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ATA N.º 4/2018 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 20 de fevereiro de 2018 
  

 

 

Presenças 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Manuel Francisco Carvalho Soares 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

Paula de Jesus Godinho Pais Soares 

Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 

 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30  

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: senhora 
vereadora Odete Bernardino Afonso Borralho 
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ATA N.º 4/2018 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 20 

 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 20 

de fevereiro de 2018, 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 3/2018 

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 3, relativa à reunião realizada no dia 7 de fevereiro, a qual foi previamente 

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

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 

3. Alvará de licença para a realização do “III Trail Ribeira de Limas” – Ratificação 

4. 1ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal 

5. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de Estrutura Orgânica  

6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches (Rua das Flores) 

7. Licenciamento do processo 03/2016/93 no Loteamento Alto da Forca – Caducidade do processo 

8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua de S. 

Sebastião, n.º 47 e Rua 1.º de Maio, n.º 26 em Pias 

9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Infante 

D. Henrique, n.º 2 em Pias 

10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Fonte de 

Hortezim, n.º 29 e 31 em Serpa 

11. Reversão do lote de terreno n.º 11 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 

12. Aquisição de prédio sito no Largo dos Condes de Ficalho  

13. Protocolo específico de colaboração entre o Município de Serpa e a APROSERPA – Associação 

de Produtores do Concelho de Serpa no âmbito do desenvolvimento económico e dinamização de 

atividades em 2018  
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14. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV) 

15. Protocolo de colaboração – Festival Terras sem Sombra 

16. Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança no Município de Serpa 

17. Protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, IP, a Rota do Guadiana, o 

Município de Serpa e a Junta de Freguesia de Pias 

18. Proposta de adiantamento de subsídios às Associações com funcionamento por ano civil 

19. 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. Entrada Evento/Data Licença Taxa 

Comissão de Festas de Brinches 1981 

2018.02.07 

Baile de Carnaval Licença de ruido  20,00 € 

 

Agência de Viagens Orcada 

Gabinete de Turismo e Património informa que a Agência de Viagens Orcada “França”, solicita reservas no 

Parque de Campismo (a pagar) em três períodos diferentes. 

 

1º período: 9 de maio (16 autocaravanas, 32 pessoas); 

2º período: 12 de setembro (16 autocaravanas, 32 pessoas); 

3º período: 19 setembro (16 autocaravanas, 32 pessoas) 

O montante a arrecadar com a estadia dos grupos durante os três períodos de pernoita é de 384,00€ 

(128,00 por estadia) 

 

A agência coloca também as seguintes questões:  

 - Perguntam se os preços são iguais aos do ano passado; 

 - Pedem isenção de pagamento para o líder do grupo e acompanhante - geralmente a esposa, para a 

autocaravana e luz. 

 

Tendo em conta a importância das agências de viagem na canalização de turistas para os diversos 

destinos, sugerem, à semelhança do ano passado, que se permita a estadia grátis para o líder do grupo e 

respetiva acompanhante, para a autocaravana e a luz. 
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O apoio da Câmara para a estadia do casal seria de 27,60 €, para os três períodos de estadia (9,20€ por 

estadia). 

 

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: 9 de 

maio, 12 e 19 de setembro do corrente ano. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 

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

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

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

 

 Deliberação 

Face à urgência na resolução do assunto, considerando que o pedido apresentado pelo requerente deu 

entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última reunião do Órgão Executivo e a 

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

por unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Dia da 

queimada 

Data do 

despacho 

Local da queimada 

Maria José Rosa 

Moreira 

2293 

2018.02.14 

2018.02.17 2018.02.14 Herdade da 

Amendoeira e 

Machadinhos, Serpa 

 

 

3. Alvará de licença para a realização do “III Trail Ribeira de Limas” – Ratificação 

De acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por 

unanimidade, ratificar o seguinte despacho proferido pelo Sr. Presidente: 

 

Requerente N.º e Data 

Pretensão  

Evento/Data Data do 

despacho 

Licença 

Associação Cultural e 

Recreativa de Santa Iria 

2058 

2018.02.08 

III Trail Ribeira 

de Limas 

2018.02.18 

 

2018.02.15 

Alvará de licença  
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4. 1ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal  

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

deliberou, por maioria, com três abstenções dos senhores vereadores do Partido Socialista, aprovar a 1ª 

alteração ao Orçamento da Câmara Municipal, conforme documentos que constam de pasta anexa à 

presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como o respetivo documento de justificação.  

