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ATA N.º 27/2020 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA 28 DE 

DEZEMBRO DE 2020 

 

Nos termos do disposto no artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março e n.º 1 

do artigo 3.º da Lei n.º 28/2020, de 28 de julho, realizou-se por videoconferência a reunião do 

Órgão Executivo, no dia 28 de dezembro de 2020, pelas catorze horas e trinta minutos, convocado 

nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e também por email. 

 

Aprovação das Atas n.º 25 e 26/2020 

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 25, relativa à reunião realizada no dia 9 de dezembro e ata n.º 26, 

referente à reunião extraordinária do dia 15 de dezembro, as quais foram previamente distribuídas 

por todos os eleitos. Ambas as atas foram aprovadas, por unanimidade. -------------------------------- 

 

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

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

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

1. Opções do Plano 2021-2025 

Plano de Atividades 2021 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2021 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 

normas de execução do orçamento para 2021 

Mapa de Pessoal de 2021 

2. Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

3. Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS e 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

4. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

5. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – Correção 

material 

6. 18.ª Alteração ao orçamento – Ratificação  

7. 19.ª Alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

8. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 2.º Pedido de prorrogação 

de prazo 

9. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de execução de 

Zona de Estadia no Troço 1 e alteração do traçado no Troço3 

10. Proposta de venda da coleção de CD “Cantes” 
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11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 na Rua de S.Bento, n.º 40 e 42 

em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ana Maria Malagueta Machado 

12. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – Artigo 

3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme dos Santos 

Anastácio 

13. Apoio à Atividade Económica – Atribuição de lotes na Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S.Bento e Pias e Zona Industrial de Serpa 

14. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa 

15. Proposta de Contrato Programa com a Associação Cultbéria para 2021 

16. Transporte escolar dos alunos do ensino secundário regular - PART - Programa de 

Apoio à Redução Tarifária 

17. CIMBAL – Ovibeja 2019 

18. CIMBAL – Plano de Ação para a ADRAL – Repartição de despesas 

19. CIMBAL – Projeto Saúde a Gosto - Impressão de livro de receitas  

20. CIMBAL – Faturação eletrónica  

21. CIMBAL – Plano de Dinamização e Divulgação da Rede Intermunicipal de Bibliotecas do 

Baixo Alentejo – Feira das Bibliotecas 

22. XX Feira do Queijo do Alentejo 2021 e VII Semana Gastronómica do Queijo  

23. Concurso público para aquisição de gasóleo rodoviário  

24. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Opções do Plano 2021-2025 
Plano de Atividades 2021 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2021 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e 

principais normas de execução do orçamento para 2021 

Mapa de Pessoal de 2021 

A Câmara tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 17 do 

corrente mês de dezembro, deliberou por maioria, com a abstenção dos eleitos do PS e Coligação 

PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU: 

- Aprovar o Orçamento Municipal e Documentos Previsionais de 2021 conforme o disposto no 

artigo 25.º, n.º 1 alínea a), e artigo 33.º, n.º 1, alínea c) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

- Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, 

conjugado com o n.º 1, do art.º 12, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, autorizar a 

assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos 

na LCPA, e no citado Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução 
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de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do 

Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista; 

 

- Para efeitos do previsto no nº 3, do artigo 6.º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, delegar 

no Presidente da Câmara, a competência para autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais nas situações em que o valor do compromisso seja inferior ao montante de 

99.759,58€ em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de 

execução de três anos; 

 

- Nos termos do artigo 29º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o artigo 25º, n.º 

1, alíneas a) e o) e o artigo 33º, n.º 1, alíneas c), ambos do Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Serpa para 2021. 

 

2. Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 
O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, em sessão realizada no dia 

17 do corrente mês de dezembro, deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS e 

Coligação PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU: 
 

1. Rejeitar, a assunção em 2021, das competências transferidas por via dos seguintes 

diplomas: 

- Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020: Concretiza 

a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Educação; 

- Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 56/2020: Concretiza 

a transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da Saúde. 

