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ATA N.º 7/2019 
  

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 3 DE ABRIL DE 2019   

 

 

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

no dia 3 de abril 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 6/2019 

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 6, relativa à reunião realizada no dia 20 de março, a qual foi 

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

Vereador António Mariano, por não ter participado na reunião e depois de efetuada a alteração 

solicitada pelo Sr. Vereador Manuel Soares numa das suas intervenções. ------------------------------ 

  

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

3. 4.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – Alteração de escalão  

5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 

2018/2019 – 7.ª Fase  

6. Construção no lote 19 da Zona de Atividades Económicas de Pias – Requerente: Os Três 

Irmãos Pires, Lda – Caducidade do processo de licenciamento  

7. Pedido de parecer sobre isenção de IMT na aquisição de prédio rustico denominado 

“Vale de Zorra”, em Serpa – Requerente: Amílcar Ventura Charraz 

8. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo  

9. Retificação de planta do Loteamento Municipal Artigo 20H, em Serpa – Ratificação  

10. Eleição do Parlamento Europeu – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

11. Rota do Guadiana – Projeto Serpacolhe  

12. Candidatura Geoparque do Vale do Guadiana – Proposta de protocolo 

13. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa 
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14. Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Revisão de preços 

definitiva  

15. Aquisição de serviços na área dos seguros – Abertura de concurso público internacional  

16. 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 
de Ficalho  

4389 
2019.03.22 

Festas anuais da 
freguesia 

Dias 23 a 30 de abril  

Ruido e 
recinto 

improvisado 

 
36,20€ 

Comissão de Festas 
da Ascensão do 

Senhor de Vale de 
Vargo 

4253 
2019.03.20 

Baile da Pinha 
Dia 23 de março 

 
Ruido 

 
20,00€ 

Associação de 
Estudantes Montes 

Claros (Lisboa) 

3488 
2019.03.07 

Convívio de Futsal 
Dia 17 de março 

Utilização do 
Pavilhão de 
Desportos 
Carlos Pinhão 

 
30,00€ 

 
 
 

Associação de 
Estudantes da Escola 
Secundária de Serpa 

4112 
2019.03.18 

Espetáculo no pavilhão 
multiusos de Serpa 

Ruido 20,00€ 

 

 

2. Pedidos de autorização de queimadas 

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

Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, a realização de queimadas só é permitida após licenciamento 

na respetiva câmara municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação 

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

requerente deu entrada e a queimada realizou-se no período que decorreu entre a última 

reunião do Órgão Executivo e a atual, de acordo com o exposto no artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, foi deliberado, por unanimidade, ratificar o seguinte despacho, 

proferido pelo Sr. Presidente: 
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Requerente N.º e Data 
Pretensão  

Dia da 
queimada 

Data do 
despacho 

Local da queimada 

José Miguel de Brito 
Sampaio Falcão 

Correia – Sociedade 
Unipessoal, Lda.  

4281 
2019.03.20 

2019.03.25 2019.03.20 Herdade de Santa 
Maria, Serpa 

 

 

3. Quarta alteração 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 

4.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos e 4.ª alteração ao Orçamento, conforme 

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

 

4. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 

Alteração de escalão  

4.1. Diogo Filipe Batista Machado 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 20 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. Ao aluno Diogo Filipe Batista Machado, a frequentar a escola em Vila 

Nova de S.Bento,  foi atribuído o Escalão B, de acordo com o escalão do Abono de Família (2.º 

escalão). 

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

escalões e este aluno foi reposicionado no 1º escalão, conforme declaração enviada: 
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Face ao exposto, propõem a retificação, mediante integração do mesmo 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 18761. ---------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar para o escalão A, o 
apoio prestado ao aluno Diogo Filipe Batista Machado. ------------------------------------------------------  
 
4.2. Pedro Guerreiro Frade e Tiago Guerreiro Frade 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 25 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. Aos alunos Tiago Guerreiro Frade e Pedro Guerreiro Frade, a 

frequentar a escola básica em Serpa, foi atribuído o Escalão B, de acordo com o escalão do 

Abono de Família (2.º escalão). 