Neste ponto da ordem de trabalhos, esteve presente na reunião, a Técnica Ana Catarina Correia, do 

Serviço de Gestão Financeira, para explicar o erro de cálculo no ficheiro em excel, que ocorreu aquando 

da elaboração do Orçamento, o que levou a uma dotação insuficiente na rubrica “Pessoal em funções”, na 

sequência do pedido de esclarecimento da Srª. Vereadora Paula Pais. ----------------------------------------------- 

 

5. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de 

Estrutura Orgânica  

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 ao desenvolvimento das atividades, atribuições e 

competências. 

Neste sentido, por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa, de 19 de dezembro de 2017, foi 

aprovado o Mapa de Pessoal para o corrente ano de 2018. 

Sucede que, na mesma reunião da Assembleia Municipal, foi aprovado o novo Modelo de Estrutura 

Orgânica dos Serviços do Município de Serpa. 

Mais recentemente, por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 7 de fevereiro, sob a égide do 

referido Modelo, foi aprovado o Regulamento de Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Serpa, 

que procedeu a uma revisão considerável da estrutura e modo de funcionamento dos serviços municipais. 

Desta forma, pretende-se agora concluir o processo, mediante a necessária adequação do Mapa de 

Pessoal do Município de Serpa, ao novo Modelo e Regulamento. 

Neste sentido, a presente alteração não promove a criação de novos lugares no Mapa de Pessoal, com a 

exceção natural dos lugares de chefia resultantes do Modelo e Regulamento aprovados. 

Pretende-se assim, que as novas chefias, após inicio de funções, possam proceder à exaustiva avaliação 

das necessidades de cada unidade orgânica e elaboração de proposta para eventual reforço dos meios 

humanos, numa filosofia de rigor e responsabilidade. 

Aproveita-se o ensejo para proceder a uma ligeira alteração na forma de apresentação do Mapa de 

Pessoal, com o intuito de tornar mais claro e percetível o exato numero de postos de trabalho efetivamente 

preenchidos e com pessoal em exercício de funções. 

Neste sentido é criada uma coluna com a designação “Cativos”, que representa postos de trabalho 

existentes e preenchidos, mas que, de momento, não são desenvolvidos por nenhum trabalhador em 

exercício efetivo de funções. 

No mesmo sentido, são criadas colunas para identificar os postos de trabalho ocupados, ou a recrutar, por 

trabalhadores em regime de Comissão de Serviço. 
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Procede-se, finalmente, à extinção de dois lugares do Mapa de Pessoal, por consolidação da mobilidade 

de um trabalhador e óbito de outro, conforme mapa que segue. 

 

Carreira Área funcional Número 

Assistente Técnico Administrativo (Contrato por tempo indeterminado) 1 

Assistente 

Operacional 

Cantoneiro (Contrato por tempo indeterminado) 1 

 

Isto posto resulta um Mapa de Pessoal que contempla: 

- 9 lugares de direção intermédia, dos quais 4 se encontram ocupados e 5 por ocupar; 

- 288 trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo Indeterminado; 

- 52 trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Certo; 

- 26 lugares para contratação de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

por tempo Indeterminado; 

- 8 lugares para contratação de trabalhadores em regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas a 

Termo Certo; 

- 12 lugares preenchidos, por trabalhadores que não se encontram no exercício efetivo de funções; 

 

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 a reunião da Assembleia Municipal, para deliberação. 

 

 Deliberação  

Em conformidade com o 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, foi deliberado, por maioria, com as abstenções dos eleitos do 

Partido Socialista, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a primeira alteração ao Mapa de 

Pessoal de 2018, de acordo com os documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte 

integrante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches (Rua das Flores) 

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

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

atribuição de “Rua das Flores” à seguinte rua, em Brinches: 
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7. Licenciamento do processo 03/2016/93 no Loteamento Alto da Forca – Caducidade 

do processo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que o licenciamento do processo 

03/2016/93, visando a construção de uma habitação no loteamento Alto da Forca, 38 em Serpa, requerido 

por Madeira e Andrade, Ldª, foi aprovado na data de 24/11/2016, dispondo o requerente do prazo de um 

ano, ao abrigo do disposto no artº 76º do RJUE, para requerer o alvará de Licença de Construção até a 

data de 24/11/2017. 