 

2. Reclamar: 

- Da Assembleia da República que delibere no processo de apreciação parlamentar já 

requerido a cessação de vigência destes diplomas; 

- O inicio de um processo sério de descentralização inseparável da consideração da 

criação das regiões administrativas; 

- A reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações;  

- O encetar de um processo de recuperação da capacidade financeira dos municípios e 

da sua plena autonomia, requisitos indispensáveis para o exercício pleno daquelas que são hoje 

as atribuições do poder local e as competências dos seus órgãos; 

- A identificação no domínio da transferência de novas competências, das que se adequam 

ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais do Estado (designadamente a sua 

universalidade) e sejam acompanhadas dos meios financeiros adequados e não pretexto para a 

desresponsabilização do Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo 

institucionaliza. 
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3. Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS 
e Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

O Órgão Executivo tomou conhecimento das seguintes deliberações, proferidas pela Assembleia 

Municipal, em sessão de 17 do corrente mês de dezembro: 

 

1. 1. IMI – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS, a abstenção 

do eleito da Coligação PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovar a seguinte proposta para o 

Imposto Municipal sobre Imóveis: 

 

- Prédios urbanos: fixação da taxa de 0,3% 

- Redução da taxa em 50% para os imóveis classificados como de Interesse Público, 

de valor municipal ou património cultural 

- Majoração de 30% da taxa aplicável a prédios urbanos degradados 

 

 

1. 2. IMI – Apoio ao Movimento Associativo e Instituições Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) 

- Redução de 50% para um imóvel pertencente às Associações registadas no 

Conselho Municipal do Movimento Associativo, bem como às IPSS do concelho de Serpa.  

 
  

2.DERRAMA: 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS e Coligação 

PSD/CDS e os votos a favor dos eleitos da CDU, aprovar a seguinte proposta para a derrama: 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios não ultrapasse os 150.000 euros – 

0% 

- Sujeitos passivos cujo volume de negócios seja superior a 150.000 euros – 1,5% 

  

 

3. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS  

SINGULARES (IRS) 

A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com os votos contra dos eleitos do PS, a abstenção 

do eleito da Coligação PSD/CDS e os votos a favor da CDU, aprovara proposta de manutenção 

do valor da participação variável no IRS de 5% 

 

  

4.TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 

A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para o ano de 2021, a fixação da 

taxa municipal de direitos de passagem em 0,25% do valor de cada fatura emitida pelas 
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empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao 

público, em local fixo, do domínio público e privado municipal. 

 

 
4. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

A Câmara Municipal, tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

17 do corrente mês de dezembro, nos termos do artigo 24º da Lei 75/2013 de 12 de setembro e 

alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº8/2012 de 21 de fevereiro, deliberou, por unanimidade, 

autorizar a seguinte repartição de encargos, respeitante ao procedimento para aquisição de 

gasóleo rodoviário:  

Anos Montante s/Iva Montante c/Iva 

2020 100,00€ 123,00€ 

 
2021 315.200,00€ 387.696,00€ 

2022 315.200,0€ 387.696,00€ 

 

 
5. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – 

Correção material 
A Câmara Municipal, tomou conhecimento que o Órgão Deliberativo, em sessão realizada no dia 

17 do corrente mês de dezembro, nos termos do artigo 122.º n.º 3 do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 

14 de maio, tomou conhecimento da deliberação, proferida pela Câmara Municipal, na sua reunião 

ordinária realizada no dia  9 do corrente mês de dezembro, que, ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 122.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, deliberou por unanimidade, concordar com 

a correção material do Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de 

Serpa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

6. 18.ª Alteração ao orçamento – 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 proferido pelo Sr. Presidente, respeitante à 18ª alteração ao Orçamento da 

Câmara Municipal:  
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7. 19.ª Alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao 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 três abstenções dos eleitos do Partido Socialista, aprovar a 

19.ª alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao PPI, conforme documentos que se anexam à 

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

 

8. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 2.º Pedido de 

prorrogação de prazo 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelos Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e 
Obras Municipais, em 7 do corrente mês de dezembro, respeitante ao segundo pedido de 
prorrogação do prazo de obra, relativo à Empreitada de Execução do Passadiço do Pulo do Lobo, 
procedimento CP 25/2017, apresentado pela Entidade Executante – Calaveiras, Lda. 