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

escalões e estes alunos foram reposicionados no 1º escalão, conforme declaração enviada: 
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Face ao exposto, propõem a retificação, mediante integração dos mesmos 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 18761. ---------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alterar para o escalão A, o 
apoio prestado aos alunos Tiago Guerreiro Frade e Pedro Guerreiro Frade. ---------------------------  
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5. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o 

ano letivo de 2018/2019 – 7.ª Fase  

No cumprimento das competências da Câmara Municipal no âmbito de Ação Social Escolar aos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente alimentação, alojamento e auxílios 

económico para material escolar e livros escolares,  e informação do Gabinete de Ação Social e 

Educação, datada de 13 de março do corrente ano, o Órgão Executivo deliberou, por 

unanimidade,  de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 339-A/84 de 28 de dezembro, Diário 

da República n.º299/84 - I Série e no Decreto-Lei 55/2009 de 02 de Março, Diário da República 

n.º42/2009 – I Série, regulados pelo Despacho 8452-A/2015 de 31 de julho, Diário da República 

n.º148/2015 – II Série, com as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 7255/2018 de 31 de 

julho, Diário da República n.º146/2018 – II Série, atribuir auxilio económico pelo escalão A, à 

aluna Perpétua Filipa Garcia Dimas, que se encontra a frequentar a EB1 de Pias, uma vez que é 

beneficiária do 1º escalão abono de família.  

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

 Fornecimento de Refeições – cabimento 18761  

  Material Escolar – cabimento sequencial nº 18068 

 

 

6. Construção no lote 19 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

– Requerente: Os Três Irmãos Pires, Lda – Caducidade do 

processo de licenciamento  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em 8 de março do corrente ano, informa 

que terminou o prazo de 15 dias úteis, concedido através da nossa comunicação ref.ª 953, de 

01-02-2019, em cumprimento do princípio de audiência de interessados, previsto nos art.ºs 

121º e 122.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), sem que a entidade requerente 

se tivesse pronunciado sobre a intenção da Autarquia declarar a caducidade da licença anterior. 

Face ao exposto, propõem que seja declarada a caducidade da referida licença. 

 

 Deliberação  

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

caducidade da licença, respeitante a construção no lote 19 da Zona de Atividades Económicas 

de Pias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Pedido de parecer sobre isenção de IMT na aquisição de prédio 

rustico denominado “Vale de Zorra”, em Serpa – Requerente: 

Amílcar Ventura Charraz 

Informa a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território que foi requerido por Amílcar 

Ventura Charraz, na qualidade de proprietário do prédio rústico denominado "Lagarinho", 

descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1374/20010625, inscrito na matriz 
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predial rústica sob o artigo 8, da secção F, da (extinta) freguesia de Santa Maria (Serpa), com 1 

hectare, parecer favorável para efeitos de isenção de IMT (Imposto Municipal sobre transações 

Onerosas de Imóveis) e I.S.  (Imposto de selo), na aquisição dos prédios rústicos confinantes, 

designados por "Vale de Zorra", descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 

1133/199711 e 1048/1996, inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 3 e 5, da secção F, 

da (extinta) freguesia de Santa Maria (Serpa), com 1,05 hectares e 1,25 hectares, 

respetivamente, resultando uma área com 3,3000 hectares. 

 

O pedido encontra-se instruído com o parecer favorável, emitido pela Direção Regional de 

Agricultura e Pescas (DRAP), conforme previsto na alínea b) do n.º 5 do art.º 51 do Decreto-Lei 

n.º 111/2015, de 27/08, documento n.º PAR-IMT/24/2018/DAI, de 27/04/2018, referindo esta 

entidade que considera "contribuir para melhorar a estrutura fundiária da exploração da 

requerente (...) tendo sido levada em consideração o respeito pelo cumprimento da área 

mínima da exploração do vendedor, e da máxima da exploração final resultante desta 

operação, uma vez que ambas declaram não dispor de outros prédios contíguos aos acima 

referidos (...)". 

 

Pelo atrás exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 5 do 

art.º 51.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 3 do art.º 

51.º, propõem que o presente pedido de Isenção de Imposto Municipal sobre transações 

Onerosas de Imóveis (I.M.T.) e de imposto de selo (I.S.), seja aprovado pela Câmara e se 

proceda à emissão da certidão requerida. ----------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

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

parecer favorável à Isenção de Imposto Municipal sobre transações Onerosas de Imóveis 

(I.M.T.) e de imposto de selo (I.S.), na aquisição dos prédios rústicos, designados por "Vale de 

Zorra", descritos na Conservatória do Registo Predial sob os n.ºs 1133/199711 e 1048/1996, 

inscritos na matriz predial rústica sob os artigos 3 e 5, da secção F, da (extinta) freguesia de 

Santa Maria (Serpa), com 1,05 hectares e 1,25 hectares, respetivamente. --------------------------- 

 

 

8. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo 

Na sequência da informação do Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública e nos 

termos do artigo 18º, nº 1, alínea b) do Decreto-Lei 197/99, de 8 de junho e nº 1 do artigo 73º, 

nº 1 do artigo 76º e nº 4 do artigo 148º do CCP, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, 

com as abstenções dos Senhores Vereadores do PS , aprovar o relatório preliminar e relatório 

final, que constam de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante, e proceder à 

adjudicação da empreitada de execução dos passadiços do Pulo do Lobo, ao concorrente 

posicionado em primeiro lugar, Calaveiras Unipessoal, Lda, pelo valor de 275.305,50€ (duzentos 
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e setenta e cinco mil, trezentos e cinco euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce o IVA à 

taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre este assunto, o Sr. Presidente fez o ponto da situação, dando conhecimento do 

prosseguimento do processo, referindo que, face ao facto de não se ter chegado a acordo com 

a proprietária do terreno, será dado inicio ao processo de expropriação. --------------------------- 

 

 
 

 

9. Retificação de planta do Loteamento Municipal Artigo 20H, em 

Serpa – Ratificação  

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, em informação datada de 18 de março, 

refere que, no âmbito da preparação do processo para registo, verificou-se existir uma 

incorreção nos valores do quadro Urbanimetrico da planta do processo de loteamento do 

artigo 20 da Secção H.  

Sendo necessário proceder-se ao registo, para prosseguimento do respetivo processo, o 

Sr.Presidente proferiu despacho de aprovação da nova planta do loteamento, em 18 de março, 

a qual se anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------------------------------------------- 
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 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 35º da Lei n.º75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo 

Sr. Presidente, respeitante à planta do loteamento municipal artigo 20H, em Serpa. -------------- 

 

10. Eleição do Parlamento Europeu – 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 do Parlamento Europeu, são os locais 

habituais, exceto os proibidos por lei. --------------------------------------------------------------------------- 

 

11. Rota do Guadiana – Projeto SerpAcolhe  

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 15 de março, refere que a 
Associação Rota do Guadiana - ADI informou o Município da aprovação do Projeto SerpAcolhe, 
candidatado ao Aviso 41/FAMI/OE2 – Integração e Migração Legal. 

 
Conforme acordo celebrado com este Município, e na linha dos objetivos do Contrato Local de 
Segurança, e por imposição legal do FAMI, o município obriga-se à comparticipação de 25% do 
montante total elegível; ou seja, 17.887,81 euros de 71.551,23 euros. 

 
Para comparticipação do projeto foi efetuado o compromisso 23239, com a seguinte 
distribuição de pagamentos: 

536,63€ Pago em 06-03-2019 

4293,08€ Pago em 06-03-2019 

4293,07€ Julho 2019 

4382,52€ Janeiro 2020 

4382,51€ Julho 2020 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da aprovação do Projeto SerpAcolhe e deliberou, por 
unanimidade, aprovar a comparticipação da autarquia, no valor total de 17.887,81 € (dezassete 
mil, oitocentos e oitenta e sete euros e oitenta e um cêntimos), conforme plano de pagamento 
acima descrito. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Candidatura Geoparque do Vale do Guadiana – Proposta de 

protocolo 

A candidatura 4Nature – Ecoturismo no Vale do Guadiana” (Alentejo2020-SEUR-Património 

Natural) foi efetuada pelos municípios de Serpa e Mértola em 2016 e teve como base a 

constatação do valor estratégico dos recursos naturais, geológicos, paisagísticos e culturais do 

Vale do Guadiana para um plano global com vista à afirmação deste território no ecoturismo, 

no qual a criação do Geoparque do Vale do Guadiana e a integração na Rede Europeia de 

Geoparques e Rede Global de Geoparques UNESCO é uma ação estruturante. 

Tendo em conta os desenvolvimentos decorrentes deste processo, designadamente o projeto 

Geoparque do Vale do Guadiana, que envolve o troço médio do rio Guadiana e alargado agora 

aos municípios de Barrancos e de Moura, bem como do Plano de comunicação da operação 

referida, foi apresentada uma proposta de Protocolo de Parceria entre os 4 municípios 

envolvidos.  

Em síntese, neste protocolo é proposto que o município de Mértola seja o líder da parceria, 

assumindo perante a Autoridade de Gestão do Alentejo 2020 o estatuto de beneficiário e toda 

a responsabilidade da gestão da candidatura (submissão, concretização dos investimentos, 

pagamentos, esclarecimentos, mecanismos de comunicação e divulgação e articulação com os 

outros parceiros, bem como a comparticipação na execução financeira). Os municípios de 

Serpa, Moura e Barrancos, na qualidade de parceiros beneficiários não executores 

comprometem-se a participar e apoiar as atividades e ações previstas, acompanhar a execução 

da candidatura e comparticipar na execução financeira do projeto.  