ATA N.º 4/2018 

20 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 8 

Findo o prazo acima referido sem que o requerente tenha solicitado a emissão do respetivo alvará ou 

tenha solicitado prorrogação do referido prazo, deverá ser declarada a caducidade do procedimento, 

antecedida da respetiva audiência de Interessados 

Cumprido o prazo de audiência de interessados previsto nos artºs 121º e 122º do CPA, e nos termos da 

alínea a) do nº 3 do artº 71 do RJUE, sem que o requerente se tenha pronunciado, propõem que seja 

declarada a caducidade do processo. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade 

do alvará de licença de obras, respeitante ao processo n.º 03/2016/93, respeitante à construção de uma 

habitação no loteamento Alto da Forca. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

Rua de S. Sebastião, n.º 47 e Rua 1.º de Maio, n.º 26 em Pias 

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

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

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 auto de vistoria, acima transcrito. 

 

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

Rua Infante D. Henrique, n.º 2 em Pias 

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

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

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 auto de vistoria, acima transcrito 

 

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

Rua Fonte de Hortezim, n.º 29 e 31 em Serpa 

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 auto de vistoria, acima transcrito 
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11. Reversão do lote de terreno n.º 11 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova 

de S.Bento 

Na sequência da reunião com o Sr. Reinaldo Rosário, os respetivos serviços da autarquia informam que 

este está disponível para fazer a reversão amigável do lote 11 da ZAE de Vila Nova de São Bento, cuja 

escritura se realizou em 4/02/2011. Os elevados custos que envolvem a construção neste lote, são o 

motivo que o levaram a não avançar com a construção, mostrando-se interessado, futuramente, em 

adquirir um lote na zona de expansão da ZAE de Vila Nova de São Bento. 

 

Deliberação 

De acordo com a informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que o lote n.º 11 da Zona 

de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento, cuja escritura foi celebrada em 4 de fevereiro de 

2011, com o Sr. Reinaldo Rosário, reverte para a Câmara Municipal. -------------------------------------------------- 

 

12. Aquisição de prédio sito no Largo dos Condes de Ficalho  

O Serviço de Assessoria Jurídica, em informação datada de 9 do corrente mês de fevereiro, refere que, na 

sequência de conversações e troca de correspondência havida e tendo em vista a obtenção do valor a 

propor para efeitos de negociação do prédio urbano sito no Largo Condes de Ficalho, S/N, em Serpa, 

inscrito na matriz sob o artigo 2069 União das freguesias Salvador e Santa Maria, descrito na CRP sob o 

número 1355/20010124 , foi elaborado Relatório de Avaliação por perito avaliador E/19579, de 

18/12/2017, tendo sido apurado o valor de 137.410,00€ (cento e trinta e sete mil quatrocentos e dez 

euros). 

Por ofício E/1795, de 05/02/2018, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior,CRL. 

proprietária do imóvel, manifestou-se de forma favorável sobre o preço proposto pela câmara municipal, 

para a respetiva venda. 

Cabe à Câmara Municipal deliberar sobre a aquisição, do prédio em análise, nos termos do artigo 33º nº 1 

g) do Anexo I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro, Regime Jurídico das Autarquias locais, que se 

transcreve: “Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes a RMMG”.  

Foi solicitado cabimento ao setor financeiro através de I/1212, de 07/02/2018, tendo sido cabimentada a 

referida verba com o número sequencial 16759. 

Deliberação 

Nos termos do artigo 33º nº 1 g) I da Lei nº 75/2013, 12 de setembro,  a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, adquirir o prédio urbano sito no Largo Condes de Ficalho, S/N, em Serpa, inscrito na matriz 

sob o artigo, 2069 união das freguesias Salvador e Santa Maria, descrito na CRP sob o número 

1355/20010124, propriedade da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Guadiana Interior CRL, contribuinte 

501057331, com sede na Rua da Terçarias, SN, Moura, pelo preço de 137.410,00€ (cento e trinta e sete 

mil quatrocentos e dez euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



ATA N.º 4/2018 

20 DE FEVEREIRO 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

 19 

13. Protocolo específico de colaboração entre o Município de Serpa e a APROSERPA – 

Associação de Produtores do Concelho de Serpa no âmbito do desenvolvimento 

económico e dinamização de atividades em 2018  

No quadro dos contactos estabelecidos entre o Município de Serpa e a APROSERPA - Associação de 

