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Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 
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Francisco José Machado Godinho 

António Manuel Godinho Mariano 
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Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
Senhora Vereadora Paula de Jesus Pais Soares 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ata n.º 17/2019 – Reunião de 21 de agosto    

2 

 

 

ATA N.º 17/2019  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 21 DE AGOSTO DE 2019   

  

Na Antiga Escola Primária da Hortinha (freguesia de Pias), reuniu ordinariamente o Órgão 

Executivo, no dia 21 de agosto de 2019, pelas dezassete horas e trinta minutos, convocado nos 

termos do n.º3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------- 

 

Aprovação da Ata n.º 16/2019 

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 7 de agosto, a qual foi 

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

Vereador Carlos Alves, por não ter participado na reunião. ------------------------------------------------ 

 

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

alínea o) e art.º 53º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e n.º 5 do art.º 6.º do Regimento, 

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Alteração n.º 11 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

4. Alteração n.º 12 do Orçamento da Câmara Municipal  

5. Eleição para a Assembleia da República – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

6. Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa – Atribuição de subsidio  

7. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias – Rua dos Mandamentos 

8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias – Rua S. Sebastião 

9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vale de Vargo – Rua do MFA 

10. Pedido de apoio para o transporte do grupo coral “As Ceifeiras de Pias”, a Viseu – Cine 

Clube de Viseu 

11. ARMA - Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo – Pedido de apoio 

financeiro  

12. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um assistente 

técnico (administrativo) para o Serviço de Recursos Humanos, com contrato por tempo 

indeterminado  

13. Venda de parcela de terreno sita em Vale de Vargo  

14. Proposta de venda de edifícios sitos na Rua dos Cavalos, n.º 27, 27A, 29, 29A, 31 e 31A, 

em Serpa e imóvel devoluto sito na Rua do Governador, S/N, em Serpa  
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15. Contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais entre o Município e a 

Greenpellet, Lda. 

16. Candidatura ao CLDS-4G 

17. 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 

Comissão de 
Festas das Santas 

Cruzes 

11953 de 
05.08.2019 

Baile 
17 de agosto de 2019 

Recinto 
improvisado 

Ruído 

35,15€ 
 

Futebol Clube de 
Serpa 

12101 de 
06.08.2019 

Baile 
14 de agosto de 2019 

Recinto 
improvisado 

Ruído 

35,15€ 

Comissão de 
Festas de Serpa 

em Honra de N.ª 
Sra.ª de 

Guadalupe 

12090 de 
06.08.2019 

Espetáculo de angariação 
de fundos 

9 e 10 de agosto de 2019 

Ruído 20,00€ 

Futebol Clube de 
Serpa 

11689 de 
30.07.2019 

Baile 
3 de agosto de 2019 

Ocupação de via 
pública 
Recinto 

improvisado  
Ruído 

55,00€ 

Comissão de 
Festas de Pias 

11333 de 
24.07.2019 

Festa Branca 
3 de agosto de 2019 

Recinto 
improvisado 

Ruído 

35,00€ 

Futebol Clube de 
Serpa 

10556 de 
10.07.2019 

Baile 
13 de julho de 2019 

Ocupação de via 
pública 
Recinto 

improvisado  
Ruído 

55,15€ 

Comissão de 
Festas de Serpa 

em Honra de N.ª 
Sra.ª de 

Guadalupe 

12314 de 
09.08.2019 

Festa Popular 
16 e 18 de agosto 

Ruído 20,00€ 

Comissão de 12503 de Baile Recinto 35,15€ 
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Festas de S. 
Sebastião de Vale 

de Vargo 

12.08.2019 14 de agosto 
 

improvisado 
Ruído 

Comissão Festas 
de Pias 

12442 
2019.08.12 

Festas a realizar entre 22 e 
26 de agosto 

Recinto 
improvisado e 

ruido 

35,75€ 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. Ratificação  

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar os seguintes despachos proferidos pelo Sr. 

