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ATA N.º 6/2019 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 20 DE MARÇO DE 2019   

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Serpa, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, 

no dia 20 de março de 2019, pelas catorze 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 5/2019 

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 5, relativa à reunião realizada no dia 6 de março, a qual foi 

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

Vereador Carlos Alberto Bule Martins Alves, por não ter participado na referida 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. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Retificação de escalão  

4. Alteração n.º 2 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

5. Alteração n.º 3 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

6. Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público (A-do-Pinto) 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – XV Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” 

8. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – IV Trail Ribeira de Limas 

9. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de 

subsidio  

10. XI Escalada de S.Gens – Proposta para 2019 

11. Destaque de parcela - Rua de Santo António e Rua da Ladeira, em Serpa – Requerente: 

Luís da Assunção Alonso Figueiredo 

12. Declaração de caducidade do processo de licenciamento (Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias) 

13. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados “Barranco do 

Salto” e “Barranco”, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

prédio sito na Rua do Rossio da Estação, n.º 7 e 9 em Pias 

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

prédio sito no Largo do Salvador, n.º 27 e 28 em Serpa 
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16. Abertura de procedimento público para aquisição de gasóleo simples  

17. Procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto 

18. Aquisição de imóvel sito na Rua das Setes Casas, em Vale de Vargo 

19. Proposta de isenção/redução de pagamento de utilização e cedência de viaturas 

municipais  

20. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do Ano de 2018 

21. Preço de venda ao público do livro “Sem Chão”, de João Mário Caldeira 

22. 6.º Concurso de Fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa  

23. Protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana  

24. Concurso Público Internacional n.º 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em 

mercado livre 

25. Proposta de venda do lote de terreno n.º 1 do Loteamento Municipal artigo 20H, em 

Serpa 

26. Contratação de dois empréstimos – Minuta do contrato 

27. Assuntos gerais de interesse autárquico 

28. 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 

Sulcena – Associação 
Cultural e Recreativa 

3912 
2019.03.14 

Feira do Sótão  
30 de março 

Ocupação de 
espaço 

terrestre 
 

 
20,00€ 

 

Associação de 
Moradores da Neta e 

do Pulo do Lobo 

3244 
2019.03.04 

Festa do Dia da Mulher Ruido 20,00€ 

Associação de 
Futebol de Beja 

1595 
2019.02.01 

Utilização do campo de 
futebol sintético de 
Serpa e campo de 
futebol relva natural de 
Vila Nova, para a final da 
Taça de Honra da 
Associação de Futebol 
de Beja, e do pavilhão 
dos Desportos Carlos 
Pinhão, para o jogo de 
futsal entre Portugal e a 

 
Utilização de 

equipamentos 
municipais  

 
195,00€ 
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República Checa 

Dias 9,10 e 11 de fev. 
Partido Comunista 

Português 
2997 

2019.02.27 
Realização de iniciativa 

no dia 5 de abril 
Sala da 

Abóbada do 
Cine Teatro 

de Serpa 

 
84,00€ 

Futebol Clube de Vale 
de Vargo 

3742 
2019.03.12 

XV Passeio de BTT 
Dia 17 de março 

Licenciamento 
da prova 

33,66€ 

 

 

2. Licenças de recinto improvisado 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o seguinte despacho proferido pelo 

Sr.Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ----------------------------------- 

Requerente Atividade/local Doc. 
Entrada 

Data de 
realização  

Data do 
despacho  

União das  
Freguesias de Vila 
Nova de S.Bento e 

Vale de Vargo 

XIII Feira do 
Azeite de Vale de 

Vargo 

2688 
2019.02.21 

 
 

15 a 17 de 
março 

2019.03.15 
 

 
 

3. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Retificação de escalão  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 6 do corrente mês de março 

refere que, em reunião de câmara de 19/09/2018 foi aprovado o Plano de Auxílios Económicos 

aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico. À aluna Maria Inês Rebocho Franco foi atribuído o 

Escalão B, de acordo com o escalão do Abono de Família. 

Em janeiro de 2019, o Instituto de Segurança Social procedeu à atualização dos referidos 

escalões e esta aluna foi reposicionada no 1º escalão, conforme declaração enviada: 
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Face ao exposto, propõem a retificação, mediante integração da mesma no escalão A dos 

auxílios económicos, de acordo com o previsto nº 4 do Artº 11º do Despacho nº 8452-A/2015, 

de 31 de julho, atualizado pelo Despacho nº 7255/2018, de 31 de julho, e conforme 

compromisso com o nº sequencial 22812. ---------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar para o escalão A, o 
apoio prestado à aluna Maria Inês Rebocho Franco. ---------------------------------------------------------  
 

 

4. Alteração n.º 2 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

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

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. Presidente, datado de 7 do corrente mês de março, respeitante à 

segunda alteração ao Orçamento e PPI: 
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5. Alteração n.º 3 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

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

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

3.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 3.ª alteração ao Orçamento, conforme 

documentos que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante. ---------------------------- 

 
 

6. Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público (A-do-Pinto) 

Na sequência da análise deste assunto na reunião do Órgão Executivo realizada no dia 6 do 

corrente mês de março, face às duvidas suscitadas relativamente às áreas do terreno, foram 

analisados os seguintes elementos sobre este processo: 
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 Deliberação 

Analisado o assunto, nos termos do artigo 25º, nº 1, alínea q), conjugado com o artigo 33º, nº 

1, alínea ccc), ambos do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a desafetação 

da parcela de terreno com a área 78,047 m2, acima identificada, do domínio público e 

integração no domínio privado, para posterior venda, destinada a ampliação do prédio urbano 

com o número de polícia nº 105, sito na Rua da Liberdade, em A-do-Pinto, da União de 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo. -------------------------------------------------------- 

 

 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – XV Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” 

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

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 15 do 

corrente mês de março, respeitante ao licenciamento do XV Passeio de BTT de Vale de Vargo 

“Pelos Olivais do Enxoé”, realizado no dia 17 de março do corrente ano.  
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8. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – IV Trail Ribeira de Limas 

Em conformidade com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 

Juventude e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e 

Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, atribuir à Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria, um subsídio no valor 

de 604,00€ (seiscentos e quatro euros) para apoio no IV Trail Ribeira de Limas, que se realizou 

no dia 17 de fevereiro último e contou com 604 participantes. ------------------------------------------- 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19237/2019.  

 

 

9. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de 

subsidio  

De acordo com a proposta do Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude e nos 

termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro e Regulamento 

Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir ao Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, um subsidio no 

valor de1.000,00€ (mil euros) para apoio nas atividades a desenvolver no corrente ano.  

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19238/2019.  

 

10. XI Escalada de S.Gens – Proposta para 2019 

No seguimento do seu plano de atividades e dando sequência ao protocolo em vigor com a 

Associação de Atletismo de Beja, o Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

apresenta a proposta de realização da XI Escalada de S. Gens, em atletismo, no dia 19 de maio.  

A prova terá a organização em termos técnicos – regulamento, ajuizamento, protocolo, da 

Associação de Atletismo de Beja e o apoio logístico por parte do Município de Serpa. 

 

Pretende-se que, paralelamente à XI Escalada de S. Gens, se realizem as finais do Torneio das 

Freguesias em Atletismo, que terão nos meses antecedentes uma fase local, com provas a 

realizar em cada uma das freguesias do concelho e a prova jovem aberta a todos os atletas de 

todos os escalões de benjamins a juvenis. 

 
No sentido de captar mais participantes, propõem as seguintes alterações, para a prova 
principal (Jun, Sen e Vet, mas e fem): 
 
- Criar prova em linha de 8 a 10 Km, ao invés de 2 voltas ao percurso. 
 
- Inscrições através da plataforma eletrónica WWW.acorrer.pt , com pagamento de 5 € para 
atletas populares e 3 € para atletas federados , inclui camisola, seguro e dorsal. 
 
- Atribuição de um apoio financeiro adicional ao protocolo, no valor de 250,00€, para melhoria 
de prémios a atribuir aos participantes 

http://www.acorrer.pt/
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- Atribuição de uma garrafa de vinho pequena do Monte da Capela para os participantes das 

categorias Juniores, Séniores e Veteranos, masculinos e femininos, com rótulo do cartaz da 

Escalada a desenvolver pelo Serviço de Informação, Comunicação e Imagem da autarquia; 

- Envolver comercio/ industrias locais no sentido de angariar patrocínios em géneros para 

sortear entre os participantes (queijo/mel/doces/pão/bolos/vinho/enchidos…); 

- Criar zona de entrega de prémios mais digna, com flores, cenário… 

- Animação no local de partida e chegada (DJ, speaker…). -------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

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

para a realização da XI Escalada de S.Gens, incluindo a atribuição à Associação de Atletismo de 

Beja, de um apoio financeiro adicional ao protocolo, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta 

euros). 

A Unidade de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento sequencial n.º 19253/2019.  