Produtores do Concelho de Serpa e do trabalho entretanto já desenvolvido por esta Associação, no 

seguimento do qual foi também efetuado anteriormente um pedido de apoio, a Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico, apresenta a seguinte proposta de Protocolo de Colaboração entre as duas 

entidades, com vista a enquadrar e a formalizar as condições desta colaboração, de acordo com o 

disposto na Lei 75/2013 de 12 de Setembro, Anexo 1, Artigo 33º, nº 1, alínea o) e alínea ff): 

 

Preâmbulo  
A estratégia seguida pelo Município de Serpa para o desenvolvimento sustentado do concelho 

assenta na criação de fatores de atratividade com base nos recursos terra e património, que promovam a 
fixação de pessoas e a criação de dinâmicas para atração de investimentos e de emprego e a inovação, 
diversificação e capacitação empresarial. Neste sentido, são fundamentais a valorização do território e dos 
seus recursos endógenos, com destaque para a agro-transformação e para a diversificação do tipo de 
cultura e dos modos de produção, principalmente aqueles que garantam a sustentabilidade dos recursos, 
o apoio a iniciativas e projetos empresariais, a promoção de atividades inovadoras ou a proximidade com 
os vários agentes e entidades que têm competências e experiências nestes domínios. 

Considerando que o conjunto de programas e de projetos que o município tem em curso e 
pretende dinamizar pressupõe uma forte ligação a todos os setores empresariais e agentes que operam 
no território, com destaque para o estabelecimento de parcerias de colaboração; 

Considerando que a APROSERPA – Associação de Produtores do Concelho de Serpa tem como 
um dos principais objetivos a promoção e a defesa da atividade empresarial do concelho de Serpa para as 
atividades agrícola, pecuária, florestal, incluindo a indústria, o comércio e a agroindústria, apoiando a 
promoção e dinamização para a competitividade e a afirmação dos produtos locais nos mercados 
regionais, nacionais e internacionais. 

Considerando que, no contexto de colaboração efetiva entre o município de Serpa e a 
APROSERPA – Associação de Produtores do Concelho de Serpa, formalizado no Protocolo de 
Colaboração assinado a 6 de julho de 2016, está definido o apoio a ações e projetos com vista à 
promoção do desenvolvimento económico do concelho e das atividades empresariais nas diferentes 
áreas; 

Considerando o contributo dos projetos em causa para a estratégia do Município no que diz 
respeito à revitalização económica com base nos recursos locais, onde uma das prioridades é a criação de 
dinâmicas direcionadas para a inovação, para o reforço de competências e transferência de 
conhecimentos e para o trabalho em parceria. 

Considerando igualmente que constitui 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 na Lei 75/2013 de 12 de setembro, anexo I, artigo 
23º, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o disposto no nº 33, alínea ff). 
 
O Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva de direito 
público número 501 112 049, representado por Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara 
Municipal, como primeiro outorgante, 
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E 
A Associação de Produtores do Concelho de Serpa, adiante designada por APROSERPA, pessoa 
coletiva nº 513 864 792, representada por José Manuel Santos Graça Saramago de Brito, Presidente da 
Direção, como segundo outorgante,  
Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 

 
Cláusula 1 

(objeto e âmbito) 
1. O presente Protocolo visa estreitar as relações de colaboração e intercâmbio entre os dois 

outorgantes de modo a que ambos possam beneficiar da cooperação nos domínios de atividade a 
que se dedicam. 

2. O presente Protocolo tem como objeto a definição das condições de colaboração específica entre 
o Município de Serpa e a APROSERPA, para o desenvolvimento de ações e de projetos no âmbito 
do apoio ao desenvolvimento económico e das atividades de apoio aos agentes económicos e 
empresariais do concelho de Serpa durante o ano de 2018. 

Cláusula 2ª 
(domínios de colaboração) 

1. As ações de colaboração incidem nos seguintes domínios: 
a) Atividades de capacitação e de prospeção 
b) Atividades de promoção 
c) Desenvolvimento de projetos comuns, designadamente gestão e acompanhamento das 

candidaturas em curso 
d) Prestação de serviços 
e) Quaisquer outras ações que se considerem úteis e que contribuam para a execução dos seus 

objetivos 
2. As ações de colaboração a desenvolver, bem como outras consideradas de interesse, serão 

concretizadas através das ações ou atividades acordadas mutuamente, mediante documentos 
próprios e complementares. 