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

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

Comissão de Festas 
de S. Sebastião de 
Vale de Vargo 

Baile a realizar 
na Rua dos 
Lagares, em 

Vale de Vargo 

12501 
2019.08.12 

 
14 de agosto 

 

 
2019.08.13 

 

Futebol Clube de 
Serpa  

Baile 
Parque 

Desportivo de 
Serpa 

12098 
2019.08.06 

 
14 de agosto 

 

 
2019.08.13 

Comissão de Festas 
das Santas Cruzes 

Baile na ZAE de 
V.N.S.Bento, 

Rua do Sobral 

11950 
2019.08.05 

17 de agosto 2019.08.16 

 

2.2. Autorização 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, de acordo com o parecer dos serviços técnicos, 
autorizar a emissão da seguinte licença de recinto improvisado: 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de realização  

Comissão de Festas de 
Pias 

Festa de Pias 2019 
Antigas instalações da 

UCP, em Pias – Adro da 
Igreja 

12426 
2019.08.12 

De 22 a 26 de 
agosto 

Comissão de Festas de 
Pias 

Brincadeira com vacas 
Estrada de Brinches 

 

12433 
2019.08.12 

e  
12440 

2019.08.12 

 
 

23 e 25 de agosto 
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3. Alteração n.º 11 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  
A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do PS, nos termos do 
disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho do 
Sr.Vice-Presidente, respeitante à 11.ª alteração ao Orçamento: 
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4. Alteração n.º 12 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 as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, aprovar a alteração n.º 12 ao Orçamento, conforme documentos que se anexam à 

presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares refere que, estando programadas no plano de atividades e 

orçamentadas as iniciativas da Feira Histórica e da Feira do Vale do Poço, não faz sentido que 

seja necessário efetuar alterações ao orçamento, para reforço das verbas destes eventos, tendo 

o Sr. Presidente respondido que, por vezes, é necessário ir ajustando as verbas ao longo do ano, 

em determinadas rúbricas, em conformidade com as iniciativas realizadas. --------------------------- 

 

 

5. Eleição para a Assembleia da República – Locais para afixação de propaganda 

eleitoral  

O artigo 7.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, que define a afixação e inscrição de mensagens 

de publicidade e propaganda, estipula o seguinte: ------------------------------------------------------------ 

Artigo 7.º 

Propaganda em campanha eleitoral 

1 - Nos períodos de campanha eleitoral as câmaras municipais devem colocar à disposição das 

forças concorrentes espaços especialmente destinados à afixação da sua propaganda. 

2 - As câmaras municipais devem proceder a uma distribuição equitativa dos espaços por todo o 

seu território de forma a que, em cada local destinado à afixação de propaganda política, cada 

partido ou força concorrente disponha de uma área disponível não inferior a 2 m2. 

3 - Até 30 dias antes do início de cada campanha eleitoral, as câmaras municipais devem 

publicar editais onde constem os locais onde pode ser afixada propaganda política, os quais não 

podem ser inferiores a um local por 5000 eleitores ou por freguesia. 

 

 Deliberação 

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os locais destinados 

à afixação de propaganda eleitoral, para a eleição da Assembleia da República, a realizar no dia 

6 de outubro do corrente ano, são os locais habituais, exceto os proibidos por lei. ------------------ 

 

 Intervenções 

Na sequência de uma intervenção da Sr.ª Vereadora Paula numa anterior reunião do Executivo, 

o Sr. Vereador António Mariano questionou se a autarquia já tinha efetuado o levantamento 

dos mupis que se encontram distribuídos pelo concelho e questionou se os partidos políticos 

podem solicitar a sua utilização.  
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O Sr. Presidente respondeu que os respetivos serviços da autarquia já estão a fazer o inventário 

dos mupis existentes e confirmou que podem ser requisitados. ----------------------------------------- 

 

 

6. Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa – Atribuição de subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo e com base no Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da 

Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral Os 

Ceifeiros de Serpa, um subsídio de 1 000 (mil euros), para apoio à atividade a desenvolver em 

2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao cabimento sequencial n.º 20208/2019. -------------- 

 

 

7. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias – Rua dos Mandamentos 

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, 

unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua dos Mandamentos", em Pias, à seguinte via de 

circulação:  
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8. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias – Rua S. Sebastião 

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, 

unanimidade, reconhecer a atribuição de "Rua S. Sebastião", em Pias, à seguinte via de 

circulação:  
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9. Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vale de Vargo – Rua do MFA 

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 do MFA", em Vale de Vargo, à seguinte via de 

circulação:  
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10. Pedido de apoio para o transporte do grupo coral “As Ceifeiras de Pias”, a Viseu – Cine 

Clube de Viseu 

Na sequência do pedido de apoio efetuado pelo Cine Clube de Viseu, tendo em vista o 

transporte do grupo coral “As Ceifeiras de Pias” para atuação aquando da transmissão do filme 

“Os Cantadores de Paris”, de Tiago Pereira, em Viseu, os serviços informam que o Cine Clube de 

Viseu, de acordo com a alínea f) do artigo 24.º do Regulamento de Utilização e Cedência de 

Viaturas do Município de Serpa, é considerada entidade beneficiária da cedência de viaturas. 