 

 

11. Destaque de parcela - Rua de Santo António e Rua da Ladeira, em Serpa – Requerente: 

Luís da Assunção Alonso Figueiredo 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, pretende o requerente, na 

qualidade de comproprietário, proceder ao destaque de uma única parcela no perímetro 

urbano, nos termos do disposto no n. º4 da alínea d) do art.º 6 do regime jurídico da 

urbanização e edificação em vigor, para o prédio urbano descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n. º1300/20061102, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4143 da união 

de freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), com 2518,00m2 de área total de terreno, 

689,60m2 de área coberta e 1828,40m2 de área descoberta. 

 

Parcela a destacar: Rua de Santo António n. º 28 e 30 

Área total – 1194,86m2; 

Área coberta - 392,85m² (índice ocupação 0.33); 

Área descoberta – 801,97m2; 

Confronta a Norte com a rua de Santo António n. º 28 e 30, a Nascente e a Poente com 

edificado existente e a Sul com a parcela resultante. 

 

Parcela resultante: Rua da Ladeira n.º 29 

Área total – 1323,14m2; 

Área coberta – 296,75m2(índice de ocupação 0.22); 

Área descoberta – 1026,43m2. 

Confronta a sul com a rua da Ladeira n.º 29, a nascente e a poente com edificado existente e a 

norte com a parcela a destacar. 
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Conforme disposto no n. º4 do art. º6 do Decreto-Lei n. º555/99, de 16/12, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei n. º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o 

destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro 

urbano estão isentos de licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 

confrontem com arruamentos públicos.” 

 

Pelo exposto, verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com 

arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n. º4 do art. º6 do referido Decreto-Lei, 

encontrando-se o destaque de uma única parcela, isento de licença. 

Verifica-se ainda, que as construções existentes são anteriores ao regulamento geral das 

edificações urbanas, não se verificando o incumprimento do Plano Diretor Municipal e do Plano 

de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Intramuralhas. 

 

Mais informam que, conforme disposto no n.º 6 do referido Decreto-Lei: 

“6 — Nos casos referidos nos n.ºs 4, não é permitido efetuar na área correspondente ao prédio 

originário novo destaque nos termos aí referidos por um prazo de 10 anos contados da data do 

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 

n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 

8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstos, da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 

constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 

restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 

cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 

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

destaque constitui documento bastante para efeitos de registo predial da parcela destacada.” 

 

 Deliberação  

Face ao parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o destaque 

de parcela no prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o 

n.º1300/20061102, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4143 da União de Freguesias 

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

 

12. Declaração de caducidade do processo de licenciamento (Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias) 

Através de informação datada de 4 do corrente mês de março, a Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, informa que se encontra expirado o prazo de 10 dias úteis, para a 

requerente se pronunciar. 
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Tinha a requerente (Maria de Fátima dos Santos Silva) sido informada, através do nosso ofício 

de ref.ª 946, de 31-01-2018, que se encontrava expirado o prazo de um ano para requerer a 

emissão do alvará de licença de construção, estipulado em nosso anterior ofício de ref.ª 619, de 

16-01-2018, e concedido o prazo de 10 dias úteis, para se pronunciar sobre a intenção da 

Autarquia declarar a caducidade do processo de licenciamento (licença administrativa), em 

cumprimento do princípio de audiência de interessados. 

 

De acordo com o ponto 2, do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro (Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação –RJUE), “A licença ou comunicação prévia para a realização de 

operação de loteamento que não exija a realização de obras de urbanização, bem como a 

licença para a realização das operações urbanísticas previstas nas alíneas b) a e) do n.º 2 e no 

n.º 4 do artigo 4.º, caducam, no caso da licença, se no prazo de um ano a contar da notificação 

do ato de licenciamento não for requerida a emissão do respetivo alvará ou, no caso da 

comunicação prévia e sendo devida, não ocorra o pagamento das taxas no prazo previsto para 

o efeito, determinando, em qualquer dos casos, a imediata cessação da operação urbanística.” 

 

Conforme exposto no ponto 5 do artigo 71º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, “As 

caducidades previstas no presente artigo devem ser declaradas pela câmara municipal, 

verificadas as situações previstas no presente artigo, após audiência prévia do interessado.” 

Assim, e nestes termos, propõem que seja declarada a caducidade do processo de 

licenciamento (licença administrativa). ------------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do 

processo de licenciamento, respeitante a obra na Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias. --------------------- 

 

13. Parecer sobre aumento de compartes no prédio rústico denominado “Barranco do 

Salto” em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

Raquel Prior Neto, na qualidade de Notária, a emissão de parecer favorável ao aumento de 

compartes, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n. º1, da Lei n.º 91/95 

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

De acordo com os elementos apresentados, pretende-se o aumento de compartes do prédio 

rústico descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1487/20010316 e inscrito na 

matriz predial da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 280 – Secção C, denominado 

“Barranco do Salto” (olival e figueiras), com 1,325 hectares e direito a 1/3 do prédio rústico 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 133/20010511 e inscrito na matriz 

predial da freguesia de Vila Verde de Ficalho, sob o artigo 123 – Secção C, denominado 
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“Barranco” (olival e figueiras), com 6,125 hectares, a atribuir a João Manuel Oliveira Galamba e 

Patrícia Alexandra Caixinha dos Santos Francisco, em comum e partes iguais. 

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”. 

Em reunião de Câmara datada de 14 de junho de 2017 - (Doc.E9580/2017), foi deliberado 

aprovar o aumento de compartes perante a situação em que os indivíduos se encontram 

casados ou em união de facto, pretendendo-se, que a partir daquela data, a presença deste 

contexto fosse admitida na análise dos pedidos, conforme se transcreve: 

“considero que quando estamos perante indivíduos casados, independentemente do seu 
regime de casamento ou unidos de facto, a emissão de parecer favorável ao aumento de 
compartes, única forma possível de aquisição de prédios rústicos, não deverá ser 
recusado uma vez que a aquisição, nestas circunstâncias, não visa, a expansão ou o 
surgimento de novas áreas de génese ilegal. Pelos factos acima descritos, proponho que 
o presente pedido seja novamente presente a reunião de camara para emissão de 
parecer favorável, e que o mesmo procedimento seja adotado para outras situações 
idênticas.” 

Através da presente exposição, apresentada por Joana Raquel Prior Neto, é referido que as 

partes interessadas na aquisição, encontram-se em união de facto. 

Pelo atrás exposto e atendendo à deliberação datada de 14 de junho de 2017 e de harmonia 

com o disposto no n.º 1, do citado dispositivo, a competência para a emissão do Parecer é da 

Câmara Municipal, pelo que propõem a emissão de parecer favorável. ------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

parecer favorável ao aumento de compartes do prédio rústico descrito na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 1487/20010316 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Verde 

de Ficalho, sob o artigo 280 – Secção C, denominado “Barranco do Salto” (olival e figueiras), 

com 1,325 hectares e direito a 1/3 do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 133/20010511 e inscrito na matriz predial da freguesia de Vila Verde de 

Ficalho, sob o artigo 123 – Secção C, denominado “Barranco” (olival e figueiras), com 6,125 

hectares.  

 

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

prédio sito na Rua do Rossio da Estação, n.º 7 e 9 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 136/2014, de 9 de setembro, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 
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determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

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

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

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

acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

prédio sito no Largo do Salvador, n.º 27 e 28 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 136/2014, de 9 de setembro, a câmara 

municipal pode a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado, 

determinar a execução de obras de conservação necessárias à correção de más condições de 

segurança ou de salubridade. 

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

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

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

acima transcrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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16. Abertura de procedimento público para aquisição de gasóleo simples 

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, considerando as necessidades futuras de 

combustível para a Frota Automóvel e Central de Asfalto do Município, informa que se torna 

imperativo contratualizar Aquisição de Gasóleo Rodoviário (Simples), para o biénio 2019/20.  

 

A potencial aquisição foi objeto de autorização prévia do Órgão Deliberativo em sessão de 

28/02/2019 (I/1048/2019), referente à repartição de encargos de harmonia com a alínea c) do 

nº 1 do artigo 6º da Lei nº 8/2012 em complemento com o estipulado nos n.º 1 e 6 do artigo 

22º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de Junho.  

 

 Deliberação  

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

 

a) Iniciar o procedimento de concurso público com publicidade internacional, 

considerando o preço base de €330.000,00 de acordo com o disposto com o artº20, nº1, 

alínea a) do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pela D.L nº 111-

B/2017 de 31 de agosto, conjugado com o Regulamento Delegado UE 2017/2365 da 

Comissão, de 18 de dezembro;  

b) Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e 

minuta do anúncio, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante, de 

acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, conjugado com o disposto no 

artº18, nº, 1, alínea b) do DL nº 197/99 de 8 de junho;  

c) O Júri é composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da Divisão de 

Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, como Presidente; 

Cristina Quaresma, Técnica da Unidade de Gestão Financeira e Nuno Miguel Canhita, 

Técnico do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, como Vogais.  