 
Dados da Empreitada: 
- contrato 20/2019 
- data de Consignação – 13.01.2020 
- data prevista de término dos trabalhos – 12.05.2020 
- data prevista de término dos trabalhos após deferimento da 1ª prorrogação do prazo – 
15.12.2020. 
Pedido deferido em reunião de Câmara de 16.09.2020, comunicado ao empreiteiro através de 
n/oficio 4772/2020 datado de 28 de setembro. 
 
Informação: 
Vem novamente a Empresa Calaveiras, Lda. através de carta datada de 27 de novembro e 
rececionada através de e-mail datado de 30 de novembro, solicitar nova prorrogação do prazo 
da empreitada até dia 31 de Março de 2021. 
 
Esta situação mereceu análise de parte do técnico da entidade fiscalizadora contratada pela CM 
para fazer o acompanhamento dos trabalhos, ECOFINI - Eng. Hugo Amaral, que coloca à 
consideração a aprovação do pedido atendendo aos motivos que o legitimam, e com os quais eu 
concordo: 
 

I. Atrasos na execução e na produção em obra devido à difícil morfologia do 
terreno; 

Os acessos aos troços 1 e 2, são de facto mais complicados do que os acessos ao troço 
3, e por isso, tem-se verificado uma quebra acentuada no rendimento do trabalho, com 
especial relevo o troço 1. Aceita-se que esta situação tenha causado atraso, mas também 
é importante referir que nada havia sido feito até à data deste pedido para colmatar essa 
quebra de rendimento, por parte da entidade executante. 
 

II. Incoerência no projeto para a execução de alguns elementos fundamentais, 
como as pontes e levantamento topográfico incorreto; 

Porque persiste um erro (ou desfasamento cronológico) topográfico de projeto, constatou-
se que os vãos a vencer nas duas pontes previstas em projeto, são, na verdade, muito 
maiores, nomeadamente com a passagem de 5m para 8m na ponte 1 e de 15m para 25m 
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na ponte 2 (valores aproximados). Este erro topográfico obrigou a novo dimensionamento 
das referidas pontes e como tal gerou o atraso nominal, diretamente relacionado com o 
tempo despendido para a confirmação topográfica no terreno e ajuste de projeto. Contudo, 
será importante lembrar que a entidade executante poderia e deveria ter confirmado este 
desvio muito mais cedo no plano de trabalhos, algo que infelizmente só foi confirmado, 
tardiamente, em sede de preparação dos trabalhos nos troços 1 e 2. 
 

III. Situação Pandêmica que o País atravessa, no que diz respeito a prazos de 
fornecimento de material, o que atrasa só por si a progressão dos trabalhos em 
obra; 

Existe inevitavelmente impacto negativo, em toda a cadeia de valor da empreitada, provocado pela 
situação de pandemia nacional e internacional COVID-19, nomeadamente na fabricação, 
transporte, distribuição e entrega de materiais de construção. Não é fácil estimar o tempo de atraso 
provocado diretamente e indiretamente pelo COVID-19, no entanto, na ótica da Fiscalização, deve 
ser um motivo perfeitamente atendível e, portanto, a considerar em sede de apreciação do pedido. 

  
Pelo exposto, com vista à boa conclusão dos trabalhos e salvaguarda do interesse publico, e em 
particular o interesse regional, considera-se aceitável o pedido de concessão de alargamento do 
prazo. 

 
Coloca-se, porém, à consideração a faculdade prevista no nº1 do artigo 403.º do Código dos 
Contratos Públicos, de aplicação, ou não, de sanções devidas pelo atraso na execução da obra,  
que se traduz num incumprimento contratual. Note-se que este prazo será compreendido entre o 
dia 15 de dezembro e a data de efetivo término dos trabalhos – agora estimado, dia 31 de março 
de 2021. 