Tendo em consideração o enquadramento da iniciativa nas ações de promoção e salvaguarda 

do Cante Alentejano, propõem a isenção de 55% do valor global da deslocação. 
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 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar o Cine Clube de 

Viseu em 55% do custo total do serviço – 1117,04 € (988Km x 1,08€ = 1067,04€, acrescido de 

50€ de pernoita do motorista do autocarro), com base no definido nos artigos 29.º e 30.ª do 

Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Serpa. ---------------------------- 

 

 

11. ARMA - Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo – Pedido de apoio 

financeiro 

De acordo com proposta dos serviços, com base no Regulamento Municipal de Apoio ao 

Movimento Associativo, capítulos I e IV e artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio pontual de 

1.500,00€ (mil e quinhentos euros) à Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo, 

para o festival de acordeão e jazz que se realiza no jardim Municipal de Serpa, no dia 1 de 

setembro de 2019.  

A Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento n.º 20258/2019. ------------------------------- 

 

 

12. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um assistente 

técnico (administrativo) para o Serviço de Recursos Humanos, com contrato por tempo 

indeterminado  

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

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 14 do corrente mês de agosto:  

 

«Considerando que: 

1. O artigo 30.º da Lei de Trabalho em Função Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20/06) estabelece a 

possibilidade de se promover o recrutamento de trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal e que esse 

recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza 

permanente ou transitória da atividade. 

2. Tendo em consideração os princípios de racionalização e eficiência que presidem à nossa 

atividade, que implicam a racionalização e a economia de meios, e designadamente por 

razões de celeridade, economia processual e aproveitamento dos atos numa lógica de 

contenção de custos, que o recrutamento seja destinado também a candidatos que não 

possuam relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 

estabelecida, no estrito cumprimento da legislação em vigor, concretamente, o 

cumprimento do estabelecido no n.º 3 e seguintes do artigo 30.º e alínea d) do n.º 1 do 

artigo 37.º, ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que hierarquizam a prioridade no 

recrutamento estabelecendo como preferência base os candidatos aprovados com relação 
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jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente estabelecida, de entre 

os quais, em primeiro lugar os que estiverem em regime de requalificação, e em última 

análise e esgotados todas as possibilidades, os candidatos sem vínculo de emprego público 

previamente estabelecido. 

3. O posto de trabalho em apreço encontra-se previsto na última alteração do mapa de pessoal 

para o ano de 2019, aprovado em assembleia municipal de 30 de abril de 2019. 

4. Conforme resposta do Serviço de Gestão Financeira ao pedido de cabimento solicitado pela 

I. 7567/2019, “Tendo em conta que o inicio de funções se prevê para março de 2020, 

informo que os encargos com o presente procedimento concursal serão tidos em 

consideração na elaboração dos documentos previsionais para o ano 2020.” 

5. O Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na redação atualizada da Lei n.º 80/2013, de 

28 de novembro (diploma legal que procedeu à aplicação e adaptação à Administração Local 

da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, Lei de Vínculos, Carreiras e Remunerações, 

nomeadamente no que se refere às competências administrativas dos respetivos órgãos, 

(parcialmente revogada pela Lei n.º 35/ 2014, de 20 de junho) estabelece nos artigos 4.º a 

9.º que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de todos ou alguns postos 

de trabalho previstos e não ocupados no mapa de pessoal aprovado, nas condições 

determinadas no artigo 30.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho é precedido de aprovação do 

respetivo órgão executivo.  

 

Proponho: 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

que a Câmara Municipal autorize a abertura do procedimento concursal infra, tendo em vista a 

constituição de relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, uma vez que a 

necessidade que sustenta esta contratação é de carácter permanente, para recrutamento de: 

a) Um Assistente Técnico, da área funcional Administrativa, para o Serviço de Recursos 

Humanos da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica. 

- Justificação – Para dar resposta às necessidades permanentes do Serviço de Recursos 

Humanos, promovendo-se a substituição de um trabalhador transferido para outro Município, 

em regime de mobilidade que recentemente consolidou, e cujas funções vêm sendo 

asseguradas por trabalhador em regime de contrato a termo certo, que se irá extinguir 

brevemente. 