Como elementos suplentes Alzira Figueira - Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica 

(substitui o Presidente nas suas faltas) e Fernanda Barradas- Técnica do Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública. ------------------------------------------------------------- 

 

17. Procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto 

No âmbito do Procedimento Público para Venda de Lotes de Terreno em Serpa, Santa Iria e A-

do-Pinto, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica 

informa que se procedeu à publicação do Edital n.º 1/DAFRHAJ/2019, no Diário do Alentejo (na 

edição de 18 de janeiro de 2019). 

O referido Edital, foi também publicado na página da internet (http://www.cm-serpa.pt), assim 

como, o Programa do Procedimento e o Modelo da Proposta. 
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Foi enviado por email para afixação/divulgação nas Juntas de Freguesia do Concelho e no 

Serviço de Atendimento ao Público do Município de Serpa. 

O prazo para entrega de propostas decorreu até ao dia 01/03/2019. 

Reuniu a Comissão designada, no dia 04/03/2019, pelas 10h00, na sala de sessões do edifício 

dos Paços do Concelho, para proceder ao ato público de Abertura de Propostas. 

Conforme resulta da Ata (a seguir transcrita), não foram apresentadas quaisquer propostas 

pelo que a Comissão considerou o procedimento deserto e, consequentemente extinto. 

 

O Órgão Executivo tomou conhecimento do assunto acima exposto. -------------------------------- 

 



 

Ata n.º 6/2019 – Reunião de 20 de março    

28 

 

 

 



 

Ata n.º 6/2019 – Reunião de 20 de março    

29 

 

 

18. Aquisição de imóvel sito na Rua das Setes Casas, em Vale de Vargo 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, Dr. Rui 
Costa, informa que, na sequência dos contatos preliminares efetuados com o Dr. Jorge Manuel 
e Seiça Dinis Calvete, na qualidade de Administrador de Insolvência nomeado no Processo 
n.º402/12.0TBBJA, a correr termos no Tribunal Judicial da Comarca de Beja – Juízo Local Cível 
de Beja – Juiz 2 , onde foi declarada a insolvência de COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO 
PROLETÁRIO ALENTEJANO, foi ponderada a possibilidade do Município de Serpa adquirir o 
prédio urbano, composto por lote de terreno para construção, com a área de 382,64 m2, sito 
em Rua das Sete Casas - Lote 2, Vale de Vargo, Serpa, descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Serpa sob o n.º 466/19930623 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1138 
da União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, onde aquela Cooperativa 
manteve instalações em funcionamento durante vários anos. 

Solicitada avaliação do prédio ao Sr. Eng. José Carlos Grilo Marques Bengala, perito da lista 
oficial, resultou um valor de 57 456,00€, ao qual haveria a deduzir os custos inerentes à 
demolição da construção existente e que se encontra em risco iminente de ruina. 

Efetuada a avaliação dos referidos custos foi obtido o valor de 23 014,00€, conforme 
informação referência 9169, subscrita pela técnica Mariana Júlia Algarvio Duarte. 

Em conformidade com o exposto, foi remetido ofício ao Dr. Jorge Calvete, a 11 de dezembro de 
2018, referência 10323/2018, com proposta para aquisição do referido prédio, pelo valor de 
30.000,00€. 

Finalmente, por email de 13 de março, subscrito pela Dr.ª Daniela Sousa, Advogada, 
acompanhado de Declaração emitida pelo Dr. Jorge Calvete, foi comunicado que foi deliberado 
adjudicar ao Município de Serpa, a venda o referido imóvel, pelo valor proposto. 

Foram ainda comunicadas as condições de venda, que consistem no pagamento imediato do 
valor correspondente a 20% e o remanescente com a celebração da escritura. 

A presente proposta de aquisição foi objeto de pedido de cabimento prévio, com o numero 
sequencial 19225. 

Face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, 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, propõe 

que seja deliberado adquirir o prédio urbano, composto por lote de terreno para construção, 

sito em Rua das Sete Casas - Lote 2, Vale de Vargo, Serpa, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 466/19930623 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1138 

da União das Freguesias de Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, pelo valor de 30 000,00€, 

sendo o montante de 6 000,00€ pago de imediato e os restantes 24 000,00€ no ato da escritura 

pública. 

 Deliberação 

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio 

urbano, composto por lote de terreno para construção, sito em Rua das Sete Casas - Lote 2, 

Vale de Vargo, Serpa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 
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466/19930623 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1138 da União das Freguesias de 

Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo, pelo valor de 30 000,00€ (trinta mil euros), sendo o 

montante de 6 000,00€ pago de imediato e os restantes 24 000,00€ no ato da escritura 

pública.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

19. Proposta de isenção/redução de pagamento de utilização e cedência de viaturas 
municipais 

Foi analisada a seguinte proposta de isenção/redução de pagamento de utilização e cedência 
de viaturas municipais, apresentado pelo Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e 
Juventude: 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta acima transcrita e isentar 

do pagamento os pedidos com entrada na autarquia até à presente data, devendo os 

pedidos/requerimentos com entrada posterior à presente deliberação, ser despachados em 

conformidade com a proposta aprovada. ----------------------------------------------------------------------- 

Às notas acima indicadas no quadro, acrescentar que as turmas devem ser atualizadas em cada 

ano letivo. 
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20. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do Ano de 2018 

Foi analisado o seguinte relatório de avaliação do direito de oposição no ano de 2018, de 

acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 10.º da lei n.º 24/98 de 26 de maio: 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 24/98, de 26 de maio aprovou o Estatuto do Direito de Oposição, assegurando às minorias o 
direito de constituir e exercer uma oposição democrática, no caso concreto das Autarquias, aos 
respetivos Órgãos Executivos. 

Entende-se por oposição, a atividade de acompanhamento, fiscalização e crítica das orientações 
políticas dos Órgãos Executivos. 

O direito de oposição integra os direitos, poderes e prerrogativas previstos na Constituição e na lei.  

As informações devem ser prestadas diretamente e em prazo razoável aos órgãos ou estruturas 
representativas dos partidos políticos e demais titulares do direito de oposição.  

Na reunião extraordinária realizada no dia 13 de outubro de 2000, a Câmara Municipal aprovou, por 
unanimidade, o documento respeitante ao Estatuto do Direito de Oposição, nos termos da citada lei.  

 

2. TITULARES DO DIREITO DE OPOSIÇÃO 
São titulares do direito de oposição: 

a) Os partidos políticos representados na Assembleia Municipal, que não estejam representados 
na Câmara Municipal; 

b) Os partidos políticos representados na Câmara Municipal, desde que os respetivos membros 
não assumam pelouros, poderes delegados ou outras formas de responsabilidade direta e 
imediata pelo exercício de funções executivas, 

c) Os grupos de cidadãos eleitores que, como tal, estejam representados em qualquer órgão 
autárquico.  

 
Nesta Autarquia, foram titulares do direito de oposição, nos termos do artigo 3.º da Lei 24/98, de 26 de 
maio, no ano de 2018, o Partido Socialista, pelo facto de estar representado no Órgão Executivo e 
nenhum dos seus representantes deter pelouros, poderes delegados ou outras formas de 
responsabilidade direta e imediata pelo exercício de funções executivas e também o PPD-PSD/CDS-PP 
que esteve representado na Assembleia Municipal, mas não teve representação na Câmara Municipal.  
 

 O Partido Socialista, representado na Câmara Municipal com três vereadores e na Assembleia 
Municipal com nove eleitos;  

 A Coligação “Serpa Precisa de Todos” PPD-PSD/CDS-PP: representada na Assembleia Municipal 
com um eleito. 

 

Para cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de maio e artigo 34.º n.º 1 
alínea u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a seguir se indica os atos praticados em observância 
dos direitos consagrados no referido Estatuto, durante o ano de 2018:  

 

3. DIREITO À INFORMAÇÃO 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm sido regularmente informados, pelo Presidente da 
Câmara e pelos Vereadores eleitos pela CDU, tanto de forma escrita como verbal, sobre o andamento 
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dos principais assuntos de interesse para o Município nas reuniões da Câmara Municipal e os membros 
do Executivo que assumiram pelouros e poderes delegados prestam informação sobre o andamento dos 
principais assuntos de interesse público relacionados com a sua atividade, nas reuniões da Câmara 
Municipal e sempre que são solicitados a prestar esclarecimentos por parte dos Vereadores eleitos pelo 
PS.  

Sempre que solicitada, é ainda prestada informação a todos os eleitos da Assembleia Municipal, nas 
sessões deste Órgão, ou posteriormente, por escrito.  

No ano de 2018, para além das muitas questões que foram colocadas durante as reuniões da Câmara e 
sessões da Assembleia Municipal e que obtiveram resposta de imediato, foram ainda apresentados 
quarenta e dois pedidos de esclarecimento por parte dos eleitos do Partido Socialista, os quais foram 
encaminhados para os respetivos Serviços para obtenção de informação e posteriormente remetida 
essa mesma informação, por email, a todos os eleitos.  

