição do lote 18A 

Na sequência da análise do projeto/candidatura relativa ao pedido da empresa Gallus para lote na Zona 

de Atividades Económicas de Pias, a Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que se 

trata de uma empresa em nome individual, sediada em Pias e início de atividade com data de 21 de 

novembro de 2016. Dedica-se à criação e comercialização de ovos e galos do campo em modo de 

produção tradicional, vendidos sobretudo no comércio local. Têm agora necessidade de expansão do 

negócio devido ao aumento da procura, com a criação de um Centro de Classificação de Ovos (para o 

qual já foi adquirido o equipamento) apontando também para a criação de um centro de abate de aves 

futuramente. 

De acordo com a ficha de candidatura, trata-se de um projeto inovador, sendo o primeiro no concelho de 

Serpa e nos concelhos limítrofes. Indicam também que o projeto respeita as normas do bem-estar animal, 

sendo as galinhas criadas ao ar livre, garantindo a qualidade do produto final.   

Indica a empresa Gallus que necessita, numa primeira fase de uma área coberta de 100m2 e 

posteriormente de mais 100m2 para o Centro de Abate de Aves. A restante área será para circulação e 

armazenagem de paletes e caixas. A nível de Recursos Humanos é indicado um posto de trabalho a criar, 

para além de um já existente. Quanto ao valor do investimento, está previsto um investimento inicial de 

25.000 euros para infraestruturas e 10.000 euros para equipamento. Para o Centro de Abate, é indicado 

um investimento de cerca de 15.000 euros para as infraestruturas e de 5.000 euros para equipamentos.  

O projeto vai ser submetido ao PDR 2020 (Jovem Agricultor), prevendo-se financiamento até 50% e o 

restante valor será suportado com capitais próprios.  

Nos critérios de seleção definidos para cedência de lotes das zonas de atividades económicas constam 

alguns indicadores, nos quais a sustentabilidade do projeto, as conexões com o tipo de atividade 

económica a desenvolver com o tecido produtivo local e regional, a localização da sede empresarial e as 

condições físicas necessárias à instalação. 

Analisado o pedido com base nestes indicadores, considera-se que a empresa Gallus, embora 

relativamente recente, demostra que tem uma atividade consolidada e em crescimento, privilegiando a 

qualidade do produto e em estreita ligação com a economia local.  Não existindo este tipo de atividade no 

território e tendo em conta que o consumo de carne de aves (carne branca) e de ovos tem vindo 
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tendencialmente a crescer no mercado, cada vez mais alargado de consumidores que optam por uma 

alimentação saudável, o projeto apresenta sustentabilidade suficiente. 

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

Assim: 

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

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

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

Jurídico das Autarquias Locais); 

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

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

desenvolvimento de atividades relacionadas com atividade económica de interesse municipal”;  

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

secção II, artigo 497 e seguintes, nomeadamente no que se refere aos lotes nas zonas de atividades 

económicas; 

Por existir disponibilidade na Zona de Atividades Económicas de Pias, designadamente o lote 18A (335,06 

m2 de área total e 268,05m2 de área de implantação), que se considera ser adequado para dar resposta 

ao solicitado, colocam à apreciação a possibilidade de atribuição deste lote na Zona de Atividades 

Económicas de Pias à empresa Gallus. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o lote 18A da Zona de 

Atividades Económicas de Pias à empresa GALLUS. ----------------------------------------------------------------------- 
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11. Obras de requalificação da envolvente do edifício da CIMBAL – Repartição de despesas 

No âmbito das obras de requalificação da envolvente do edifício, no que diz respeito à colocação de 

calçada, a CIMBAL, através de oficio datado de 24 de julho, solicita à Câmara Municipal, a sua 

comparticipação nesta obra, no valor de 3.311,49 € (IVA incluído à taxa de 6%). 

O Serviço de Gestão Financeira informa que procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 17952/2018.  

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência de 3.311,49 (três mil, trezentos 

e onze euros e quarenta e nove cêntimos), respeitante à comparticipação da autarquia nas obras de 

requalificação da envolvente do edifício da CIMBAL. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Aquisição da “Casa do Abade Correia da Serra” 

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

por mensagem de correio eletrónico de 30 de dezembro de 2014, veio o Sr. Dr. Afonso Drago, em 

representação do seu cliente Satiro João Gonçalves da Costa Louzeiro, questionar se o Município de 

Serpa teria interesse em exercer o direito de preferência na venda de dois prédios sitos na Rua dos 

Fidalgos e Travessa do Serra, um dos quais identificado como local de nascimento do Abade Correia da 

Serra. 