Mais se propõe que sejam nomeados como membros do Júri para o respetivo procedimento 

concursal, os seguintes elementos:  

a) Presidente - Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica. 

Vogais Efetivos - Alzira dos Santos Baixinhos Pé-Leve Figueira, Técnica Superior (Direito) e 

António Manuel Escoval Dionísio, Assistente Técnico (Administrativo). 
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Vogais Suplentes - Norine da Cruz Brito, Técnica Superior (Direito), e Jennifer Baptista 

Paraíba, Técnica Superior (Direito), todos do Município de Serpa. 

Assim, de acordo com o supra exposto, submete-se a respetiva apreciação ao Órgão 

Executivo.» 

 Deliberação  

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento concursal 

para recrutamento de um Assistente Técnico, da área funcional Administrativa, para o Serviço 

de Recursos Humanos da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. Venda de parcela de terreno sita em Vale de Vargo  

A Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica informa que, na 

sequência de deliberação do órgão deliberativo, tomada em sessão ordinária, realizada em 

30/04/2019, sob proposta do órgão executivo, foi autorizada a desafetação de parcela de 

terreno do domínio público e integração no domínio privado, para posterior venda, a parcela 

de terreno com a área de 222,000m2,atual lote de terreno inscrito na matriz sob o artigo 

P3159, sito na Rua da Escola, em Vale de Vargo, União das freguesias de Vila Nova de S. Bento e 

Vargo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1492/20190702. 

  

Considerando que, ainda não foi aprovado o preço de venda, sugere-se que seja tido em 

consideração o preço aprovado em reunião de câmara, realizada em 12/12/2018, aquando da 

aprovação do Programa de Procedimento de venda de lotes de terreno em Serpa, Santa Iria e 

A-do-Pinto, cujo preço de venda definido para os lotes de terreno sitos em A- do Pinto, 

destinados a habitação, foi de 5.500,00 €, com a área de 160 m2 ou, seja, pelo valor de 34,375€ 

o m2. 

Tendo em conta que a parcela de terreno tem a área de 222, 000m2, aplicando o mesmo valor, 

o preço proposto será de 7.632,00€. 

Perante o exposto, propõe-se a venda do lote de terreno inscrito na matriz sob o artigo P3159, 

sito na Rua da Escola, em Vale de Vargo, União das freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vargo, 

descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 1492/20190702, pelo 

preço de 7.632,00€ (sete mil seiscentos e trinta e dois euros) a Manuel Francisco Jesus 

Machado, com residência na Rua das Sete Casa,18, em Vale de Vargo, considerando o interesse 

manifestado por E/14179/2018, de 21/09/2018, destinado a construção. 

Cabe ao órgão executivo, em conformidade com o disposto no artigo nº 33º nº 1, alínea g) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

deliberar sobre a venda do mencionado lote de terreno. --------------------------------------------------- 
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 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente sugeriu que seja efetuada uma nova apreciação por parte 

dos serviços, no que diz respeito ao valor de venda, dado que foi tido como referência o valor 

de venda dos lotes de terreno em A-do-Pinto e por se localizar na mesma união de freguesias, 

mas considera que se trata de uma situação diferente dos lotes para habitação e em situações 

idênticas de desafetação de terrenos, a Câmara tem vendido pelo valor patrimonial.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares questionou porque motivo não se abriu um procedimento 

público para venda deste terreno, pois dessa forma estaria a ser cautelado o interesse público, 

tendo o Sr. Presidente explicado que este munícipe tem sido o único a manifestar interesse na 

aquisição deste terreno, que se encontra junto ao muro da sua habitação e que pretende 

utilizar para guardar máquinas agrícolas e pela sua reduzida área e características que não o 

tornam num terreno com outras potencialidades, considerou-se que não se justificava a 

abertura de um procedimento público. -------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face à sugestão do Sr. Presidente, foi deliberado, por unanimidade, remeter o processo para os 

respetivos serviços para uma nova análise, no que diz respeito ao valor de venda do terreno.  

 

 

14. Proposta de venda de edifícios sitos na Rua dos Cavalos, n.º 27, 27A, 29, 29A, 31 e 31A, 

em Serpa e imóvel devoluto sito na Rua do Governador, S/N, em Serpa  

Foi apresentada proposta de aquisição por parte de Eugénio Tavares de Almeida (doc. E/ 12517 

de 12/08), para os prédios designados em epígrafe, pelo valor de 100.001€, propondo que a 

aquisição seja feita em duas tranches (50.001€ + 50.000€). 