Considerando que nos termos do definido no anexo I da lei 75/2013 de 12 de setembro, 

designadamente os nº 1 e 2. do artigo 23º conjugados com o artigo 33º, alíneas t) e ff),  

constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das 

respetivas populações e que os municípios tem atribuições, entre outras,  nos domínios do 

património, do ambiente e da promoção do desenvolvimento e que compete à Câmara 

Municipal assegurar, incluindo a possibilidade de constituição de parcerias, o levantamento, 

classificação, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e 

urbanístico do município, bem como promover e apoiar o desenvolvimento de atividades e a 

realização de eventos relacionados com a atividade económica de interesse municipal; 

Considerando também que a proposta de Protocolo está de acordo com o que tem vindo a ser 

definido nas várias reuniões e contactos realizados e dá seguimento às necessidades de 

desenvolvimento deste projeto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o 
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protocolo de parceria, a estabelecer entre os municípios de Mértola, Serpa, Barrancos e Moura, 

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

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador António Mariano para dizer que, embora considere o projeto relativo à 

criação do Geoparque do Guadiana bastante interessante, na sua opinião, este documento, 

talvez por ter sido elaborado por técnicos da Câmara Municipal de Mértola, é um tanto ou 

quanto redutor no que diz respeito ao nosso concelho. 

Dele deveriam constar geositios como as «marmitas gigantes» que se encontram no leito do rio 

Guadiana a jusante da Barragem do Pedrogão, as escombreiras da Mina da Orada, algumas das 

infraestruturas da referida mina e até o «buraco» resultante da sua exploração. Também 

poderiam ter feito alusão às pedreiras da Pedra Verde, à saída de Serpa na direção de Pias, ou 

aos Mármores de Vila Verde Ficalho. Mas, há ainda outros sítios geologicamente interessantes 

no concelho de Serpa, por exemplo as pedreiras, abandonados de granito de Pias ou o que 

resta da mina do Barroso. 

Mas sendo um documento prévio, sujeito ainda a alterações e melhoramentos, ficam aqui 

alguns contributos. Por último, desde já, disponibiliza-se para colaborar, no que for necessário 

para o enriquecimento deste projeto, uma vez que é uma temática que, modéstia à parte, 

domina, uma vez que está relacionada com a sua formação académica. -------------------------------- 

 

O Sr. Presidente diz que o documento final terá um conteúdo muito maior, com mais geositios 

do que constam no protocolo atual e agradece a disponibilização do Vereador para colaborar 

neste projeto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do 

município de Serpa 

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

informa que o Projeto de Regulamento de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de 

Serpa foi submetido a consulta pública, em cumprimento do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

101.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro. 

O referido projeto de regulamento foi publicado no Diário da República II Série - n.º 18, de 25 

de janeiro de 2019 (Edital nº 184/2019), na Página da Internet do Município de Serpa e 

disponibilizado para consulta dos interessados na Secção de Atendimento Integrado, nos Paços 

do Município de Serpa pelo período de 30 dias. 

Durante o prazo de consulta pública não foram recebidas quaisquer sugestões referentes ao 

referido projeto de regulamento. 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

deve constar no preâmbulo do regulamento a menção de que o respetivo projeto foi objeto de 

consulta pública. 
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Face ao exposto, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 

Portuguesa, nas alíneas u), ee) e k) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, 

do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 

46-C/2013, de 1 de novembro e pela Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de 

novembro e alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 

pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, compete à 

Câmara Municipal, submeter à aprovação da Assembleia Municipal o Regulamento de 

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

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador António Mariano interveio para dizer que o regulamento está bem elaborado, 

mas no capitulo III artigo 24.º (entidades beneficiárias), está ordenado pelas entidades que têm 

prioridade, mas dentro das Freguesias deveriam existir outras alíneas, de forma a priorizar os 

pedidos, que não são todos iguais, podem variar em função de diversos critérios e o mesmo se 

deveria fazer relativamente à alínea f), respeitante às entidades/associações sedeadas fora do 

concelho, fazer o mesmo ordenamento. ------------------------------------------------------------------------- 

O Sr. Presidente respondeu que a Câmara analisa os pedidos que surgirem e se considerar que 

alguns dizem respeito a situações menos pertinentes, pode não ceder a viatura e dar 

preferência a outro pedido que considera mais pertinente.  ----------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do disposto no 

artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, nas alíneas u), ee) e k) do n.º 1 do artigo 

33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

retificada pela Declaração de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e pela Declaração de 

Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro e alterada pela Lei n.º 25/2015, de 30 de março, 

pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e pela Lei n.º 

42/2016, de 28 de dezembro, submeter à aprovação a Assembleia Municipal, o Regulamento 

de Utilização e Cedência de Viaturas do Município de Serpa, que consta de pasta anexa à 

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

 

 

14. C.P. 11/2016 – Empreitada de requalificação do Jardim Municipal 

Pulido Garcia – Revisão de preços definitiva 

Sobre o processo designado em epígrafe, o Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública 

informa que: 

 

«Considerando que: 

• Por deliberação da Câmara Municipal datada de 12-10-2016 foi autorizada a adjudicação da 

empreitada referente ao CP nº 11/2016 – Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal 
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Pulido Garcia, em Serpa, à empresa Vibeiras – Sociedade Comercial de Plantas, S. A., pelo valor 

de 445.235,84€ (quatrocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco euros e oitenta 

e quatro cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e com um prazo de execução de 6 

(seis) meses; 

• Que o preço das empreitadas de obras públicas, por força do disposto no Regime Jurídico das 

Empreitadas de Obras Publicas, artº 382º do Código dos Contratos Públicos, 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, aplicável à presente empreitada deve ser obrigatoriamente 

objeto de revisão; 

• Se encontra apurado o valor da Revisão de Preços Definitiva, calculado nos termos da fórmula 

constante na cláusula 10ª do Contrato nº 2/2017 assinado a 12-01-2017 com a empresa acima 

identificada, e confirmada pelo parecer técnico do serviço de Empreitadas; 

• Nos termos do nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a competência 

para autorizar a despesa é da Câmara Municipal, entidade que autorizou a despesa inicial. 

Face ao exposto, propõe-se para aprovação a despesa resultante da Revisão de Preços 

Definitiva, apresentada pelo serviço de Empreitadas, referente à empreitada CP nº 11/2016 – 

Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia, em Serpa, no valor de 

19.074,96€ (dezanove mil, setenta e quatro euros e noventa e seis cêntimos), acrescidos de IVA 

à taxa legal de 6% no valor de 1.144,50€ (mil, cento e quarenta e quatro euros e cinquenta 

cêntimos), o que perfaz o montante total de 20.219,46€ (vinte mil, duzentos e dezanove euros 

e quarenta e seis cêntimos), com o número sequencial de cabimento 19299/2019, na 

subunidade de gestão financeira.» -------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

Nos termos do nº 1 do artigo 21º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a despesa resultante da revisão de preços definitiva, 

referente à empreitada CP nº 11/2016 – Empreitada de Requalificação do Jardim Municipal 

Pulido Garcia, em Serpa, no valor de 19.074,96€ (dezanove mil, setenta e quatro euros e 

noventa e seis cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal de 6% no valor de 1.144,50€ (mil, cento 

e quarenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz o montante total de 20.219,46€ 

(vinte mil, duzentos e dezanove euros e quarenta e seis cêntimos). -------------------------------------- 

 

 

15. Aquisição de serviços na área dos seguros – Abertura de concurso 

público internacional  

O Serviço de Aprovisionamento e Contratação Pública, informa que, considerando que o 

contrato trianual, ainda vigente, termina a 1/07/2019, torna-se imperativo a continuidade das 

apólices e a consequente necessidade de contratualizar a Aquisição de Serviços na Área dos 

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

28/02/2019, 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 nos 1 e 6 do artigo 22º do Decreto-

Lei 197/99 de 8 de junho.  

Não é aplicável o disposto no artigo 63º, da Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento de Estado para 2019, uma vez que não é possível estabelecer uma identidade 

absoluta do contrato, na medida em que p.e. a massa salarial em 2018 foi de 4.431.426€ e em 

2019 será de 5.118.400,00€.  

 

 Intervenções 

A Sr.ª Vereadora Paula Pais questionou sobre os motivos da escolha do consultor de apoio ao 

Júri, quais foram os critérios para seleção da Ponto Seguro – Mediação de Seguros, Lda, tendo o 

Sr. Presidente respondido que irão ser solicitados esses esclarecimentos aos respetivos 

serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com a abstenção dos 

eleitos do Partido Socialista:  

 Proceder à abertura de concurso público com publicidade internacional, para aquisição 

de serviços na Área dos Seguros, considerando que o preço base é de €309.600,00, 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; 

 Aprovar o programa de procedimento, caderno de encargos e minuta do anúncio do 

concurso,  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, que constam de 

pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte integrante; 

 O Júri é composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, 

como Presidente; Alzira Figueira, Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica e Nuno 

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

Como elementos suplentes Jennifer Paraíba- (substitui o Presidente nas suas faltas) 

Técnica do Serviço de Assessoria Jurídica e Ana Catarina Correia- Chefe da Subunidade 

de Gestão Financeira. 