 
Cláusula 3ª 

(colaboração no âmbito da Feira do Queijo do Alentejo) 
1. Para além das ações de colaboração previstas na cláusula 2ª, os dois outorgantes acordam 

desenvolver atividades em conjunto no âmbito da Feira do Queijo do Alentejo, designadamente: 
a) A APROSERPA presta apoio na organização de iniciativas temáticas enquadradas nos seus 

objetivos e que integrem o programa do evento, bem como o apoio necessário à promoção, 
concretização e dinamização do evento em geral; 

b) A APROSERPA assegura colaboração nas diversas iniciativas de promoção como as mostras de 
produtos e provas de degustação, a Semana Gastronómica do Queijo, o Concurso do Melhor 
Queijo da Feira do Queijo e provas de queijo, contactos com os produtores e nas atividades 
relacionadas com as agroalimentares e pecuária; 

c) A APROSERPA assegura a articulação entre os diversos agentes económicos presentes, bem 
com o apoio na receção de entidades e investidores convidados, no âmbito das ações de 
internacionalização e promoção externa.  
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Cláusula 4ª 
(Direitos e obrigações) 

1. No âmbito deste protocolo e com vista a assegurar o desenvolvimento da parceria estabelecida para a 
execução dos projetos indicados, o município de Serpa compromete-se a apoiar financeiramente a 
APROSERPA com o valor total de 31 000 euros; 

2. Este valor corresponde especificamente às seguintes atividades: 
a) Gestão das ações no âmbito dos dois projetos SIAC – Sistema de Incentivos a Ações Coletivas: 

Queijo Serpa – Impulso à Internacionalização e AGROMEG - “Qualificação das PME 
Agroalimentares da Margem Esquerda do Guadiana”: 14.400 euros; 

b) Concretização de um Mercado de Produtores, no CADES: 6.000 euros; 
c) Colaboração nas ações gerais de promoção da Feira do Queijo, nomeadamente na Casa do 

Alentejo, na Semana Gastronómica do Queijo, no Colóquio “O queijo em Serpa- 5000 anos de 
tradição”, entre outras : 5.500 euros; 

d) Apoio geral às atividades da Feira do Queijo 2018: 5.100 euros; 
3. O encargo resultante do presente Protocolo encontra-se devidamente previsto em orçamento, 

conforme cabimento sequencial nº 16719. 
4. A APROSERPA compromete-se a operacionalizar as atividades previstas e a dinamização da 

parceria, bem como a apresentar um relatório final do trabalho realizado. 
 

Cláusula 5ª 
(alterações) 

Qualquer alteração ou revisão do presente protocolo constituirá aditamento ao presente Protocolo e dele 
fazendo parte integrante. 

 
Clausula 6ª 

(interpretação e resolução de questões) 
Todas as dúvidas e omissões bem como a resolução de questões inerentes do presente Protocolo serão 
resolvidas de comum acordo entre as partes tendo em conta os objetivos nele fixados. 
 
 
Serpa, ___ de fevereiro de 2018 
 
 
Pelo Município de Serpa Pela APROSERPA 
 
 
Tomé Alexandre Martins Pires 
 

 
 
José Manuel dos Santos Saramago de Brito 

 
 Deliberação  

Analisado o assunto e nos termos do artigo 33º, nº 1, alínea o) e alínea ff) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo, acima transcrita, a celebrar 

com a APROSERPA – Associação de Produtores do Concelho de Serpa. -------------------------------------------- 
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14. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV) 

Procedeu-se à análise da seguinte proposta de Protocolo entre o Município de Serpa e o INIAV, IP – 

Instituto Nacional de investigação Agrária e Veterinária, com vista a consolidar e a formalizar as relações 

de colaboração já existentes entre as duas entidades e nomeadamente o apoio técnico especializado no 

âmbito da Feira do Queijo do Alentejo e do Concurso “O melhor Queijo da Feira do Queijo”, de acordo com 

a Lei 75/2013 de 12 de setembro, Anexo I, artigo 23º e artigo 33ª, nº 1 alíneas ff e o): 

 

Preâmbulo 
 
A estratégia seguida pelo Município de Serpa para o desenvolvimento sustentado do concelho assenta na 
criação de fatores de atratividade com base nos recursos terra e património, que promovam a fixação de 
pessoas e a criação de dinâmicas para atração de investimentos e de emprego e a inovação, 
diversificação e capacitação empresarial. Neste sentido, são fundamentais a valorização do território e dos 
seus recursos endógenos, com destaque para a agro-transformação e para a diversificação dos tipos de 
cultura e os modos de produção, principalmente aqueles que garantam a sustentabilidade dos recursos, o 
apoio a iniciativas e projetos empresariais, a promoção de atividades inovadoras ou a proximidade com os 
vários agentes e entidades que têm competências e experiências nestes domínios. 
 