Mais informou que o valor de venda seria de 800 000,00€ (Oitocentos mil euros). 

Apreciada a matéria, na reunião da Câmara Municipal de 21/01/2015, foi deliberado informar o Requerente 

que não se pretendia exercer o direito de preferência nas condições apresentadas. No entanto, face às 

características dos imóveis, poderia haver interesse na aquisição, após negociação do preço e condições 

de pagamento. 

Após um período de negociações, foi obtido um principio de acordo para aquisição de ambos os prédios 

pelo valor global de 420 000,00€. Entretanto decorreram vários meses sem que tenha sido possível 

proceder à formalização do negocio. 

Por outro lado, também se afigura prioritário avançar com a aquisição do prédio identificado como local de 

nascimento do Abade Correia da Serra, pelo respetivo valor histórico/patrimonial, sendo a aquisição do 

outro, que lhe é contiguo, não essencial. 

Face ao exposto, e considerando que compete à Câmara Municipal de Serpa, de harmonia com o disposto 

no artigo 33º, nº 1, alínea g), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e 

do Associativismo Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adquirir, alienar ou 

onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG, submete a apreciação a presente proposta de 

aquisição do seguinte imóvel: 

- Prédio urbano, destinado a habitação, composto de rés-do-chão, 1º. andar e quintal, com a área total de 

694 m2, sito na Rua dos Fidalgos n.º 22 e Travessa do Serra, n.º 2, da União das freguesias de Serpa 

(Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 1669/19931126, inscrito na matriz predial urbana daquela freguesia sob o artigo 1408 com o valor 
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patrimonial de 157 580,00€ (Cento e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta euros) e o atribuído de 

340.000,00 € (trezentos e quarenta mil euros). 

O valor atribuído ao imóvel está justificado no Relatório de Avaliação, elaborado pelo Sr. Eng. José Carlos 

Grilo Marques Bengala, Perito da Lista Oficial de Avaliadores, que consta dos anexos à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. 

O pagamento do referido montante de 340 000,00€, será efetuado nos seguintes termos: 

a) 320 000,00€, em numerário, com a seguinte programação: 

 1ª Prestação 2º Prestação 

2018 Agosto: 
- 30 000,00€ 

Outubro: 
- 30 000,00€ 

2019 Maio: 
- 45 000,00€ 

Outubro: 
- 45 000,00€ 

2020 Maio: 
- 45 000,00€ 

Outubro: 
- 45 000,00€ 

2021 Maio: 
- 40 000,00€ 

Outubro: 
- 40 000,00€ 

 

b) 20 000,00€, em espécie, mediante a entrega do prédio destinado a construção, sito à Rua Rossio de 

Fora, n.º 32-A, atualmente descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

3866/20150819 e inscrito na respetiva matriz predial urbana da União das Freguesia de Serpa (Salvador e 

Santa Maria), sob o artigo 1538, a concretizar até final do corrente ano. 

A despesa resultante da presente aquisição, para 2018, foi objeto de cabimento com o número sequencial 

17974 (Documento I.7300/2018), estando a verba prevista para os anos seguintes consagrada no Plano 

Plurianual de Investimentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta, acima transcrita, para 

aquisição do imóvel sito na Rua dos Fidalgos n.º 22 e Travessa do Serra, n.º 2, da União das freguesias 

de Serpa (Salvador e Santa Maria). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATA N.º 17/2018 

22 DE AGOSTO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

    34 

 

 

13. Assuntos gerais de interesse autárquico  (para conhecimento) 

Limpeza do jardim do Palácio dos Condes de Ficalho 
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14. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 157, referente ao dia 21 de 

agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 697.484,08 (seiscentos e noventa e sete 

mil, quatrocentos e oitenta e quatro euros e oito cêntimos) e 216.061,31 (duzentos e dezasseis mil, 

sessenta e um euros e trinta e um cêntimo), respeitantes a operações orçamentais e operações não 

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

 

 

Começou por intervir o Sr. Presidente da Câmara para, na sequência das questões que têm sido 

colocadas sobre a Escola Secundária de Serpa, informar sobre os contatos da autarquia com o Ministério 

da Educação, relativamente a este assunto, desde 2016: 