Sobre os assuntos expostos pelos munícipes, nas reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia 
Municipal, também os eleitos são informados sobre o andamento dos processos e resposta enviada a 
esses munícipes.  

A par de outros assuntos, aos titulares do direito de oposição foram prestadas as seguintes informações, 
no âmbito do artigo 25.º n.º 2 alínea c), artigo 34.º n.º 1 alínea u) e art.º 35.º n.º 1 alínea y) e n.º 4 da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de janeiro: 

 Informação escrita do Presidente (Relatório da Atividade Municipal), acerca da atividade e 
situação financeira da Câmara Municipal, remetida a todos os membros da Assembleia 
Municipal, antes de cada sessão, onde consta também informação sobre as Reclamações, 
Recursos Hierárquicos e Processos Judiciais Pendentes e estado atualizado dos mesmos e 
situação financeira da autarquia e da qual é também dado conhecimento a todos os eleitos do 
Órgão Executivo; 

 Envio a todos os eleitos da Câmara Municipal, das “Notas de Imprensa” que são remetidas à 
comunicação social pela autarquia;  

 Resposta aos pedidos de informação apresentados pelos Vereadores; 
 Resposta aos pedidos de informação veiculados pela Mesa ou eleitos da Assembleia Municipal; 
 Publicação das deliberações dos órgãos autárquicos destinadas a ter eficácia externa, através de 

edital e divulgação na página da Internet da autarquia e afixação nas Juntas/Uniões de 
Freguesia; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, das atas das sessões da Assembleia Municipal e 
das atas da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 

 Divulgação no Sitio da Internet do Município, dos Relatórios da Atividade Municipal e dos 
Relatórios de Avaliação a que se refere o Estatuto do Direito de Oposição; 

 Promoção do cumprimento do Estatuto do Direito de Oposição e da publicação do respetivo 
relatório de avaliação, respeitante ao ano de 2016; 

 Envio à Assembleia Municipal das atas das reuniões da Câmara Municipal, após a sua aprovação; 
 Envio à Câmara e Assembleia Municipal de documentação relativa a planos, projetos, relatórios, 

pareceres e outros documentos de natureza semelhante; 
 Resposta aos pedidos de informação solicitados pelos presidentes ou outros membros das 

juntas de freguesia do concelho; 
 Resposta, em geral, às questões colocadas formal ou informalmente sobre o andamento dos 

principais assuntos do município. 
 Agendamento nas reuniões da Câmara Municipal, de Assuntos Gerais de Interesse Autárquico, 

para conhecimento de informação remetida à autarquia pelos grupos parlamentares e outras 
entidades.  
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Foi, ainda, garantida a distribuição de correspondência remetida à autarquia e destinada aos Vereadores 
ou aos membros da Assembleia Municipal.  
 
A Câmara Municipal mantém atualizados os mecanismos de informação permanente sobre a gestão 
municipal, onde se inclui a página da internet, facilitando o acompanhamento, fiscalização e crítica, da 
atividade dos órgãos municipais.  
 
Refere-se ainda a publicação do boletim municipal “Serpa Informação”(mensal); a Agenda Cultural e 
Desportiva (mensal); Newsletters; Comunicados; Notas de Imprensa; a informação Balcão Único e Mupis 
na cidade de Serpa (mobiliário urbano para informação). 
 
Dos suportes online, além do site oficial (www.cm-serpa.pt), destaca-se ainda os seguintes: 

 Facebook: Serpa Terra Forte 

 Canal Youtube: www.youtube.com/user/SerpaCM 

 Site EnREDE: www.enrede.org  

 Portal do Munícipe http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx 

 Calameo (pdfs do Serpa Informação e agenda cultural) http://pt.calameo.com/publish/books/ 
 

4. DIREITO DE CONSULTA PRÉVIA 
O artigo 5.º n.º 3 estipula que os titulares do direito de oposição têm o direito de ser ouvidos sobre as 
propostas de orçamento e plano de atividades.  

No âmbito do processo de elaboração das Opções do Plano e Orçamento para 2019, foi solicitado ao PS 
e PSD, através de ofícios datados de 28 de agosto (n.º 7005 e 7007, respetivamente), o envio de 
propostas e contributos para serem analisadas no âmbito da elaboração daqueles documentos.  

Foram facultados aos eleitos do PS e representante do PSD na Assembleia Municipal, a proposta de 
Opções do Plano 2019-2022, Plano de Atividades 2019, Plano Plurianual de Investimentos, Orçamento 
2019, Relatório de apresentação e fundamentação da politica orçamental 2019 e Mapa de Pessoal para 
2019, de que resultou posteriormente a sua aprovação, na sessão do Órgão Deliberativo, realizada no 
dia 22 de novembro. 

 

5. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO 
Procedeu-se ao envio de convites aos eleitos da Câmara e Assembleia Municipal, a fim de assegurar que 
estes pudessem participar em atos e eventos oficiais organizados ou apoiados pela Autarquia, 
nomeadamente, exposições; espetáculos; workshops; concertos; peças de teatro; colóquios; palestras; 
apresentação de livros; sessões de sensibilização e feiras.  

Aos titulares do direito de oposição, foi garantido o direito de participação, através da possibilidade de 
pronúncia ou intervenção, pelos meios constitucionais e legais, sobre quaisquer questões de interesse 
público relevante, podendo estes efetuar pedidos de informação, moções, recomendações, 
requerimentos, declarações politicas e esclarecimentos.  

Existe também a participação de representantes da Oposição em entidades e comissões, designados 
pela Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no início de cada mandato. 

 
Foi disponibilizado gabinete próprio aos Vereadores da Oposição, no edifício da Autarquia, com os 
meios logísticos necessários à sua atividade. 
A autarquia adquiriu ainda computadores pessoais para uso de todos os eleitos do Órgão Executivo, 
para o exercício das suas funções, a utilizar durante o corrente mandato.  
 

http://www.cm-serpa.pt/
http://www.youtube.com/user/SerpaCM
http://www.enrede.org/
http://portalmunicipe.cm-serpa.pt/default.aspx
http://pt.calameo.com/publish/books/
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6. DIREITO DE DEPOR 
No período em questão, os eleitos locais referidos como titulares do direito de oposição não intervieram 
em qualquer comissão para efeitos da aplicação do direito consagrado no artigo 8º do Estatuto do 
direito de Oposição.  
De acordo com o estipulado na Lei n.º 24/98, de 26 de maio, os relatórios elaborados pelos órgãos 
executivos das autarquias locais, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, 
serão enviados aos titulares do direito de oposição e publicados no Boletim Municipal, e como tem sido 
prática habitual, será ainda colocado em permanência no Site do Município.  

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com  dois votos contra dos eleitos do PS e quatro 

votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar o Relatório de Avaliação do Direito de Oposição 

relativo ao ano de 2018 (acima transcrito) e remete-lo ao Partido  e à Coligação “Serpa Precisa 

de Todos” PPD-PSD/CDS-PP, de acordo com o n.º 2 do artigo 10.º da Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio e artigo 7.º do Estatuto do Direito de Oposição, aprovado pela Câmara Municipal em 13 

de outubro de 2000 e para posterior publicação no Boletim Municipal “Serpa Informação” e no 

site do Município.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
Vereadores do Partido Socialista 

 

«Relativamente ao ponto 20 da OT, “Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação 
do Ano de 2018”, os vereadores eleitos do Partido Socialista, votam contra uma vez que as 
reservas levantadas no voto do ano passado (apesar de favorável), não só se mantêm, como 
sentimos que existiu uma deterioração da situação, pese embora o teor do relatório seja muito 
idêntico ao de anos anteriores. 
Com efeito, não é tanto o teor do relatório, mas as práticas realizadas a cada ano que 
condicionam o sentido de voto dos vereadores do Partido Socialista. 
O direito à informação, à consulta prévia e à participação apresentam lacunas que conduzem 
ao voto contra. 
Quanto à informação e participação continuam a registar-se atrasos significativos nas respostas 
formais aos pedidos de informação/esclarecimento formulados, e de igual modo manifestamos 
o desagrado pela linha editorial do Serpa Informação e a seleção tendenciosa de imagens, não 
existindo espaço para a oposição e para divulgação do seu trabalho. 
De igualmente modo, não compreendem o critério, de envio de convites a eventos, uma vez 
que algumas vezes são convidados, outras não, apesar de nesses casos serem remetidos 
convites a membros de outras entidades e órgãos municipais. 
Enquanto oposição os vereadores repudiam o teor da comunicação do Presidente da Junta de 
Freguesia de Pias, dizendo que “as antigas instalações da UCP – Esquerda Vencerá são 
propriedade privada da Junta de Freguesia de Pias” e que “consideramos que os Vereadores do 
Partido Socialista na Câmara de Serpa, para além da prática de eventuais atos ilícitos contra 
esta autarquia, revelaram ainda uma total desconsideração pela mesma” (…), apesar de no 
imediato terem pedido desculpas por não terem comunicado previamente a sua deslocação à 
UCP. Os vereadores do PS consideram que ao acederem ao espaço das antigas instalações UCP, 
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espaço não fechado e que é espaço público, para averiguar uma obra da Câmara Municipal de 
Serpa, não cometeram nenhum ato ilícito com a gravidade evocada, assistindo-lhes sim, o 
direito a aceder ao mesmo para o fim atrás referido. Saliente-se que da parte do executivo 
eleito da CDU da Câmara Municipal de Serpa não existiu uma posição a favor do direito da 
oposição. 
Concretamente, no que respeita ao direito de consulta prévia insistem que gostariam de ter 
uma postura mais ativa, nomeadamente na realização e participação em reuniões especificas 
para discussão prévia de pontos concretos das OP e do PPI. 
Por último, a ocorrência de várias situações na Assembleia Municipal, onde eleitos do Partido 
Socialista foram visados sem possibilidade de intervenção e direito de resposta. 
 