Sobre esta proposta, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 

Jurídica, informa que os prédios que constituem o quarteirão, sitos na Rua dos Cavalos, com os 

nºs 27, 27A, 29 e 31 e na Rua do Governador nºs 4, 6 e 8, em Serpa, atualmente, em virtude da 

junção dos três prédios urbanos, e posterior destaque de parcela, aprovada em reunião de 

câmara realizada em 26/12/2018, encontram-se inscritos na matriz dois prédios urbanos, a 

seguir identificados: 

- Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4153, União das freguesias de Salvador e 

Santa Maria, sito em Serpa, na Rua dos Cavalos, com os nºs 27, 27A e 29 e Rua do 

Governador nºs 4, 6 e 8, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 2499/20140514, com a área total de 480,00m2; 

- Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4152, União das freguesias de Salvador e 

Santa Maria, sito em Serpa, na Rua dos Cavalos e Rua Poço da Talha, descrito na 
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Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2619/20190118, com a área 

total de 139,00 m2. 

 

Sugerem a celebração de mero contrato promessa de compra e venda com o pagamento da 

primeira prestação e a celebração do contrato definitivo de compra e venda com o pagamento 

da segunda. 

Ao contrato promessa de compra e venda deve ser atribuída eficácia real de forma a assegurar 

a conclusão do negócio. 

De mesma forma, pode ser autorizada a realização de obras de manutenção e conservação dos 

imóveis, bem como a apresentação do mesmo para efeitos de candidaturas e financiamento 

comunitário. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares referiu que, aquando da venda das Casas dos 

Magistrados, abriu-se um procedimento concursal e as propostas apresentadas até foram mais 

elevadas que o valor base e neste caso concreto de venda dos imóveis da Rua dos Cavalos, 

existindo mais interessados, conforme o Sr. Presidente tinha mencionado, considera estranho 

que se esteja a propor a venda diretamente a um dos interessados, sem se proceder à abertura 

de concurso público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente começou por responder que, o que diferencia os dois processos, é o facto de 

as Casas dos Magistrados serem casas de habitação, que não careciam de obras urgentes e cujo 

uso não podia ser alterado, independentemente de quem adquirisse os imóveis, e 

relativamente aos prédios da Rua dos Cavalos, é uma situação que tem que ser urgentemente 

resolvida, devido ao estado de degradação em que se encontram e por isso, a Câmara tem 

interesse em vendê-los o mais rápido possível.  

Além disso, esta foi a única proposta apresentada por parte dos interessados no imóvel, mesmo 

depois de estar afixado há muito tempo, numa das portas dos edifícios, um aviso com o 

contacto da Câmara e existe ainda a garantia que os imóveis ficam propriedade de uma pessoa 

que já tem atividade no centro histórico há muitos anos, que é proprietário do Museu do 

Relógio e tem contribuído para a dinamização desta zona da cidade e com garantia que irá 

proceder, num curto espaço de tempo, à limpeza do espaço e obras de conservação dos 

edifícios, que aliás, ficará  definido no contrato promessa de compra e venda a celebrar.  

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, desta forma, a igualdade de acesso e de 

oportunidades não fica garantida, pelo que, irão abster-se na votação deste assunto. ------------ 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, 

vender os seguintes imóveis a Eugénio Prazeres Cortez Tavares da Almeida Unipessoal, Lda: 

 

- Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4153, da União das freguesias de Salvador 

e Santa Maria, sito em Serpa, na Rua dos Cavalos, com os nºs 27, 27A e 29 e Rua do 

Governador nºs 4, 6 e 8, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o 

número 2499/20140514, com a área total de 480,00m2, com o preço de 75 001,00€; 

- Prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 4152, União das freguesias de Salvador e 

Santa Maria, sito em Serpa, na Rua dos Cavalos e Rua Poço da Talha, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 2619/20190118, com a área 

total de 139,00 m2, com o preço de 25 000,00€. 

 

A formalização da venda será efetuada nos seguintes termos e condições: 

- Mediante a celebração inicial de contrato promessa de compra e venda com eficácia real, com 

o pagamento do valor de 50 001,00€, a titulo de sinal e principio de pagamento. 

O contrato promessa deve prever a autorização do Município à promitente compradora para a 

realização de obras de manutenção e conservação dos imóveis, bem como a apresentação do 

mesmo para efeitos de candidaturas e financiamento comunitário. 