 

Data Remetente Destinatário Assunto 

26-10-2016 Portal do Governo Câmara Municipal de Serpa (CMS) Resposta automática ao pedido de reunião 
com o Sr. Ministro da Educação efetuado no 

Portal do Governo 

17-11-2016 Portal do Governo CMS Resposta automática ao pedido de reunião 
com o Sr. Ministro da Educação efetuado no 

Portal do Governo 

19-01-2017 Secretária de Estado Adjunta e 
da Educação 

CMS Envio de proposta de data de reunião para o 
dia 1.02.2017 

07-02-2017 Reunião com o Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação sobre a remodelação do edifício da Escola 
Secundária de Serpa. Esteve presente o Sr. Presidente. 

21-02-2017 Memorando da reunião realizada nas instalações da CIMBAL em Beja - Posição conjunta manifestada pelas Câmaras 
Municipais de Castro Verde e de Serpa 

08-03-2017 CMS Ministro da Educação Envio da posição conjunta manifestada pelas 
Câmaras Municipais de Castro Verde e Serpa 

(sobre a Escola Secundária de Serpa) 

12-07-2017 CMS Secretária de Estado Adjunta e da 
Educação 

Pedido de reunião e convite para visita a 
Escolas do Concelho de Serpa 

18-10-2017 CMS  Ministro da Educação Reiteração de pedidos de reunião com o Sr. 
Ministro da Educação, Dr. Tiago Brandão 

Rodrigues sobre o processo de reabilitação 
do edificio da Escola Secundária de Serpa 
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03-11-2017 CMS Chefe de Gabinete do Ministro da 
Educação 

Reiteração de pedido de reunião com o Sr. 
Ministro da Educação sobre a Reabilitação da 

Escola Secundária de Serpa 

29-12-2017 Presidente da Assembleia 
Municipal de Serpa 

Ministro da Educação Envio de moção aprovada em Assembleia 
Municipal de serpa 19/12/2017 sobre a Escola 

Secundária de Serpa 

10-01-2018 Reunião realizada com a Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Educação, em Lisboa sobre a remodelação da Escola 
Secundária de Serpa. Esteve presente o Sr. Presidente. 

11-01-2018 Hugo Sobreira (Gab. Secrtetário 
de Estado Adjunto da Educação) 

CMS Proposta de agendamento de visita dos 
técnicos dos estabelecimentos escolares à 

Escola Secundária de Serpa 

15-01-2018 Deslocação à Escola Secundária de Serpa com técnicos do Ministério da Educação e Sr.ª Ver.ª Odete Borralho 

21-02-2018 CMS Chefe de Gabinete do Ministro da 
Educação 

Pedido de ponto de situação sobre o processo 
de reabilitação da Escola Secundária de 

Serpa 

21-02-2018 CMS Ministerio da Educação Pedido de ponto de situação sobre o processo 
de reabilitação da Escola Secundária de 

Serpa 

22-03-2018 Hugo Sobreira (Gab. Secrtetário 
de Estado Adjunto da Educação) 

António Vitória (CMS) Informa que a análise do processo da Esc. 
Sec. Serpa  ainda não está concluída (por 

contacto telefónico) 

 

 

Seguiu-se a intervenção da Sr.ª Vereadora Paula Pais para perguntar se já foi efetuado o balanço sobre o 

Acampamento da Paz, dado que já decorreu cerca de um mês, questionando se houve envolvimento de 

jovens e associações do nosso concelho, tendo o Sr. Vereador Francisco Godinho respondido que o 

evento foi muito participado por parte de jovens do nosso concelho, à exceção da caminhada a Vila Verde 

de Ficalho, em que participaram muito menos pessoas do que aquelas que estavam inscritas e refere que 

acamparam no nosso parque de campismo, 160 jovens que vieram de fora do nosso concelho. 

O Sr. Presidente acrescentou que, quando estiver elaborado o relatório final com o balanço do evento, 

será dado conhecimento do mesmo aos vereadores.  

 

O Sr. Vereador António Mariano perguntou se já se encontra resolvida a situação dos pombos na Escola 

Básica de Vila Nova, assunto que foi exposto pelo Sr. António Cubaixo na última sessão da Assembleia 

Municipal. 
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No que diz respeito às “Noites de Rua Cheia”, ouviu vozes que se congratulam, mas os moldes em que se 

organiza o evento, deveriam ser repensados, seria útil, que a autarquia e os representantes das freguesias 

fizessem um balanço. Há espetáculos que se repetem e dá como exemplo a freguesia de Pias, em que foi 

apresentado um espetáculo que já tinha sido levado àquela freguesia pelo Teatro Experimental de Pias e 

devia por isso, existir melhor articulação com as juntas de freguesia.  