Serpa, 20 de março de 2019. 
Manuel Soares 
Paula Pais Soares»  
 

 

O Sr. Presidente da Câmara disse que, relativamente ao Serpa Informação, não existe espaço 
próprio para divulgação de trabalho partidário, seja de que partido for, no jornal são apenas 
divulgadas as atividades da autarquia e nunca houve qualquer intenção de fazer seleção 
tendenciosa de imagens.  

Relativamente à questão dos convites, mais uma vez, diz que todos os vereadores estão sempre 
convidados, têm direito a participar em todas as atividades organizados pela autarquia, sem 
necessidade de envio de convite, mas o que, por vezes, pode acontecer é o envio de convite em 
eventos que carecem de confirmação de presença (quer de eleitos, quer de acompanhantes), 
tendo em vista facilitar a organização, face às reservas que sejam necessárias fazer. -------------- 

 

21. Preço de venda ao público do livro “Sem Chão”, de João Mário Caldeira 

A Divisão de Cultura e Património, informa que a Câmara Municipal adquiriu 100 exemplares do 

livro “Sem Chão”, de João Mário Caldeira, obra que foi apresentada na Biblioteca Municipal no 

passado dia 16 de fevereiro. 

De acordo com a proposta dos serviços, 60 exemplares são para oferta e 40 exemplares são 

para venda no Posto de Turismo. 

Informam ainda que o Município adquiriu a obra às Edições Colibri pelo preço de 10,40€/livro, 

ou seja, com um desconto de 35% sobre o PVP, que foi fixado pela editora em 16,00€.  

A Lei do Preço Fixo do Livro estipula que, no caso de livros que tenham sido editados pela 

primeira vez há menos de 18 meses, "o preço de venda ao público do livro, praticado pelos 

retalhistas, deve situar-se entre 90% e 100% do preço fixado pelo editor".  

Assim, o livro "Sem Chão" pode ser vendido no Posto de Turismo a 16,00€ - o preço de capa - 

ou a 14,40€ (com 10% de desconto). ---------------------------------------------------------------------------- 

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho propõe o preço de 14,40€ para venda ao público do referido 

livro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, estipular em 14,40 

(catorze euros e quarenta cêntimos), o preço de venda ao público do livro “Sem Chão”. ----------- 

 

 

22. 6.º Concurso de Fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes normas de participação 

do 6.º concurso de fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa, de acordo com a 

proposta apresentada pela Divisão de Cultura e Património:  

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
1. ENTIDADE PROMOTORA 

A Câmara Municipal de Serpa organiza o Concurso de Fotografia “Património (I) Material do 
Concelho de Serpa”. 
Os trabalhos a concurso serão apresentados em exposição (conforme ponto 8.7) em local e 
datas a designar. 
 
2. OBJECTIVOS 
Fomentar a observação, a descoberta e a revelação que contribuem para definir os contornos 
de uma identidade patrimonial cultural. 
Promover e registar diferentes olhares sobre o património material e imaterial enquanto 
identidade cultural. 
Estimular o gosto pela fotografia. 
 
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Podem participar todos os profissionais e amadores de fotografia, portugueses e 
estrangeiros, residentes em Portugal. 
3.2. Não serão aceites fotografias propostas por pessoas que não o autor ou que não sejam 
propriedade do autor. 
3.3. Não serão aceites fotografias já exibidas ou publicadas anteriormente, nomeadamente em 
exposições, redes sociais, etc. 
3.4 A inscrição é gratuita. 
3.5. Encontram-se automaticamente excluídos de participar os elementos do Júri. 
 
4. FOTOGRAFIAS 
4.1. Cada fotografia deve ser inédita, enquadrar-se no tema e objetivos do concurso, e conter 
obrigatoriamente, no verso, uma etiqueta com legenda constituída por: 
- Título da fotografia; 
- Pseudónimo do autor; 
- Identificação e descrição da imagem. 
4.2. Cada participante pode concorrer até um máximo de 5 fotografias. As fotografias devem 
ter formato 40x30cm (P/B ou cor), com ou sem margem, mas obrigatoriamente impressas em 
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papel de qualidade fotográfica. Adicionalmente, as imagens deverão ser entregues em suporte 
digital em formato JPEG. 
4.3. As fotografias enviadas para concurso deverão enquadrar-se nos seguintes parâmetros 
técnicos: 
1- Uma fotografia é o registo de um só momento: uma exposição ininterrupta – um só 
momento irrepetível no tempo. 
2- A fotografia é deixada exatamente como foi registada originalmente pela câmara fotográfica, 
exceto eventualmente, em quatro aspetos formais que podem ser manipulados analógica e 
digitalmente, dentro de níveis que não comprometam o disposto no ponto 3 do presente 
Artigo: 
a) Reenquadramento 
b) Nitidez 
c) Aspetos lumínicos (brilho, contraste, matiz/tonalidade, saturação) 
d) Aspetos de superfície (dimensão, brilho ou ausência de brilho do papel, 
granulosidade/textura do papel, etc.) 
3- A fotografia não deturpa a cena que representa, relativamente à aparência e às 
circunstâncias representadas. 
 
5. ENTREGA DOS TRABALHOS 
5.1. Os trabalhos serão obrigatoriamente remetidos em envelope único fechado, identificado 
exteriormente por um pseudónimo e pela referência Concurso de Fotografia “Património (I) 
Material do Concelho de Serpa”. 
Dentro deste envelope, para além da (s) fotografia (s), deve ser colocado um cd, dvd ou pen 
com os formatos digitais, onde as fotografias se encontram identificadas pelos títulos conforme 
ficha de inscrição (exteriormente identificado com o pseudónimo e a referência Concurso de 
Fotografia “Património (I) Material”) e deve constar um outro envelope fechado (exteriormente 
identificado com o pseudónimo) que deverá conter a ficha de inscrição individual e declaração 
a autorizar a exposição e utilização dos seus trabalhos. Este último envelope só será aberto pelo 
Júri após a escolha dos trabalhos premiados. Em nenhum outro local poderá constar qualquer 
indicação sobre a identidade do concorrente, sob pena deste vir a ser excluído.  
5.2. Os trabalhos deverão ser entregues até dia 25 de outubro de 2019. 
5.3. Os trabalhos poderão ser entregues em mão no Atendimento da Câmara Municipal de 
Serpa (até às 16h30) ou enviados por correio (registado com data limite de 25 de outubro de 
2019 – carimbo CTT – e aviso de receção) para: 
 
Concurso de Fotografia “Património (I) Material do Concelho de Serpa”. 
Câmara Municipal de Serpa 
A/c Divisão de Cultura e Património 
Praça da República 
7830-389 SERPA 
 
5.4. A Câmara Municipal de Serpa não se responsabiliza por qualquer dano ou extravio nos 
trabalhos que, eventualmente possam ocorrer antes e depois da sua receção. 
Todos os trabalhos deverão ser acondicionados de forma a não sofrerem danos no transporte. 
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6. COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIAS DO JURI 
6.1. O Júri de reconhecida idoneidade será constituído por um representante do executivo da 
Câmara Municipal e por dois especialistas em fotografia. 
6.2. O Júri verificará a conformidade formal e substantiva dos trabalhos de acordo com o 
presente regulamento, apreciará a qualidade técnica e artística das fotografias, ponderando e 
atribuindo os prémios estabelecidos. 
6.3. Das decisões do júri, tomadas por unanimidade ou maioria, não haverá recurso. 
 