 
É importante esclarecer que algumas das dificuldades explanadas nos ponto I e II, não obstante 
serem reais e necessitarem de tempo para sua resolução - quer no âmbito conceptual, quer de 
execução, deveriam ter surgido no inicio da empreitada, aquando da preparação e planeamento 
dos trabalhos a executar – conforme previsto inclusivamente em Plano de Trabalhos apresentado 
pela entidade executante na fase de concurso, no qual se prevê, e bem, o inicio da empreitada 
com os trabalhos de execução do Troço 1 – o de mais complexa execução; Contrariamente ao 
que se veio a verificar, encontrando-se a esta altura o troço 1 em fase de marcação topográfica e 
desmatação, sem qualquer trabalho de execução da estrutura do passadiço.  

 
- Note-se que no 2º Plano de Trabalhos da empreitada, apresentado com a instrução do 
pedido de prorrogação de prazo deferido a 16.09.2020, estava indicado o início dos 
trabalhos de construção do passadiço do troço 1 a 14.10.2020. 
 

Acresce a este aspeto outro, diversas vezes questionado, alertado e registado em atas de reunião 
de obra, relativo aos fracos níveis de rendimento das equipas de trabalho colocadas pela entidade 
executante no local - por vezes constituídas por um reduzido número de funcionários face à 
previsão em Plano de Mão de Obra de equipas constituídas, como exemplo, por 15 funcionários 
afetos a 100% à obra nos meses de Agosto, Setembro e Outubro; Nestes meses verificaram-se 
variações entre os 7 e os 9 funcionários no local.  

 
- Por estes factos, a esta fase não imputáveis ao dono de obra, e que resultam de 
manifesto mau planeamento e deficiente preparação da obra, com expresso 
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incumprimento pela entidade executante dos planos de trabalho e de mão-de-obra 
apresentados na instrução do pedido de prorrogação do prazo de obra concedido, 
considera-se que os pressupostos que levaram à proposta de aceitação do 1º pedido de 
prorrogação do prazo não são os mesmos que agora se verificam. 
 

 
De acordo com o nº 1 do artigo 403 anteriormente referido, a sanção contratual é em valor 
correspondente a 1 (por mil) do preço contratual por cada dia de atraso, sendo neste caso, de 
275,31€/dia. 

 
- Note-se que a aplicação da sanção, caso venha a ser decidida a sua aplicação, deverá 
ser avaliada diariamente e apresentada ao empreiteiro no final dos trabalhos, uma vez 
que sempre que se verifiquem factos de que resulte atraso na obra que não seja da 
responsabilidade da entidade executante, essa sanção não deverá ser aplicada. 
 

Saliente-se por fim que a Câmara Municipal contratou a Empresa ECOFINI (fiscalização) e o Sr. 
Eng. João Dias (análise de projeto) para prestar apoio no acompanhamento dos trabalhos, sendo 
de prever que pelo mesmo período que estes durem, e por isso, as prestações dos seus serviços 
deverão ser igualmente prorrogadas até 31 de março de 2021.  
 
Os custos destas contratações são suportados pela Câmara Municipal, não sendo estas despesas 
elegíveis em sede da candidatura aprovada - PORTUGAL 2020 (Alentejo 2020). A Empresa 
ECOFINI foi contratada pelo valor de 1.600,00€ mensais, e o Técnico Eng. João Dias, por cerca 
de 700,00€, também mensais. 
 
Remete-se então para análise e decisão em reunião de Câmara: 
 

• Pedido de prorrogação do prazo de execução da empreitada até dia 31 de março 
de 2021  
 
•  Decisão quanto à aplicação, ou não, de sanção contratual – Por atraso na 
execução da obra, nos termos do nº 1 do artigo 403 do CCP;  O que irá definir a natureza 
do tipo de prorrogação a conceder, se a titulo gracioso – como aconteceu na 1ª 
prorrogação de prazo concedida, ou legal – com aplicação da sanção e reconhecimento 
de atraso do prazo da obra a partir de dia 15 de Dezembro de 2020. --------------------------- 
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Nota de esclarecimento: 

  
 
 

 

 Intervenções 
Começou por intervir o Sr. Presidente, dizendo que, pensa que até 31 de março a obra esteja de 

facto concluída. De inicio, a empresa não conseguiu trabalhar a um ritmo normal, devido às 

dificuldades em arranjar trabalhadores e ao longo do prosseguimento da obra, têm sido detetados 

alguns problemas no terreno e pretendiam fazer algumas alterações, mas agora já se conseguiu 

um entendimento com a empresa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio também o Sr. Vereador Manuel Soares que referiu o facto de que, inicialmente, o prazo 

previsto para execução a obra era de cinco meses e embora tenha havido alguns atrasos e 

constrangimentos devido à situação de pandemia, já houve uma prorrogação do prazo até dia 15 

do corrente mês de dezembro e agora surge um pedido de prorrogação por mais três meses e já 

se passaram onze meses. 