 Designar como consultor no apoio ao Júri do presente procedimento, a empresa 

especializada na área autárquica, Ponto Seguro-Mediação de Seguros, Lda, ao abrigo do 

nº 6 do artº 68 do CCP e Consulta Prévia nº 22/2019. --------------------------------------------- 
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17. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 62, referente ao 

dia 2 de abril do corrente ano, o qual apresenta o seguinte saldo: 599.896,86 € (quinhentos e 

noventa e nove mil, oitocentos e noventa e seis euros e oitenta e seis cêntimos) e 228.865,43 € 

(duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e três cêntimos), 

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

 

Terminada a apreciação da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Presidente para informar que a 

Câmara recebeu no dia 1 do corrente mês, um oficio da DGESTE a solicitar que a autarquia se 

pronuncie, no prazo de dez dias, sobre a intenção de encerramento do pré-escolar em Vales 

Mortos e A-do-Pinto e 1.º ciclo em A-do-Pinto.  Já foi solicitado o agendamento de uma reunião 

com caráter de urgência com a Delegada Regional e fizeram-se os contatos com os Diretores 

dos Agrupamentos de Escolas. Disse ainda que os respetivos serviços da autarquia estão a 

preparar uma exposição para manifestar a intenção da Câmara, no sentido de se manter as três 

valências nas duas referidas escolas, além de que, o próprio município também fez um esforço 

financeiro para fazer investimentos naquelas escolas, tendo recentemente inaugurado um mini 

campo de jogos em A-do-Pinto e em Vales Mortos está a ser feito projeto para melhorar o 

campo de jogos e o espaço exterior da escola.  
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O Sr. Vereador António Mariano disse que os eleitos do PS estão solidários com a posição que 

se pretende manifestar junto da DGESTE, no sentido de manter em funcionamento as valências 

naquelas escolas e que podem contar com o seu apoio, tendo o Sr. Vereador Manuel Soares 

acrescentado que está também em causa uma política de valorização do interior, pois com 

menos alunos e menos famílias nessas localidades, dificilmente se cativa residentes em vida 

ativa, o que irá contribuindo para a desertificação. ----------------------------------------------------------- 

  

A Sr.ª Vereadora Paula Pais perguntou em que situação se encontra o processo de candidatura 

do Centro Tecnológico Agroalimentar do Baixo Alentejo e na sequência da informação prestada 

aos eleitos por email, sobre a conclusão da ETAR de A-do-Pinto em novembro de 2018 e que a 

ETAR de Vales Mortos teve a sua conclusão em março de 2019, refere que, afinal, a sua 

intervenção numa reunião da Câmara e a informação colocada no Facebook no dia 6 de 

outubro do ano passado, estavam corretas, tinha razão ao dizer que as ETAR’s ainda não 

estavam concluídas. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que as obras em si já estavam concluídas e em A-do-Pinto faltava apenas 

a ligação elétrica e em relação a Vales Mortos, foi necessário prolongar a conduta para além do 

que estava inicialmente previsto, para fazer a descarga mais longe, estava a funcionar, mas não 

estava no sitio exato. Fez-se a conduta, de forma a que a descarga seja mais abaixo e não entre 

na barragem, a pedido dos proprietários, foram feitos mais 120 metros para além daquilo que 

estava no projeto. Informa ainda que a Câmara já contatou a APA e aguarda-se a confirmação 

do dia 16 para uma deslocação ao local, em que também serão convidados os proprietários 

para estarem presentes e aproveita-se a deslocação dos técnicos da APA para que visitem 

também alguns locais, onde existem possíveis intervenções feitas ilegalmente, arranque de 

árvores junto a linhas de água e corredores ecológicos, que o PDM não permite.  

Estão as duas ETAR’s em funcionamento, a qualidade em A-do-Pinto é melhor do que em Vales 

Mortos, mas já foi detetado o problema e contatada a pessoa, pois existem resíduos de queijo, 

provenientes de uma queijaria, que dificultam o tratamento e funcionamento da ETAR. 

Quanto ao Centro Tecnológico Agroalimentar, diz que, quando houver resposta sobre a 

candidatura, será dada essa informação. ----------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio novamente o Sr. Vereador António Mariano para saudar o prémio ganho pelo 

funcionário da autarquia Hugo Bentes, de melhor ator principal, pela sua interpretação no filme 

“Raiva” de Sérgio Tréfaut, na categoria dos Prémios Sophia.  