7. ATRIBUIÇÃO, ENTREGA E DIVULGAÇÃO DOS PRÉMIOS 
7.1. Os prémios, num valor total de 2200€, são distribuídos da seguinte forma:  
 
Categoria (+16 anos): 
1º Prémio – Valor 1000€ 
2º Prémio – Valor 800€ 
3º Prémio – Valor 400€ 
 
7.2. Ao júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio, caso a qualidade dos trabalhos 
ou outro motivo o justifique. 
7.3. O júri reserva-se o direito de atribuir menções honrosas a participantes não premiados as 
quais não terão correspondência pecuniária. 
7.4. A decisão do júri será anunciada durante o mês de Novembro, através do site oficial da 
CMS (www.cm-serpa.pt). 
7.5. A entrega dos prémios será feita em cerimónia pública na abertura da exposição (em data 
e lugar a anunciar) e dela feita divulgação através do site da Câmara Municipal e de outros 
meios usuais. Todos os concorrentes serão notificados através do contato de correio eletrónico. 
7.6. Os prémios deverão ser levantados pelos concorrentes ou por um seu representante, 
devidamente identificado e com autorização para a prática desse ato. 
7.7. No respeito pelas orientações do Júri, serão selecionados os trabalhos que, em associação 
aos trabalhos premiados, integrarão a componente expositiva do Concurso. 
 
8. DIREITO DE AUTORIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS 
8.1. Com a apresentação a concurso, os participantes autorizarão tacitamente a Câmara 
Municipal de Serpa, à exposição dos seus trabalhos, bem como à sua eventual divulgação e 
reprodução por esta entidade promotora, em edições, publicações, catálogos, exposições, 
cartazes, meios gráficos promocionais e outras iniciativas por si promovidas ou dadas a 
promover, desde que devidamente identificado o autor (salvo se este indicar por escrito que 
não quer ser identificado). 
8.2. Qualquer reprodução fotográfica destinada a fins comerciais carecerá, todavia, de recolher 
prévia autorização expressa do autor para o efeito. 
8.3. A Câmara Municipal de Serpa compromete-se a mencionar sempre o nome do autor da (s) 
fotografia (s) nas utilizações que dela (s) venha a fazer, renunciando este a receber qualquer 
contrapartida financeira ou de outra índole, considerando ambas as partes que o objetivo 
dessas publicações, edições e outras tem relevado interesse cultural, promocional e social. 
 
 

http://www.cm-serpa.pt/
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9. DEVOLUÇÃO DAS FOTOGRAFIAS 
9.1. As fotografias premiadas não serão devolvidas. 
9.2. O/s autor/es poderão pedir a devolução das fotografias no prazo de 30 dias após 
finalização da exposição, assumindo as respetivas despesas de devolução. O pedido deverá ser 
enviado por e-mail para o endereço pfotografia@cm-serpa.pt. Aos interessados será 
comunicado também por e-mail o valor dos portes, assim como o NIB da conta onde esse valor 
deverá ser depositado. 
As fotografias que não forem reclamadas passado o prazo anunciado serão eliminadas. 
 
10. ACESSO AO REGULAMENTO 
O regulamento do concurso pode ser impresso ou consultado no site oficial da Câmara 
Municipal de Serpa (www.cm-serpa.pt) até à data limite do concurso. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O não cumprimento de qualquer das condições estabelecidas neste regulamento implica 
a nulidade do ato de participação. 
11.2. A participação dos concorrentes no concurso implica a aceitação sem reservas, de todas 
as disposições deste regulamento. 
11.3. Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pelo Júri. Eventuais dúvidas 
devem ser remetidas para pfotografia@cm-serpa.pt . 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO PESSOAL 
Entregar esta ficha conjuntamente com as fotografias até ao dia 25 de outubro de 2019. 
 
ENTREGAR NUM ENVELOPE FECHADO COM O PSEUDÓNIMO NO EXTERIOR (ver normas de participação 
do concurso) 
NOME _____________________________________________________________________________ 
PSEUDÓNIMO 
_____________________________________________________________________________ 
IDADE_______________ 
N.º BILHETE DE IDENTIDADE/CARTÃO DO CIDADÃO_____________________________ 
NIF: ___________________________________________________________________ 
MORADA____________________________________________________________________ 
E-MAIL_______________________________________________________________________ 
TELEFONE__________________________ 
FOTOGRAFIAS ENTREGUES: 
1 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local_______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
2 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
3 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local_______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
4 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 
5 . Título________________________________________________________________________ 
Identificação do local_______________________________ Data da imagem ___/_____/20___ 

mailto:pfotografia@cm-serpa.pt
mailto:pfotografia@cm-serpa.pt
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Data de entrega ___/_____/___ 
Assinatura ___________________________________________ 

 

 

23. Protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana  

Foi analisada a seguinte informação, respeitante ao protocolo a celebrar com a Rota do 
Guadiana, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 
Assessoria Jurídica, Dr. Rui Costa: 
 

«Relativamente ao assunto supra, e na sequência da questão suscitada na reunião da Câmara 
Municipal de Serpa, de 23 de janeiro, importa esclarecer: 

1 – Protocolo com a Associação Rota do Guadiana: 

A proposta apresentada na referida reunião de Câmara Municipal é, em termos de conteúdo, 
absolutamente idêntica àquela apresentada na reunião da Câmara Municipal de 17 de maio de 
2017, que mereceu aprovação por unanimidade.  

De resto, na sequência de tal deliberação, foi efetivamente outorgado o Protocolo com a 
Associação, a 18 de maio de 2017, e deu-se inicio à respetiva execução. 

Neste sentido, a associação Rota do Guadiana restituiu ao Município de Serpa o edifício onde 
funcionava o “Centro Aprender +”, sito na Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, e o 
Município procedeu às transferências financeiras previamente aprovadas, a saber: 

- 15 000,00€ a 24 de maio de 2017; 

- 15 000,00 a 14 de julho de 2017. 

2 – Alterações ao Protocolo: 

Não obstante o exposto e mediante acordo com a associação Rota do Guadiana, podem ser 
incluídas clausulas no acordo firmado que determinem a reversão do prédio para o Município, 
designadamente, se: 

- Não forem executadas e/ou concluídas as obras no prédio cedido, num determinado prazo; 

- For dada ao prédio uma utilização para fins diferentes dos acordados ou o prédio for deixado 
ao abandono; 

- E, naturalmente, se a Associação se extinguir. 

 

Neste sentido foi o processo reencaminhado para o Chefe de Gabinete, Sr. António Vitória, que, 
após contato com a Rota do Guadiana, solicitou que fosse introduzido “no texto do Protocolo 
que em caso de venda a Câmara Municipal de Serpa tem opção de compra pelo valor do 

investimento.” 

Em conformidade remete-se Adenda ao Protocolo, para apreciação e deliberação da Câmara 
Municipal. 

Importa esclarecer que os assuntos desta natureza (protocolos com associações), não são 
geralmente negociados e acordados pelos técnicos da DAFRHAJ. Efetivamente, a esta Divisão 
compete “apenas” assegurar a legalidade dos protocolos, seja na componente estritamente 
jurídica, seja na componente financeira. 
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Asseguradas estas componentes, não compete à DAFRHAJ, determinar outros aspetos 
relacionados com os conteúdos ou a oportunidade de celebração de Protocolos. 

3 – Execução do Protocolo 

Isto posto, importa retomar o aspeto que determinou o regresso deste processo à apreciação 
da Câmara Municipal, na sequência do pedido de clarificação subscrito pela Dr.ª Joana Prior, 
Notária, reproduzindo-se parcialmente o anteriormente informado: 

“Por informação técnica de 11 de maio de 2017, foi submetida à Câmara Municipal de Serpa, a 
apreciação e aprovação de um Protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana – Associação de 
Desenvolvimento Integrado, visando, entre outros aspetos, a restituição ao Município de Serpa 
do prédio onde a Associação desenvolve o “Centro Aprender+” (artigo 356), por permuta com o 
edifício da antiga Biblioteca Municipal (artigo 354). 

A referida proposta foi instruída com uma minuta de Protocolo a celebrar entre o Município e a 

Associação, com a designação “Protocolo de Colaboração e Permuta Imobiliária”. 

Apreciada a matéria, foi deliberado por unanimidade “concordar com o teor da proposta de 

protocolo de colaboração e permuta imobiliária a celebrar com a associação Rota do Guadiana 

– Associação de Desenvolvimento Integrado”. 

Na génese da proposta de permuta (e utilização da expressão) esteve a circunstância do edifício 

que a associação Rota do Guadiana vinha afetando ao “Centro Aprender+”, lhe ter sido cedido 

mediante Protocolo celebrado com o Município de Serpa em 30 de dezembro de 2002, “por 

tempo indeterminado”. 

Desta forma, e do ponto de vista prático, verifica-se efetivamente uma permuta, uma vez que o 

Município cede um edifício (artigo 354), mas recupera outro (artigo 356), cuja utilização lhe 

estava vedada por força do dito Protocolo e por tempo indeterminado. 

Não obstante, do ponto de vista estritamente jurídico não se verifica uma permuta imobiliária, 

uma vez que ambos os prédios são propriedade do Município”. 