Para uma obra prevista executar em cinco meses, já vai num segundo pedido de prorrogação de 

prazo, o que lhe parece que existe também alguma incompetência por parte da empresa e no 

ponto 1 do relatório está escrito que “Aceita-se que esta situação tenha causado atraso, mas 

também é importante referir que nada havia sido feito até à data deste pedido para colmatar essa 

quebra de rendimento, por parte da entidade executante. (…) Contudo, será importante lembrar 

que a entidade executante poderia e deveria ter confirmado este desvio muito mais cedo no plano 

de trabalhos, algo que infelizmente só foi confirmado, tardiamente, em sede de preparação dos 

trabalhos nos troços 1 e 2.” 

E também está referido que deveriam ter surgido no inicio da empreitada, aquando da preparação 

e planeamento dos trabalhos, a identificação de algumas situações. Teremos que prorrogar o 

prazo, porque não teremos melhor solução, mas não se configura que se esteja a fazer 

sucessivamente aumento de prazos graciosos, porque sai caro à autarquia, uma vez que temos 
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que pagar a fiscalização e o Engenheiro que acompanha a obra e parece que se tornou uma 

prática reiterada dos empreiteiros estes atrasos das obras, por isso, considera que se deveria 

começar a dar um sinal diferente, de que os prazos devem ser levados a sério e por isso, 

consideram que deveria ser aplicada a respetiva coima nesta 2.ª prorrogação do prazo. ------------ 

 

O Sr. Presidente respondeu que compreende esta posição dos eleitos do PS sobre este assunto, 

mas ainda assim, perante toda a situação, face aos constrangimentos que têm surgido, considera 

que a melhor forma de resolver o assunto, será o deferimento da prorrogação de forma graciosa, 

à semelhança da anterior, atendendo a que esta é uma obra de natureza muito diferente daquelas 

que habitualmente a Câmara adjudica e embora houvesse legitimidade para o fazer, considera 

preferível evitar possíveis conflitos, porque já houve situações difíceis de resolver e se agora se 

chegou a uma plataforma de entendimento, é preferível manter a decisão igual à primeira 

prorrogação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que continuam a considerar que a prorrogação não deveria 

ser graciosa, deveria ser aplicada a penalização, que decorre da lei, devido ao incumprimento por 

parte do empreiteiro, por considerarem que ele tem responsabilidades sérias nos atrasos da obra 

e que não são apenas decorrentes do contexto em que vivemos. ------------------------------------------ 

 
 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir, a título gracioso, o pedido de prorrogação 

de prazo, até ao dia 31 de março de 2021, para execução da obra dos Passadiços do Pulo do 

Lobo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

9. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de execução 

de Zona de Estadia no Troço 1 e alteração do traçado no Troço3 

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelos Serviços Técnicos da Divisão de Mobilidade e 
Obras Municipais, em 8 do corrente mês de dezembro, respeitante a duas propostas formuladas 
pela empresa CALAVEIRAS, Unipessoal Ldª relativas à Empreitada de Execução do Passadiço 
do Pulo do Lobo – CP25/2017. 
 
«A primeira proposta refere-se ao valor proposto por esta entidade para execução da Zona de 
Estadia e colocação de Porta para controlo e encerramento ao publico de parte do troço 3, 
solicitada pelo ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas - face ao impacto de 
movimentação de pessoas em área de reserva de nidificação de aves protegidas no período de 1 
de março a 31 de julho. 
 