Relativamente a um problema que se verificou em Brinches, durante algum tempo, de 

consumos anormais de água, segundo teve conhecimento, parece que tinha a ver com um 

aproveitamento ilícito por parte de um proprietário de Brinches, em que a água se perdia para 

um poço, que posteriormente seria utilizada para um lagar.  
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O Sr. Presidente disse que a Câmara Municipal ficou muito satisfeita com os prémios obtidos 

com esse filme, cuja produção contou com a colaboração da autarquia e teve oportunidade de 

dar logo os parabéns ao Hugo Bentes e está a ser equacionada a possibilidade desse filme ser 

exibido em todo o concelho no âmbito das Noites de Rua Cheia.  

Quanto à referida situação da água em Brinches, diz que o assunto já está a ser averiguado 

pelos respetivos Serviços do Município e quando tivermos conclusões, será prestada essa 

informação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Seguiu-se o Sr. Vereador Manuel Soares para perguntar sobre a reunião com o Sr. Silvestre 

Raposo, que estava agendada para a semana passada, tendo o Sr. Presidente confirmado que a 

reunião se realizou na passada sexta feira, entre a Câmara Municipal, a Presidente da União de 

Freguesias de V.N.S.Bento e Vale de Vargo e o Sr. Silvestre Raposo e ficou acordado que se 

iriam estudar as várias hipóteses e as condições apresentadas pelo artista, com o objetivo de 

ter o seu espólio disponível para ser visitado pela população, analisando os possíveis espaços, 

em articulação com outros museus em Vila Nova de S.Bento. Ficou definido que no fim do mês 

de abril ou principio de maio, seria marcada reunião, para se falar novamente sobre o assunto.   

  

 

Período de Intervenção do Público 

Foi dada a palavra ao Sr. Francisco Carvalho Costa, residente no Terreiro Humberto Delgado, 

em Serpa, o qual manifestou a sua preocupação pelo facto de, nos dois últimos anos, ter sido 

lançado o fogo de artificio, aquando das Festas da Páscoa, perto da sua habitação, o que tem 

provocado abalos na sua casa, que é um edifício do sec. XVII e os telhados são frágeis e coberto 

com telhas que já não se comercializam, sendo necessário encomendar a sua execução, quando 

é preciso alguma reparação.  

Dada a proximidade de mais uma Festa, gostaria que fosse equacionada a possibilidade de 

lançamento do fogo noutro local, como acontecia anteriormente, no Alto da Forca ou junto ao 

moinho ou qualquer outra alternativa onde não se corresse o risco de provocar danos nos 

edifícios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que a questão que colocou é pertinente e faz todo o sentido que 

seja manifestada preocupação, mas refere que a Câmara solicita sempre à empresa que faça 

uma avaliação de riscos da localização que se define e a empresa tem informado que essa 

localização é segura, contudo, para as Festas deste ano, ainda nada está definido, a Câmara 

ainda está em conversações com a empresa e está marcada uma reunião para amanhã, em que 

será transmitida essa preocupação manifestada pelo munícipe. ----------------------------------------- 
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Seguiu-se a intervenção do Sr. José Maria Louzeiro, tendo começado por dizer que a referida 

extensão da conduta da ETAR de Vales Mortos é de facto urgente e necessária e abordou ainda 

o assunto dos olivais, das culturas intensivas e superintensivas e dos problemas que causa nos 

solos e da sua preocupação com as oliveiras centenárias que estão sendo arrancadas no  nosso 

concelho, referindo ainda que já conseguiu evitar o arranque de algumas, depois das suas 

deslocações e muita insistência junto dos organismos competentes. ------------------------------------ 

 

Sobre o assunto das culturas intensivas, de olivais e amendoais, o Sr. Presidente lembrou, mais 

uma vez, que a autarquia tem manifestado essa preocupação junto do Ministério, da Direção 

Regional e outros organismos e já se comunicou ao Diretor Regional de Agricultura que a 

Câmara vai avançar com duas medidas preventivas no âmbito do PDM, para que, de alguma 

forma, se possa proteger as populações, e em determinada área à volta do perímetro urbano, 

não seja possível a cultura intensiva.  

A preocupação com este assunto que a Câmara de Serpa, tem vindo a manifestar 

publicamente, já é bem conhecida e a nossa autarquia foi recentemente convidada para 

participar num debate sobre este assunto, que vai decorrer em Avis. ----------------------------------- 

 

 

Informação enviada aos eleitos, por email  

Dia 29 de março 2019 

Na sequência do pedido efetuado pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 20/02, foi 

enviada aos eleitos, uma cópia do contrato adicional2 – Prestação de Serviços na Área dos 

Seguros, após assinatura de todos os outorgantes. 