4 – Proposta: 

Face ao exposto e considerando que compete à Câmara Municipal, de harmonia com o disposto 
no artigo 33º, nº 1, alíneas g), o) e u), 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; 

- Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes; 

- Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; 

propõe-se que Câmara Municipal de Serpa: 

a) Aprove a Adenda ao Protocolo de Colaboração e Permuta Imobiliária, conforme 
documento que se anexa; 

b) Delibere conceder um apoio à Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento 

Integrado, consistente na cedência, a titulo gratuito e definitivo do direito de 

propriedade sobre o prédio sito à Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, inscrito na 
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matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob 

artigo 354, e descrito na Conservatória do Registo Predial com o numero 3934/2017114, 

a formalizar mediante a outorga de escritura pública de doação, ao qual atribui o valor 

119 940,00€, (cento e dezanove mil, novecentos e quarente euros) equivalente ao valor 

patrimonial determinado no ano de 2015. 

c) Que a doação seja feita mediante expressa reserva do direito de preferência a favor do 

Município de Serpa, em caso de venda futura do imóvel, a exercer pelo valor do 

investimento suportado pela Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento 

Integrado, na reabilitação do mesmo imóvel. 

Para o efeito, deverá a Associação fazer prova do investimento suportado, no prazo de 3 

meses, após conclusão das obras.» 

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais disse que, face à informação, verifica-se que já existe um histórico 

do processo, com deliberação há alguns anos atrás, mas considera que, quando não existe, 

deve-se sempre salvaguardar essa hipótese dos bens reverterem para o município, em caso de 

incumprimento do protocolado, acautelando assim o património que é de todos. 

O Sr. Vereador Manuel Soares refere que, a adenda agora proposta, salvaguarda pouco, pois o 

direito de preferência não é o mesmo que definir que o imóvel reverte para a Câmara, em caso 

de incumprimento, contudo, atendendo a que já existe um histórico do processo, irão votar 

favoravelmente, mas considera que, em processos futuros, deve-se ter em atenção essa 

salvaguarda do património do município. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação 

Face ao exposto e nos termos do artigo 33º, nº 1, alíneas g), o) e u), do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo Autárquico, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a seguinte 

Adenda ao Protocolo de Colaboração e Permuta Imobiliária: 

 

Adenda ao Protocolo de Colaboração e 
Permuta Imobiliária 

Entre: 
- Município de Serpa, pessoa coletiva nº 501 112 049, com sede na praça da República em 
Serpa, neste ato representada pelo seu Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires, em 
execução da deliberação da Câmara Municipal de Serpa de …./…./….; 
E, 
- Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, associação privada sem fins 
lucrativos, pessoa coletiva nº 502 817 585, com sede na Rua da Capelinha nº 7, em Serpa, neste 
ato representada por ………………………………… e …………………………… , respetivamente Presidente e 
Vice-Presidente da Direção; 
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Considerando: 
 
- Que por deliberação da Câmara Municipal de 17 de maio de 2017 foi aprovada a celebração 
do designado “Protocolo de Colaboração e Permuta Imobiliária” com a Rota do Guadiana – 
Associação de Desenvolvimento Integrado; 
- Que, posteriormente, por deliberação da Câmara Municipal acima identificada, foi aprovado 
introduzir uma alteração ao referido Protocolo; 
 
Acordam as Partes na celebração da presente Adenda ao Protocolo: 
 
Cláusula 1ª 
Alteração à Clausula 2ª 
1 – A Clausula 2º, do Protocolo de Colaboração e Permuta Imobiliária, outorgado a 18 de maio 
de 2017, passa a ter a seguinte redação: 
“1 – (inalterado); 
2 – (inalterado); 

3 – De igual forma, a transmissão do prédio identificado na alínea a) supra, é efetuada 

mediante expressa reserva do direito de preferência a favor do Município de Serpa, em caso de 

venda futura do imóvel, a exercer pelo valor do investimento suportado pela Rota do Guadiana 

– Associação de Desenvolvimento Integrado, na reabilitação do mesmo imóvel; 

4 – Para o efeito identificado no número anterior, deve a Rota do Guadiana – Associação de 

Desenvolvimento Integrado fazer prova do valor do investimento suportado, no prazo de 3 

meses, após conclusão das obras de reabilitação; 

5 – (anterior n.º 3)”. 
 
Serpa, ……….., de ……., de …….. 
 
Pela Câmara Municipal de Serpa                                   Pela Rota do Guadiana –ADI 
 

 Foi ainda deliberado, por unanimidade: 

- Conceder um apoio à Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, 

consistente na cedência, a titulo gratuito e definitivo do direito de propriedade sobre o prédio 

sito à Rua Dr. Luís de Almeida e Albuquerque, inscrito na matriz predial urbana da União das 

Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) sob artigo 354, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial com o numero 3934/2017114, a formalizar mediante a outorga de escritura 

pública de doação, ao qual atribui o valor 119 940,00€, (cento e dezanove mil, novecentos e 

quarente euros) equivalente ao valor patrimonial determinado no ano de 2015; 

- A doação é feita mediante expressa reserva do direito de preferência a favor do Município de 

Serpa, em caso de venda futura do imóvel, a exercer pelo valor do investimento suportado pela 

Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado, na reabilitação do mesmo 

imóvel. Para o efeito, deverá a Associação fazer prova do investimento suportado, no prazo de 

3 meses, após conclusão das obras. ------------------------------------------------------------------------------- 
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24. Concurso Público Internacional n.º 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em 

mercado livre 

De acordo com a informação prestada pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública, respeitante ao concurso para o Fornecimento de Energia Elétrica no Mercado Livre, e 

uma vez que o valor estimado é de 1.050.000,00€ (um milhão e cinquenta mil euros) a acrescer 

a taxa de IVA legal em vigor, o Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, nos termos do 

artigo 36º, nº 1 do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29 de janeiro, alterado, 

aditado e republicado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 31 de Agosto, adiante designado por 

CCP, conjugado com o artigo 18º, nº 1, alínea b) do DL 197/99, de 8 de junho: 

 

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

artigos 38º e artigo 20º, nº 1, alínea a) do CCP; 

 Aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos, a minuta do anúncio do 

Diário da República e restantes peças que fazem parte integrante do Caderno de 

Encargos, nos termos da alínea c) do nº 1 e nº 2 do artigo 40º do CCP e que se anexam à 

presente ata, dela fazendo parte integrante; 

 Em conformidade com o previsto no artigo 67º do CCP, designar o seguinte júri, que 

conduzirá o concurso: 

Efetivos: 

- Carlos Manuel Cardoso Ferreira, Chefe de Divisão – Presidente; 

- Rui Fulgêncio Piedade Costa, Chefe de Divisão – Vogal; 

- Fernanda da Conceição Barradas, Técnica Superior – Vogal; 

Suplentes: 

- Nuno Miguel Carvalho Canhita, Técnico Superior 

- Hélder Manuel Alves Victória, Técnico Superior. 

 

O procedimento está cabimentado pela gestão financeira com o número sequencial 

18937/2019:  
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25. Proposta de venda do lote de terreno n.º 1 do Loteamento Municipal artigo 20H, em 
Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Dr. Rui Costa, Chefe da Divisão de 
Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica:  

«Por deliberação da Câmara Municipal de Serpa de 20 de fevereiro, foi aprovado o designado 
Loteamento Municipal do Artigo 20-H. 

Conforme resulta da respetiva proposta, o projeto visava “atualizar as áreas do domínio 
privado e público do património do Município, tendo em conta a realidade física do território”, 
mediante a criação de “3 lotes, dois deles para albergar os equipamentos municipais, piscina 
municipal descoberta e parque de caravanismo, e o terceiro para turismo, por forma a dar 
continuidade ao projeto turístico já iniciado”. 

Ora, sendo objetivo do loteamento promover o correto ordenamento e a regularização fiscal e 
registral de uma parcela de terreno municipal, com a uma área ligeiramente superior a 4 
hectares, visou também a criação de um lote para turismo, de forma a dar resposta ao pedido 
apresentado pela sociedade Bento Gemas, Unipessoal Lda. 

De facto, a dita sociedade adquiriu recentemente o prédio urbano descrito na matriz predial da 
União de Freguesias de Serpa (Salvador e santa Maria), sob o artigo 2361, inscrito na 
competente Conservatória do Registo Predial com o número 860/19940204, com a área de 
8500 metros quadrados, no qual foi iniciada há cerca de 15 anos a construção da designada 
Residencial de São Pedro, mas nunca concluída. 

Em conformidade com o Pedido de Informação Prévia n.º 03/2019/29, já apresentado, que 
correu termos na Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, pretende a referida 
sociedade proceder à conclusão da obra iniciada e respetiva ampliação, prevendo um total de 
33 quartos e um apartamento, além da construção de outros equipamentos associados, 
designadamente Cafetaria, Ginásio e Centro de Padel. 

O projeto, tal como apresentado representa dois aspetos de valia significativa: 

- Por um lado, procede à conclusão da obra iniciada há vários anos, que se vinha constituindo 
um fator de desordenamento estético e urbanístico, considerando, sobretudo, a respetiva 
localização e exposição; 

- Por outro lado, considerando o previsto aumento do numero de quartos, vem dar resposta a 
uma lacuna sentida na cidade e concelho de Serpa, dado que as unidades hoteleiras existentes 
possuem uma dimensão bastante menor. 