- A celebração da escritura definitiva de compra e venda, com o pagamento do remanescente 

valor de 50 000,00€, decorrido um ano da celebração do contrato promessa de compra e 

venda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

15. Contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais entre o Município e a 

Greenpellet, Lda. 

A Chefe da Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que, na sequência da atribuição do 

lote nº 30 da Zona Industrial de Serpa à Sociedade GreenPellet, lda, por deliberação da Câmara 

Municipal de Serpa de 10 de julho de 2019, vem esta empresa através de e-mail de 30 de julho, 

solicitar à Câmara Municipal a realização de um contrato de arrendamento de espaço junto ao 

referido lote, para efeitos de comprovativo da maturidade da candidatura a apresentar ao 

Portugal 2020, no âmbito do SI Inovação, até ao final do mês de agosto. 

Este espaço, com uma área estimada de 14.000 m2 (ver planta abaixo apresentada) fica junto 

ao lote atribuído e servirá para instalação para Parque de matérias primas e instalação de 

painéis fotovoltaicos, complementares ao projecto. 
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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, nª 1, alíneas g) e ff), respetivamente, 

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;  

Propõe-se à Câmara Municipal, no uso das suas competências, que aprove a celebração de um 

contrato promessa de arrendamento de prédio urbano para fins não habitacionais entre o 

município de Serpa e a Sociedade Greenpellet, cuja minuta a seguir se transcreve:  

 
CONTRATO PROMESSA DE ARRENDAMENTO DE PRÉDIO URBANO PARA FINS NÃO 

HABITACIONAIS 
 

ENTRE: 
 
PRIMEIRO CONTRAENTE:  
 
Município de Serpa, pessoa coletiva de direito público 501112149, com sede na Praça da 
República, 7830-389 SERPA, neste ato representado por Tomé Alexandre Martins Pires, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Serpa, em execução da deliberação tomada 
na reunião de …./…./…. , ao abrigo do artigo 35º, n.º 1, alínea a) e n.º 2, alínea f), do Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por PRIMEIRO CONTRAENTE ou 
Promitente Senhorio; 
 
E, 
 
SEGUNDA CONTRAENTE:  
 
Greenpellet, Lda., sociedade comercial por quotas, com o número único de contribuinte fiscal e 
de matrícula na Conservatória do Registo Comercial 506911730, com sede na Rua de Cabo 
Verde nº 7 r/c Esq. 7800-469 Beja, aqui representada pela gerente, Tânia Isabel de Jesus 
Oliveira e Silva e João Maria Morais Esteves adiante designada por SEGUNDA CONTRAENTE ou 
Promitente Arrendatária; 
 
– CONSIDERANDO: 

a) Que a Segunda Contraente apresentou uma candidatura ao Programa SI Novação – 
Portugal 2020, no âmbito do qual pretende promover a execução de uma central 
fotovoltaica; 

b) Que para o referido efeito necessita de uma parcela de terreno com a área estimada de 
14000 metros quadrados, nas imediações da Zona industrial de Serpa – Segunda Fase; 
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c) Que o Primeiro Outorgante se compromete a disponibilizar, brevemente, um prédio 
urbano com a referida área e aptidão; 

 
É CELEBRADO O PRESENTE CONTRATO PROMESSA DE ARRENDAMENTO DE PRÉDIO URBANO 
PARA FINS NÃO HABITACIONAIS, QUE SE REGE PELAS CLÁUSULAS SEGUINTES:  

 
CLÁUSULA 1.ª 

(Objeto) 
Pelo presente contrato o Primeiro Contraente promete dar de arrendamento à Segunda 
Contraente, e esta promete tomar de arrendamento, a parcela de terreno com a área estimada 
de 14 000 metros quadrados, melhor identificada na Planta que se anexa. 
 

 
CLÁUSULA 2.ª 
(Finalidade) 

A parcela de terreno prometida arrendar tem por finalidade exclusiva a instalação de uma 
central fotovoltaica, destinada a servir a atividade industrial/comercial da Segunda Contraente, 
não lhe podendo ser dado outro fim ou uso sem expressa autorização por escrito do Primeiro 
Contraente.  

 
CLÁUSULA 3.ª 

(Duração, condição e eficácia) 
1. O contrato prometido terá a validade de 30 (trinta) anos e a respetiva outorga fica 

condicionada à aprovação da candidatura apresentada pela Segunda Contraente ao 
programa SI INovação – Portugal 2020. 