Sobre este assunto, informa o Dr. Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, que o contrato base, terminará 

em 30 de junho de 2019, sendo que o contrato adicional caducará, com o pagamento efetivo 

do aviso/recibo, no prazo máximo de 60 dias. 

 

Dia 2 de abril 2019 

Na sequência das questões colocadas em anteriores reuniões do Órgão Executivo, foram 

enviados, para conhecimento, os seguintes documentos da Associação CULTBÉRIA: 

- Relatório de Atividades e Contas 2018 

- Plano de Atividades e Orçamento 2019 

- Quadro de Pessoal  

 

Dia 2 de abril 2019 

Em resposta à questão colocada pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 9 de fevereiro do 

corrente ano, informou-se que a ETAR de A-do-Pinto teve a sua conclusão em novembro de 

2018 e a ETAR de Vales Mortos teve a sua conclusão em março de 2019.  
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3 de abril 2019 

A seguir transcreve-se a resposta do Chefe da DAFRHAJ, Dr. Rui Costa, sobre a questão colocada 

pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião de 20 de fevereiro, sobre os seguros da autarquia: 

 

«Relativamente às questões suscitadas pela Sr.ª Vereadora Paula Pais, na reunião da Câmara 

Municipal de 20/02/2019, no que se refere à aquisição de serviços de mediação à Ponto 

Seguro, cumpre esclarecer: 

- Por consulta ao Portal Base, tendo presente a contratação de serviços de mediação de 

seguros, verifica-se a publicitação em 2013, da adjudicação datada de dezembro de 2012, 

decorrente do procedimento nº 110/2012, com um prazo contratual de 1, renovável por mais 

2. Posteriormente, o contrato foi tacitamente renovado, em 2013 e 2014, com término em 

dezembro de 2015, sem prejuízo das obrigações acessórias que perduraram além da cessão do 

contrato, nomeadamente o acompanhamento até ao término do concurso de aquisição de 

apólices a desenvolver pelo Município. 

- Em 2016, foi publicado no portal Base.Gov, a adjudicação datada de abril/2016, decorrente de 

procedimento nº 32/2016, com um prazo contratual de 3 anos. 

- Relativamente ao invocado contrato celebrado por 91 dias, apenas se verifica em 2013, o 

procedimento de Ajuste Direto para a aquisição de serviços na área de seguros à Companhia de 

Seguros Allianz Portugal, SA. 

- Em relação ao facto da mediadora Ponto Seguro, concorrer a custo zero, importa referir que a 

remuneração auferida pelo Mediador, é suportada integralmente pela Seguradora a quem 

venha a ser adjudicada a prestação de serviços na área dos seguros, em conformidade com a 

Lei nº 7/2019 de 16 de janeiro, (que revogou o Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de julho), ou 

seja, o contraente público não efetua qualquer pagamento diretamente ao Mediador.» 

 

 

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 

 Pedidos de autorização de queimadas 

 4.ª Alteração ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos  

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

 Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 

2018/2019 – 7.ª Fase  

 Construção no lote 19 da Zona de Atividades Económicas de Pias – Requerente: Os Três 

Irmãos Pires, Lda – Caducidade do processo de licenciamento  
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 Pedido de parecer sobre isenção de IMT na aquisição de prédio rustico denominado 

“Vale de Zorra”, em Serpa – Requerente: Amílcar Ventura Charraz 

 Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo  

 Retificação de planta do Loteamento Municipal Artigo 20H, em Serpa – Ratificação  

 Eleição do Parlamento Europeu – Locais para afixação de propaganda eleitoral  

 Rota do Guadiana – Projeto Serpacolhe  

 Candidatura Geoparque do Vale do Guadiana – Proposta de protocolo 

 Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa 

 Empreitada de requalificação do Jardim Municipal Pulido Garcia – Revisão de preços 

definitiva  

 Aquisição de serviços na área dos seguros – Abertura de concurso público internacional  

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 19H20 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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Anexos da Ata n.º 7/2019 
 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 3 de abril 2019 
 

 

 

ANEXO 1 –  Alteração n.º 4 ao Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos 

 

 

ANEXO 2 – Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Abertura de 

procedimento 

 

 

ANEXO 3 – Retificação de planta do Loteamento Municipal Artigo 20H, em Serpa – Ratificação  

 

 

ANEXO 4 - Candidatura Geoparque do Vale do Guadiana – Proposta de protocolo 

 
 

ANEXO 5 - Projeto de regulamento de utilização e cedência de viaturas do município de Serpa 

 
 

ANEXO 6 -  Aquisição de serviços na área dos seguros – Abertura de concurso público 

internacional  

 

 