Para o efeito (conclusão e ampliação do equipamento hoteleiro), veio a sociedade Bento 
Gemas, Unipessoal Lda, manifestar a vontade e necessidade da adquirir a área adicional de 5 
000 metros quadrados, para anexar ao prédio que já possui com a área de 8500 metros 
quadrados, perfazendo a área total de 13500 metros quadrados. 

Neste contexto solicitou-se a avaliação do prédio ao Sr. Eng. José Carlos Grilo Marques Bengala, 
perito da lista oficial, que apresentou o respetivo relatório, fixando o valor de 20 650,00€. 

Face ao exposto, de acordo com as orientações superiores e considerando que compete à 
Câmara Municipal, 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, propõe-se que seja deliberado vender à sociedade Bento Gemas, 
Unipessoal Lda, o Lote n.º 1, do Loteamento Municipal do Artigo 20-H, inscrito na respetiva 
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matriz predial urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo 
P4158 e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2621/20190226, pelo valor 
de 20 650,00 (vinte mil, seiscentos e cinquenta euros).  

Consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, cópia do Relatório de 
Avaliação, Modelo 1 e Certidão da Conservatória do Registo Predial. ---------------------------------- 

 

 Deliberação 

De acordo com o exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos artigo 33º, nº1, 
alínea g) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, vender à sociedade Bento Gemas, Unipessoal 
Lda, o Lote n.º 1, do Loteamento Municipal do Artigo 20-H, inscrito na respetiva matriz predial 
urbana da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), sob o artigo P4158 e 
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o número 2621/20190226, pelo valor de 
20.650,00 (vinte mil, seiscentos e cinquenta euros). ---------------------------------------------------------- 

 
26. Contratação de dois empréstimos – Minuta do contrato 

O Chefe da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica refere 
que, por deliberação da Assembleia Municipal de Serpa de 28 de fevereiro, foi autorizada a 
contratação de dois empréstimos para financiamento à execução de obras de expansão da 
Zona Industrial de Serpa e para a execução de obras de construção do Centro Tecnológico 
Agroalimentar do Alentejo, com a Caixa Geral de Depósitos, nos termos do Relatório Final. 

De acordo com os ofícios/convite dirigidos às entidades bancarias para apresentação de 
propostas “a celebração de cada um dos contratos de empréstimo fica condicionada à 
aprovação das candidaturas já apresentadas a financiamento comunitário ao abrigo do Acordo 
de Parceria Portugal 2020”. 

Considerando que à presente data já foi aprovada a candidatura para a execução de obras de 
expansão da Zona Industrial de Serpa, foi solicitada à Caixa Geral de Depósitos a apresentação 
de minuta do contrato, que se anexa. 

Após apreciação, remete-se para reunião da Câmara Municipal de Serpa com proposta para 
aprovação. 

Juntam-se fichas com informação de cabimento: 

- Relativamente aos juros com número sequencial 19287; 

- Relativamente à amortização de capital com o número sequencial 19288. 

 
 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do 
contrato de empréstimo (referência 0765/005723/891), a celebrar com a Caixa Geral de 
Depósitos, para financiamento à execução de obras de expansão da Zona Industrial de Serpa, 
no montante global até 300.000,00€ (trezentos mil euros).  
A referida minuta consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante, bem como 
o respetivo plano de pagamentos e informação de cabimento. ------------------------------------------- 
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27. Assuntos gerais de interesse autárquico (para conhecimento) 
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28. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 52, referente ao 

dia 19 de março do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 1.084.949,98 (um milhão, 

oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove euros e noventa e oito cêntimos) e 

229.542,51 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e dois euros e cinquenta e um 

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

respetivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Após terminar a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para informar 

sobre o prosseguimento do projeto a desenvolver em Vale de Milhanos, Vila Verde de Ficalho, 

referindo que as entidades que tinham que se pronunciar sobre o assunto já o fizeram, tendo 

os técnicos da autarquia, acompanhado esse processo, no sentido de obter esses pareceres 

dentro do prazo que permitisse à empresa entregar a sua candidatura a fundos comunitários, 

pois está em causa um investimento de mais de dez milhões e meio de euros a realizar no 
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nosso concelho e que será importante do ponto de vista turístico, com aumento da oferta de 

alojamento , maior atratividade do concelho e criação de postos de trabalho.  

 

Seguiu-se a Sr.ª Vereadora Paula Pais para dizer que foram os eleitos do PS contatados por 

alguns moradores da zona do Crespo por causa dos contentores do lixo, referindo que, ao 

terem sido colocados mais contentores, a periodicidade de recolha do lixo aumentou e 

disseram que já tinham feito algumas diligências junto da Câmara e que os contentores são 

esvaziados, mas o entulho continua sem ser removido do sitio onde se encontra. ------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares fez referência à situação em que se encontra o Moinho de Vento 

da zona do Forte, que carece de uma intervenção, pois já há algum tempo que tem vindo a 

degradar-se. Sendo um ponto de referência e de interesse turístico importa dar-lhe outra 

dignidade. 

Perguntou ainda sobre umas grades de proteção que foram colocadas perto da piscina, que 

impedem o acesso via passeio e obriga os peões a saírem do passeio e ir para a faixa de 

rodagem, sendo que estas barreiras já estão colocadas há vários meses, tendo respondido a 

esta questão o Sr. Vereador Francisco Godinho, informando que foram colocadas após o 

acidente que ocorreu naquela zona e que danificou o muro, além de que se verificou também a 

queda de alguns ramos de árvores.  ------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse ainda que um artista plástico de Vila Nova de S.Bento 

(Silvestre Raposo) falou consigo e deu-lhe conhecimento que se tinha disponibilizado há já 

muito tempo, para oferecer o seu património artístico para Vila Nova de S.Bento, a titulo 

permanente , mas continua sem obter resposta, quer por parte da Junta  de Freguesia, quer da 

Câmara. Gostaria de obter informação sobre este assunto, pois trata-se de um artista plástico 

da localidade e seria um foco de interesse a nível turístico e uma forma de divulgar os artistas 

locais.  

O Sr. Presidente disse que já foi marcada uma reunião com o Sr. Silvestre Raposo, para o dia 29 

de março, pelas 17H00, em Vila Nova de S.Bento para tratar desse assunto. -------------------------- 

 

O Sr. Vereador Soares interveio ainda para solicitar informação atualizada sobre o plano de 

intervenção de caminhos e estradas municipais, com indicação das obras que estão concluídas 

e datas e locais previstos para as próximas intervenções. 

Lembrou ainda que continua a aguardar pela informação que foi solicitada em anteriores 

reuniões da Câmara, sobre o mapa de pessoal da Associação Cultbéria. --------------------------------  

 

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: -------------------------------------------------------- 
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1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Retificação de escalão  

4. Alteração n.º 2 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos – Ratificação  

5. Alteração n.º 3 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

6. Proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público (A-do-Pinto) 

7. Futebol Clube de Vale de Vargo – XV Passeio de BTT “Pelos olivais do Enxoé” 

8. Associação Cultural e Recreativa de Santa Iria – IV Trail Ribeira de Limas 

9. Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa – Proposta de atribuição de 

subsidio  

10. XI Escalada de S.Gens – Proposta para 2019 

11. Destaque de parcela - Rua de Santo António e Rua da Ladeira, em Serpa – Requerente: 

Luís da Assunção Alonso Figueiredo 

12. Declaração de caducidade do processo de licenciamento (Rua Alegre, n.º 8-A, em Pias) 

13. Parecer sobre aumento de compartes nos prédios rústicos denominados “Barranco do 

Salto” e “Barranco”, em Vila Verde de Ficalho – Requerente: Joana Raquel Prior Neto 

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

prédio sito na Rua do Rossio da Estação, n.º 7 e 9 em Pias 

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

prédio sito no Largo do Salvador, n.º 27 e 28 em Serpa 

16. Abertura de procedimento público para aquisição de gasóleo simples  

17. Procedimento público para venda de lotes de terreno em Serpa, Santa Iria e A-do-Pinto 

18. Aquisição de imóvel sito na Rua das Setes Casas, em Vale de Vargo 

19. Proposta de isenção/redução de pagamento de utilização e cedência de viaturas 

municipais  

20. Estatuto do Direito de Oposição – Relatório de Avaliação do Ano de 2018 

21. Preço de venda ao público do livro “Sem Chão”, de João Mário Caldeira 

22. 6.º Concurso de Fotografia Património (I)Material do Concelho de Serpa  

23. Protocolo a celebrar com a Rota do Guadiana  

24. Concurso Público Internacional n.º 24/2019 – Fornecimento de energia elétrica em 

mercado livre 

25. Proposta de venda do lote de terreno n.º 1 do Loteamento Municipal artigo 20H, em 

Serpa 

26. Contratação de dois empréstimos – Minuta do contrato 
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O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H35 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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