2. A outorga do contrato prometido será formalizada após comunicação escrita registada e 
com aviso de receção, da Segunda Contraente dirigida ao Primeiro Contraente, com 
uma antecedência mínima nunca inferior a trinta dias, juntando prova da aprovação da 
Candidatura. 

3. Após conclusão do procedimento de revisão do Plano de Urbanização de Serpa, em 
curso, poderão as partes acordar a compra e venda da referida parcela de terreno. 

 
CLAUSULA 4.ª 

(Renda) 
1 - A renda anual livremente estabelecida pelas partes, será de € 3.000,00 (três mil euros), e 
será paga no primeiro dia útil de cada trimestre anterior àquele a que a renda diz respeito, 
através de transferência bancária. 
2 – A renda será atualizada anualmente de acordo com o coeficiente de atualização vigente. 
 

CLÁUSULA 5.ª 
 (Benfeitorias) 

1. A Segunda Contraente poderá realizar, por sua conta, na parcela prometida arrendar, todas 
as obras destinadas ao objeto do contrato. 
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2. As benfeitorias que a Segunda Contraente efetuar no local arrendado ficarão pertença ao 
prédio, sem direito a retenção ou sem que o Primeiro Contraente tenha de pagar qualquer 
indemnização por elas, após termino do contrato. 
 

CLÁUSULA 6.ª 
(Normas supletivas) 

A tudo o que não esteja expressamente previsto no presente contrato, serão aplicáveis as 
normas previstas nos artigos 1108º a 1128º do Código Civil e respetivas remissões. 
 

CLÁUSULA 7ª 
 (Comunicações) 

Todas as questões decorrentes do presente contrato serão, sempre, comunicadas por escrito, 
através de carta registada com aviso de receção ou e-mail, com prova de recibo, devendo ser 
considerados os seguintes elementos para o efeito: 
 
 
- Sociedade Greenpellet, Lda 
Morada: Rua de Cabo Verde, nº7, R7c esq, 7800-469 Beja  
E-mail: geral.greenpellet@gmail.com 
Telefone: 284107104/930511729 
 
 
- Câmara Municipal de Serpa 
Praça da República, 7830-389 SERPA  
E-mail: geral@cm-serpa.pt 
Telefone: 284540100 
 
 
Feito no dia ………………. ficando cada Outorgante com uma via devidamente assinada e 
rubricada.  
 
O PRIMEIRO CONTRAENTE,   A SEGUNDA CONTRAENTE, 
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Ata n.º 17/2019 – Reunião de 21 de agosto    

22 

 

 

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta, acima transcrita, do 

contrato promessa de arrendamento de prédio urbano para fins não habitacionais, a celebrar 

entre o município de Serpa e a Sociedade Greenpellet, Lda. ------------------------------------------------ 
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16. Candidatura ao CLDS-4G 

Na sequência da realização da candidatura ao CLDS (Contrato Local de Desenvolvimento Socia)-

4G e de acordo com a proposta do Gabinete de Ação Social e Educação, datada de 14 de 

agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,  definir a Associação Rota do 

Guadiana- ADI como entidade local da parceria para o CLDS-4G e aceitar a proposta da Rota do 

Guadiana – ADI, para a técnica coordenadora do projeto, Teresa de Jesus Sargento Pica, tendo 

em conta sua experiencia técnica aferida pelo seu currículo e entrevista profissional realizada 

pela Rota do Guadiana, na qual se evidenciou a motivação e interesse para este desafio.  

Foi distribuído por todos os eleitos, para conhecimento, o referido Curriculum Vitae de Teresa 

de Jesus Sargento Pica. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

17. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 154, referente 

ao dia 21 de agosto do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 425.031,18€ 

(quatrocentos e vinte e cinco mil, trinta e um euros e dezoito cêntimos) e 272.612,67 € 

(duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e doze euros e sessenta e sete cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------ 

 

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador Manuel Soares 

começando por alertar para a situação de uma obra que está a decorrer na Rua dos Farizes, em 

Serpa, que devido à sua proximidade com a muralha, talvez seja necessário um 

acompanhamento técnico qualificado para o efeito.  