Note-se que a análise que agora coloco à consideração, para decisão, já foi transmitida por 
diversas vezes à entidade executante, com o objetivo de obter uma resposta/alteração aos valores 
apresentados com vista à sua célere aprovação. Estes últimos pedidos ocorreram no passado dia 
20 de novembro, em reunião tida na Camara Municipal, e novamente em Reunião de Obra de 24 
de novembro; como até à data não obtivemos qualquer resposta, proponho a formalização do 
indeferimento nos termos abaixo indicados e comunicação ao empreiteiro. 
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A segunda alteração que proponho para análise refere-se a uma alteração ao troço 3, que se 
fundamenta pela geografia do local.  
 
 
1. Análise da Proposta de Trabalhos Complementares Imprevistos – Zona de Estadia 
no Troço 1 - ICNF – revisão 1 
A proposta apresentada pela entidade executante, constituída por peças desenhadas e mapa de 
trabalhos/estimativa orçamental para sua execução, foi distribuída por todos os eleitos. 
A proposta mereceu parecer favorável do ICNF, quanto à sua forma e materialidade. 
 
Análise financeira da proposta: 

  

 
 

 
Rubrica 1.1. – Trata-se de um trabalho similar (ou igual), executado em condições semelhantes 
às previstas em projeto para a execução de plataforma de fim de percurso (troço 1), com valor  
associado contratual de 100,00€/ m2, aplicado à zona de estadia; Pelo que, o valor indicado de 
140,00/m2 não poderá ser aceite, solicitando-se a sua alteração para o valor contratual indicado. 
A área indicada deverá ser revista tendo em conta o referido na rubrica seguinte; 

  
Rubrica 1.2. – É desnecessária a indicação de dedução deste valor no mapa de trabalhos, visto 
que se refere a um trabalho contratual (execução do próprio passadiço). Assim apenas deveria 
ser medida a área da própria plataforma de estadia do ICNF, que é, de facto, o trabalho 
complementar (ou designado, “trabalho a mais”). De acordo com as áreas indicadas, deverá ser 
alterada a área indicada na Rubrica 1.1, de 16.00m2 para 09.20m2 (16.00 - 6.80m2). 
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Rubrica 1.3. – Não se vê inconveniente no preço indicado; A quantidade medida em projeto é de 
cerca de 1.90m. No entanto, e face à necessidade de execução de remates com consequentes 
desperdícios de material, considera-se razoável aceitar a quantidade apresentada. 

 
Rubrica 1.4. – Não se vê inconveniente na aceitação do preço apresentado, visto que a pérgula é 
diferente daquela que o contrato prevê, bem como, o local de execução, logo é atendível o preço 
apresentado. 

  
Rubrica 1.5. – Solicita-se alteração da proposta, pois é excessivo o preço unitário, tendo em 
consideração o contexto de aplicação. Considera-se que o valor indicado pela Fiscalização, em 
proposta enviada ao empreiteiro em 25 de setembro, antecedendo esta, de cerca de 180,00€/m2 
um valor adequado ao tipo de trabalho, material e contexto em que irá ser aplicado.  

 
Rubrica 1.6. – Não se vê inconveniente no preço e quantidade apresentada. 

  
Face ao exposto, coloca-se à consideração o indeferimento da proposta apresentada, 
solicitando-se revisão desta, tendo em conta os aspetos referidos. 

 
 

2. Alteração de traçado – Troço 3 - BAP nº 2.1 
Refere o empreiteiro, no seu pedido, que no seguimento do desenvolvimento dos trabalhos 
verificou-se a existência de um lapso no projeto, relativo à diferença de cota prevista no 
denominado troço 3.11, troços 3.12, 3.13, 3.14 e parte do troço 3.15 representados na peça 
desenhada anexa. 
 
Analisado o projeto colocado a concurso, confirma-se que de facto a diferença de cota entre os 
pontos 3.11 e 3.15 seria cerca de 6.30 m. Na realidade, trata-se de cerca de 1 metro, que permite 
a execução de uma plataforma/troço do passadiço plano, numa extensão de cerca de 20 metros. 
 