Considerando que constitui atribuição do município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios e 
específicos das respetivas populações, designadamente no domínio da promoção do desenvolvimento 
económico, com enquadramento legal no artigo 23º, nº 1 e nº 2, alínea m) conjugado com o artigo 33º, n.º 
1, alínea ff), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando que o conjunto de programas e de projetos que o município tem em curso e pretende 
dinamizar pressupõe uma forte ligação a todos os setores empresariais e agentes que operam no 
território, com destaque para o estabelecimento de parcerias de colaboração, nomeadamente no apoio 
técnico e cientifico especializado; 
 
Considerando que o INIAV, enquanto Laboratório de Estado, tem entre as suas atribuições, definidas no 
art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 69/2012, de 20 de Março, promover atividades de investigação, experimentação 
e demonstração na linha das políticas públicas definidas para os respetivos sectores, que assegurem o 
apoio técnico e científico conducente ao desenvolvimento e inovação e à melhoria da competitividade, 
nomeadamente nas áreas agro-florestal, da proteção das culturas, da produção alimentar de sanidade 
animal e vegetal e da segurança alimentar;   
 
Considerando que cabe ao INIAV participar em atividades de ciência e tecnologia, e promover o 
intercâmbio e a transmissão de conhecimentos com entidades públicas e privadas, apoiando os 
operadores das diversas fileiras com que se relaciona, nos setores da produção agroflorestal, animal e das 
agroindústrias, nomeadamente através da celebração de acordos e protocolos de cooperação; 
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O Município de Serpa, com sede na Praça da República, 7830-389 Serpa, pessoa coletiva de direito 
público número 501 112 049, representado por Tomé Alexandre Martins Pires, Presidente da Câmara 
Municipal, como primeiro outorgante, 
 
E 
 
O INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, IP., pessoa coletiva nº 510 345 271 
com sede na Quinta do Marquês, Av. da Republica, em Oeiras, representado por Nuno Figueira Boavida 
Canada, Presidente do Conselho Diretivo, como segundo outorgante, 
  
 
Acordam na celebração do presente Protocolo de Colaboração, regido pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula 1ª 
(Objeto e âmbito) 

 
1 – O presente Protocolo de Colaboração visa estreitar as relações de colaboração e intercambio entre os 
dois outorgantes de modo a que ambos possam beneficiar da cooperação nos domínios de atividade a 
que se dedicam. 

 
Cláusula 2ª 

(Domínios de colaboração) 
 

1. As ações de colaboração a desenvolver poderão incidir sobre todos os domínios considerados úteis e 
relevantes, designadamente: 
3. Atividades de formação e capacitação; 
4. Desenvolvimento de projetos comuns; 
5. Promoção da prestação de serviços; 
6. Quaisquer outras ações que se considerem uteis e que contribuam para a execução dos seus 

objetivos. 
2. As ações de colaboração a desenvolver previstas no número anterior, bem como outras consideradas 

de interesse mútuo serão concretizadas a partir da iniciativa de um dos outorgantes, através das 
ações ou atividades acordadas mutuamente, mediante documentos próprios e complementares. 

 
Cláusula 3ª 

(Colaboração específica no âmbito da Feira do Queijo do Alentejo) 
 

2. Para além das ações de colaboração previstas na cláusula 2ª, os dois outorgantes acordam 
desenvolver atividades em conjunto no âmbito da Feira do Queijo do Alentejo, que se realiza 
anualmente no final de fevereiro, designadamente: 
d) O INIAV prestará apoio técnico na organização de iniciativas temáticas enquadradas nos seus 

objetivos e que integrem o programa do evento; 
e) O INIAV colaborará na organização do Concurso “Melhor Queijo da Feira do Queijo; 

3. O Município de Serpa assegurará as condições logísticas necessárias, como a inserção da parceria e 
apoio do INIAV nos materiais de divulgação do evento. 
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Cláusula 4ª 
(Alterações) 

Qualquer alteração ou revisão do presente protocolo está sujeita a concordância de ambos os 
outorgantes, constituindo aditamento ao presente Protocolo e dele fazendo parte integrante. 