Solicitou ainda esclarecimentos sobre as condições de venda dos lotes de terreno da zona 

industrial, que a câmara vende a valores simbólicos, questionando se não será possível a 

autarquia acautelar a situação das edificações efetuadas nesses lotes serem depois vendidas 

pelos proprietários ou arrendadas a preços muito mais elevados. ---------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que na primeira fase da zona industrial, cujos lotes já foram vendidos há 

muitos anos, as regras e clausulas das escrituras eram diferentes, mas nos lotes vendidos mais 

recentemente, já têm sido acauteladas determinadas situações e a autarquia tem o direito de 

preferência na venda dos lotes e edificações. ------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador António Mariano e solicitou que seja novamente verificada a situação 

do passeio na Rua Gago Coutinho, em Pias, dado que há pessoas que já caíram e viaturas com 

danos provocados nos pneus, pelo que, considera que o munícipe deve ser novamente alertado 

para o problema que está a causar, pois não pode fazer aquele tipo de construções na via 

pública.  

Gostaria ainda de saber quais são as funções do Gabinete Veterinário Municipal.  
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Aproveita para manifestar a sua satisfação pela realização de reuniões descentralizadas do 

Executivo e agradece a presença do publico nesta reunião na Hortinha. -------------------------------   

 

O Sr. Presidente começou por responder que o munícipe já foi alertado várias vezes, pelo 

Presidente da Junta de Freguesia de Pias para a ilegalidade da obra efetuada na via pública e foi 

notificado pela Câmara Municipal, aberto um processo de contraordenação e como é 

impossível legalizar obras na via pública, será dado um novo prazo para que retire o que 

colocou na via pública.  

Quanto às funções do Veterinário Municipal, refere algumas, como as questões de fiscalização 

nas feiras, quando existe a presença de animais, controlo higiossanitário das instalações para 

alojamento de animais, as vistorias no mercado municipal na parte da peixaria, as campanhas 

de vacinação, o acompanhamento do CAGIA, o canil e gatil intermunicipal e o apoio nos 

serviços da Câmara de Beja, quando a veterinária daquela autarquia se encontra de férias.  

Contudo, será posteriormente enviada informação aos eleitos, sobre as funções do Gabinete 

Veterinário Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Período de Intervenção do Público  

Interveio a Sr.ª Joaquina Rosa Guerreiro, residente na Hortinha, para lembrar que já tinha 

solicitado à Câmara, apoio para arranjo da sua habitação, dado que não tem possibilidades 

económicas e também por dificuldades inerentes ao facto de ser invisual, tendo o Sr. 

Presidente informado a munícipe sobre a existência do Programa Municipal de Apoio à 

Reabilitação da Habitação e modalidades de apoio e informou que será, brevemente, agendada 

uma visita à habitação da senhora, por parte dos serviços de ação social, para verificar se a sua 

situação se enquadra nos requisitos para apoio ao abrigo do referido Programa.  

 

Ao terminar a reunião, o Sr. Presidente agradece a presença do público e a colaboração 

prestada pela Associação de Moradores da Hortinha para a realização desta reunião, no edifício 

da antiga escola primária. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Alteração n.º 11 ao Orçamento da Câmara Municipal – Ratificação  

 Alteração n.º 12 do Orçamento da Câmara Municipal  
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 Eleição para a Assembleia da República – Locais para afixação de propaganda 

eleitoral  

 Grupo Coral Os Ceifeiros de Serpa – Atribuição de subsidio  

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias – Rua dos Mandamentos 

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Pias – Rua S. Sebastião 

 Reconhecimento da atribuição de nome de rua em Vale de Vargo – Rua do MFA 

 Pedido de apoio para o transporte do grupo coral “As Ceifeiras de Pias”, a Viseu – 

Cine Clube de Viseu 

 ARMA - Associação Regional de Musica Tradicional do Alentejo – Pedido de apoio 

financeiro  

 Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de um 

assistente técnico (administrativo) para o Serviço de Recursos Humanos, com 

contrato por tempo indeterminado  

 Venda de parcela de terreno sita em Vale de Vargo  

 Proposta de venda de edifícios sitos na Rua dos Cavalos, n.º 27, 27A, 29, 29A, 31 e 

31A, em Serpa e imóvel devoluto sito na Rua do Governador, S/N, em Serpa  

 Contrato promessa de arrendamento para fins não habitacionais entre o Município e 

a Greenpellet, Lda. 

 Candidatura ao CLDS-4G 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H15 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 21 de agosto de 2019 
 

 

 

ANEXO 1 – 12.ª Alteração ao Orçamento da Câmara Municipal 

 

 