Em face disto, vem o empreiteiro solicitar a alteração do traçado fundamentada nesta imprecisão 
do projeto e impossibilidade de execução dos tramos de escadas previstos – que pressupõem 
vencer uma diferença de cota que não existe. 
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Refere o Técnico responsável pela Fiscalização da Obra, Eng. Hugo Amaral, em seu parecer: 
 
“(…), o pedido de alteração ao projeto que reveste o BAP n.º 2.1., designadamente adaptação da 
diretriz do troço 3, às cotas naturais do terreno existente, mantendo a lógica descendente de 
projeto, impedindo descidas e subidas neste troço, quando há deslocamento apenas no sentido 
da cota altimétrica mais elevada para a mais baixa.” 
 
Face ao exposto, e porque a geografia do terreno assim o justifica, coloco à consideração o 
deferimento do pedido indicado, ref.ª BAP nº 2.1,  do que irá resultar um troço plano que 
permitirá, pela sua extensão, a paragem e contemplação por parte dos visitantes da paisagem 
local, sem interferir com a restante circulação, em simultâneo, no local. 
 
Em anexo: BAP nº 2.1 e peça desenhada com indicação do local da alteração». --------------------- 
 

 Intervenções  

Sobre este assunto, o Sr. Vereador Manuel Soares diz que, em relação à primeira proposta, 

percebe-se os motivos e concordam com a proposta de indeferimento. 

Em relação à alteração do traçado, trata-se de uma extensão de 20 metros em que estavam 

previstos degraus e desníveis, mas que afinal pode ser um troço plano, contudo, questiona se 

essa alteração, que se traduz em trabalhos a menos, não irá implicar uma redução de custos, o 

que não invalida que se concorde com a proposta e se vote favoravelmente, mas gostaria que 

fosse prestada uma informação mais detalhada sobre essa possível redução de custos.------------ 
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O Sr. Presidente disse que será solicitado aos respetivos serviços, mais informação sobre essa 

eventual redução de custos, decorrente da alteração. --------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação  

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

proposta apresentada pela CALAVEIRAS – Unipessoal, Ldª para os trabalhos complementares 

imprevistos – Zona de Estadia no Troço 1, e concordar com o pedido de alteração do traçado – 

Troço 3 – BAP n.º 2.1. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

10. Proposta de venda da coleção de CD “Cantes” 

A Casa do Cante propõe a venda ao público da coleção composta por 4 CD’s, designada “Cantes 
1”, “Cantes 2”, “Cantes 3” e “Cantes 4”, editada em parceria com o jornal Público e a RTP. 
Os CD’s foram colocados à venda, um de cada vez, em quatro edições do jornal Público, ao preço 
de 6,95€ cada. O preço encontra-se inscrito na contracapa dos CD’s, juntamente com a informação 
de que são parte de uma coleção de quatro.  
 

Preço proposto: 7€ cada CD. 
Para a forma de venda propõem-se duas modalidades, ficando à consideração superior qual se 
deverá adotar: 

1. Venda unitária de cada exemplar da coleção; 
2. Venda exclusiva da coleção completa, ao preço de 28 €. 

 
 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter novamente o processo para a Casa do 
Cante, para verificar a situação de ter sido proposta a venda ao público de um valor diferente 
daquele que está inscrito na contracapa dos CD’s. -------------------------------------------------------------  

 

 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 na Rua de S.Bento, n.º 40 e 

42 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ana Maria Malagueta Machado 

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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12. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – 

Artigo 3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme dos 

Santos Anastácio 

O assunto em epígrafe, foi analisado na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 28 de 

outubro do corrente ano, tendo sido deliberado, por unanimidade, remeter o processo para a DASU 

- Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, para nova apreciação técnica do assunto, com 

informação a elaborar de forma mais explicita e pormenorizada, não fazendo apenas o 

enquadramento, no que diz respeito à Carta de Ordenamento e Carta de Condicionantes, mas 

devendo referir-se de forma objetiva, as áreas onde é permitido o arranque e posterior plantação 

e as áreas onde existe essa objeção, e incluir também uma planta com delimitação do limite do 

perímetro urbano e afastamento dos 500 metros do perímetro urbano, de acordo com as medidas 

preventivas aprovadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Em 22 do corrente mês de dezembro, os serviços técnicos da DASU emitiram a seguinte 

informação:  

 

«Enquadramento no Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso n.º 12785/2014, de 14 de novembro, 

na redação em vigor) 

 

Carta de Ordenamento 

- Espaços Agrossilvopastoris (predominante); 

- Habitats classificados na rede natura 2000; 

- Cursos de água e albufeiras. 