Levantou ainda uma questão sobre os convites que recebem para os eventos organizados pela Câmara 

Municipal. No inicio do mandato, o Sr. Presidente disse que tudo o que a Câmara organiza, os vereadores 

à partida estão sempre convidados. Contudo, umas vezes recebem convites e outras não e dá como 

exemplo, o facto de terem recebido convite para a inauguração do jardim municipal, mas não receberam 

para a inauguração da torre do relógio e da feira histórica. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que todos os vereadores, em todas as iniciativas da autarquia 

têm o direito de participar, mas a situação do envio do convite de reabertura jardim, teve a ver com o facto 

de ter sido divulgado apenas na véspera, enquanto que a feira histórica teve a data marcada e era do 

conhecimento público, com muita antecedência.  

Sobre o problema dos pombos, irá verificar em que situação se encontra o assunto e no que diz respeito 

às Noites de Rua Cheia, as Juntas de Freguesia são as primeiras a ser contatadas quando se inicia o 

processo de organização deste evento e os moldes em que se tem feito, também já foi repensado, dado 

que, este ano, foi alargado às pequenas localidades, como o Crespo, Vale Côvo, Neta, Mina da Orada, 

Hortinha e realizam-se ao fim de semana, para permitir a participação de maior número de pessoas.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou em situação se encontra o processo do munícipe residente na 

Rua do Forte, n.º 8 em Serpa, apoiado no âmbito do Programa Municipal de Apoio à Reabilitação da 

Habitação no Concelho de Serpa. Em termos de obra, verificou que o telhado já se encontra arranjado, e 

parece-lhe que terá ficado resolvido, mas alerta para a situação social do requerente, no sentido de que os 

nossos serviços de Ação Social, acompanhem a sua situação.  

O Sr. Presidente respondeu que irá verificar com os respetivos serviços a situação atual da obra e 

encaminhar o assunto para análise por parte do Serviço de Ação Social.  

 

 

 

Período de intervenção do Público 

Interveio o Sr. José Maria Louzeiro, tendo começado por dar os parabéns à Vereadora do Pelouro da 

Cultura, pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e mais uma vez, chamou a atenção para a 

necessidade de se retirar os dois outdoors que se encontram à entrada da cidade, no sentido Beja/Serpa, 

porque retiram a visibilidade das muralhas, para quem entra em Serpa e apresentou algumas fotos do 

local. 

O Sr. Presidente respondeu que se trata de propaganda politica, sendo a responsabilidade dos respetivos 

partidos, mas também concorda que deveriam ser colocados noutro local, e é um assunto que já há algum 
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tempo tem pensado para resolver e diz que irá contatar os respetivos partidos, para solucionar esse 

problema. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Na sequência da questão levantada pelo Sr. Vereador António Mariano, na reunião da Câmara Municipal 

de 7 de março, sobre a existência de algumas árvores que secaram à entrada de Vila Nova de S.Bento, 

foram os eleitos informados, por email datado de 14 de agosto, que as árvores em questão foram 

arrancadas e substituídas por outras. Este trabalho ocorreu em maio e foi articulado com a União de 

Freguesias, que nessa ocasião tinha a trabalhar uma pessoa cujos conhecimentos de calceteiro lhe 

permitiam repor a calçada nas caldeiras, minimizando o transtorno para os utentes do espaço. --------------- 

 

 

Relativamente à pergunta do Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de 25 de julho, sobre a aplicação 

informática de comunicação de avarias, foram os eleitos informados, por email, em 22 de agosto, que a 

mesma já está instalada e configurada, pronta a utilizar, estando neste momento, em fase de testes 

internos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

 
 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H50 da qual, para constar, se 

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

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

Câmara, datado de 17 de outubro de 2017, para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo.  

 

 
 

  O Presidente da Câmara             A Secretária 

                   

 

         ______________________________        __________________________ 

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

Reunião de 22 de agosto 
 

 

 

ANEXO 1 – Aquisição da Casa do Abade Correia da Serra – Relatório de avaliação do perito  

 

 