Clausula 5ª 
(Interpretação e resolução de questões) 

Todas as dúvidas e omissões, bem como a resolução de questões resultantes do presente Protocolo, 
serão resolvidas de comum acordo entre as partes dentro do princípio geral da interpretação mais 
favorável aos objetivos nele fixados. 

Clausula 6ª 
(Confidencialidade) 

Cada um dos outorgantes compromete-se a não difundir, sob qualquer forma, as informações científicas e 
técnicas ou de qualquer outro âmbito, de natureza confidencial, pertencentes ao outro outorgante, 
enquanto para tal não esteja expressamente autorizado, ou enquanto tais informações não forem do 
domínio publico. 
 

Clausula 7ª 
(Vigência) 

1.O presente Protocolo tem a duração de um ano, contado a partir da data da sua assinatura e será 
renovado automática e sucessivamente por igual período, se não for denunciado por qualquer das partes 
2. A denúncia deve ser comunicada por escrito com uma antecedência mínima de sessenta dias 
relativamente à data de termo, mantendo-se em vigor as obrigações decorrentes das ações em curso 
durante a sua vigência. 
 
O presente protocolo de Colaboração é assinado e rubricado em dois exemplares iguais, entregues a cada 
um dos outorgantes. 
 
Serpa, ___ de Fevereiro  de 2018 
 

Pelo Município de Serpa Pelo INIAV, I.P. 
 

Tomé Alexandre Martins Pires 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 

 
Nuno Figueira Boavida Canada 

(Presidente do Conselho Diretivo) 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto e de acordo com os artigos 23.º e 33.º n.º 1, alíneas ff e o da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do protocolo, 

acima transcrito, a celebrar com o INIAV, IP – Instituto Nacional de investigação Agrária e Veterinária. 
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15. Protocolo de colaboração – Festival Terras sem Sombra 

Foi analisado o seguinte protocolo, apresentado pela Unidade Municipal de Cultura, Desporto e 

Juventude, no âmbito do Festival Terras sem Sombra: 
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A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 16841/2018. ---------------------------- 

 

 Deliberação 

Foi deliberado, por unanimidade, concordar com o teor do Protocolo de Colaboração de parceria entre o 

Município de Serpa e a Pedra Angular – Associação da Amigos do Património da Diocese de Beja, acima 

transcrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança no Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do protocolo de associação ao Contrato Local de 
Segurança no Município de Serpa, celebrado com o Ministério da Administração Interna e a Rota do 
Guadiana, o qual consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------------------------- 
 

 

17. Protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, IP, a Rota 

do Guadiana, o Município de Serpa e a Junta de Freguesia de Pias 

O Órgão Executivo tomou conhecimento do teor do protocolo de cooperação com o Alto Comissariado 

para as Migrações,IP, a Rota do Guadiana, o Município de Serpa e a Junta de Freguesia de Pias, o qual 

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

 

 

18. Proposta de adiantamento de subsídios às Associações com funcionamento por 

ano civil 

Ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, capítulos I (âmbito e objeto) e III 

(Apoios à execução de plano de atividades), a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude 

propõe o adiantamento 20% do valor do subsídio atribuído no ano civil de 2017 a todas as Associações 

que o solicitarem. 

Informam que na presente data, deu entrada um pedido de adiantamento da BAAL 17, propondo assim o 

adiantamento de 7 856,08 € (20% do subsidio de 39 280,41 € atribuído em 2017). 

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 16841/2018. ---------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao adiantamento de 

20% do valor do subsidio atribuído em 2017, a todas as Associações que o solicitarem. ------------------------- 

 

 

19. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 33, referente ao dia 19 de 

fevereiro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 714.410,13 (setecentos e catorze mil, 

quatrocentos e dez euros e treze cêntimos) e 190.195,80 (cento e noventa mil, cento e noventa e cinco 

euros e oitenta cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, 

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Após terminar a ordem de trabalhos, a Srª Vereadora Paula Pais questionou o Sr. Presidente sobre a 

situação dos passadiços do Pulo do Lobo, no sentido de saber se já se efetuou a reunião com os 

proprietários e se já existe acordo relativamente às contrapartidas pela utilização dos terrenos, tendo o Sr. 

Presidente respondido que se realizou uma reunião com o gerente da Herdade da Sobreira, tendo sido 

reiterada a disponibilidade da Câmara para analisar as medidas compensatórias, que possivelmente irão 

passar por apoiar as ações para diminuição de risco de incêndio e como não foi possível ao advogado dos 

proprietários do terreno estar presente nesta reunião, refere que, quando se deslocar a Lisboa para a 

reunião com o Alto Comissariado para as Minorias Étnicas, aproveita para reunir com o advogado, para 

que se possa prosseguir o mais rápido possível com o respetivo processo. ----------------------------------------- 

 

Na sequência dos emails recebidos pelo Ministério da Administração Interna e do Ministério da Agricultura, 

Florestas e Desenvolvimento Rural, sobre a obrigatoriedade de se proceder à limpeza do mato 50 metros 

à volta das habitações e 100 metros nos terrenos à volta das localidades, até ao dia 15 de março, a 

SrªVereadora Paula Pais recomenda que a autarquia faça uma campanha de sensibilização junto da 

população para alertar para a necessidade de cumprimento dessas novas regras.  

O Sr. Presidente respondeu que essa informação irá ser divulgada no boletim do Município e na fatura do 

consumo de água, entre outras medidas que se possam vir a adotar sobre esse assunto. ---------------------- 

 

O Sr. António Mariano regozija-se pela rapidez com que a autarquia atou na obra da estrada de Pias e 

questiona em que situação se encontra o processo da ciclovia Pias-Moura-Beja.  

Relativamente às informações que são prestadas pela Câmara, por email, aos eleitos da Assembleia 

Municipal, solicita que seja também dado conhecimento aos vereadores. --------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que, futuramente, será dado conhecimento de todas as informações 

prestadas por email aos eleitos da Assembleia Municipal e informou que, relativamente à ciclovia, 

decorreu na sexta feira uma reunião, com uma empresa que presta serviços de consultoria e projetos, no 

sentido de se elaborar a respetiva candidatura. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares recorda que o Sr. Presidente ficou de enviar para os vereadores, o relatório 

técnico, na sequência do pedido de prorrogação do prazo de construção da ETAR de A-do-Pinto.  

 

 

Na sequência da questão colocada pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião da Câmara Municipal de 

10 de janeiro, seguiu email, no dia 19 de fevereiro, a informar que o reforço de dotação da rubrica 

02/03.05.02.02 - Juros de mora, justifica-se com a introdução de duas faturas de 2015 e 2016, que não 

foram enviadas, em tempo devido, pela empresa AGDA - Águas Públicas do Alentejo S.A. 

Ainda no âmbito do processo do acordo de pagamento, informou-se também que, relativamente aos juros 

financeiros, com a reformulação do mesmo, houve uma redução de cerca de 95.000€ --------------------------- 
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APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 
1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 
2. Pedidos de autorização de queimadas – Ratificação 
3. Alvará de licença para a realização do “III Trail Ribeira de Limas” – Ratificação 
4. 1ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal 
5. 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal 2018 – Adaptação ao novo Regulamento de Estrutura Orgânica  
6. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Brinches (Rua das Flores) 
7. Licenciamento do processo 03/2016/93 no Loteamento Alto da Forca – Caducidade do processo 
8. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua de S. 

Sebastião, n.º 47 e Rua 1.º de Maio, n.º 26 em Pias 
9. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Infante 

D. Henrique, n.º 2 em Pias 
10. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do Decreto-lei n.º 555/99, de 16/12 no prédio sito na Rua Fonte de 

Hortezim, n.º 29 e 31 em Serpa 
11. Reversão do lote de terreno n.º 11 da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de S.Bento 
12. Aquisição de prédio sito no Largo dos Condes de Ficalho  
13. Protocolo específico de colaboração entre o Município de Serpa e a APROSERPA – Associação 

de Produtores do Concelho de Serpa no âmbito do desenvolvimento económico e dinamização de 
atividades em 2018  

14. Protocolo de colaboração entre o Município de Serpa e o Instituto Nacional de Investigação 
Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV) 

15. Protocolo de colaboração – Festival Terras sem Sombra 
16. Protocolo de Associação ao Contrato Local de Segurança no Município de Serpa 
17. Protocolo de cooperação entre o Alto Comissariado para as Migrações, IP, a Rota do Guadiana, o 

Município de Serpa e a Junta de Freguesia de Pias 
18. Proposta de adiantamento de subsídios às Associações com funcionamento por ano civil 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram  16H50 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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