 

Carta de Condicionantes 

- Reserva Ecológica Nacional; 

- Reserva Agrícola Nacional; 

- Sobreiros e azinheiras em povoamento, pequenos núcleos ou exemplares isolados; 

- Zona de Especial Conservação– Moura/Barrancos; 

- Zona de Proteção Especial – Mourão/Moura/Barrancos 

- Domínio Publico Hídrico; 

 

Sem prejuízo das Servidões e Restrições de Utilidade Pública identificadas na Carta de 

Condicionantes, que devem ser objeto de parecer pelas Entidades competentes. nomeadamente, 

a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo/Agência Portuguesa do 

Ambiente, a Entidade Regional da Reserva Agrícola e o Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas, o pedido apresentado é considerado: 

 

1.Inviável nos espaços Classificados como “Habitats classificados na rede natura 2000” 

(alíneas a) e d) do n.º 6 do artigo 32.º); 

2.Sujeito a parecer no restante espaços, conforme referido acima. 
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Enquadramento nas Medidas Preventivas à Revisão do Plano Diretor Municipal de Serpa (Aviso 

n.º 2361/2020, de 11 de fevereiro) 

 

O pedido enquadra-se nos procedimentos sujeitos a parecer vinculativo da Câmara Municipal de 

Serpa, conforme estabelecido no número 1 do artigo 2.º das Medidas Preventivas: 

a) Trabalhos de remodelação de terrenos com área de intervenção superior a 1000 m2; 

b) Derrube de árvores em maciço ou destruição do solo vivo e do coberto vegetal com 

área de intervenção superior a 1000 m2; 

 

À data atual, a Revisão do PDM em curso não prevê para o local em causa alterações de 

ordenamento que impliquem restrições que obriguem à manutenção do uso e ocupação de solo 

(efetivo e potencial), pelo que, o pedido é considerado viável.» --------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Analisado o assunto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer 

técnico, acima transcrito, respeitante ao pedido para arranque e posterior plantação de olival, no 

artigo 3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra”, requerido por Guilherme dos Santos Anastácio, 

devendo o processo prosseguir para emissão de parecer por parte das entidades competentes.  

As respetivas plantas constam dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. -------- 

 

 

13. Apoio à Atividade Económica – Atribuição de lotes na Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S.Bento e Pias e Zona Industrial de Serpa 

 

1. ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS DE VILA NOVA DE SÃO BENTO  

1.1. Proposta de permuta de lote 22 da 1ªa fase pelos lotes 3 e 4 da 2ª fase  

O lote 22 da 1ª fase foi atribuído em reunião do órgão executivo de 26 de novembro de 1997 à 

empresa “Auto Mecânica Aldenovense, Lda”. A empresa em causa foi desativada no ano de 2010 

e, consequência disso, em reunião do órgão executivo de 04 de outubro de 2011 foi deliberada a 

transferência do lote 22 da 1ªa fase para a empresa “Chaparrauto automóveis, Lda”, que pertencia 

à mesma sociedade. O lote inicialmente destinava-se à venda de automóveis, sendo que em 

reunião do órgão executivo de 26 de outubro de 2016 foi deliberada a autorização da alteração do 

uso de lote de “comércio de veículos automóveis ligeiros” para “Nave industrial destinada à 

manipulação, armazenagem secagem, e conservação de hortícolas”. 

Atualmente a empresa tem em apreciação um Pedido de Licenciamento para a construção da 

referida nave industrial. 

Devido às questões de logística associadas ao novo investimento, a empresa necessita de um 

novo espaço, pelo que se propõe que sejam atribuídos à empresa “Chaparrauto  automóveis, 

Lda” os lotes 3 e 4 da 2ª fase com a respetiva identificação: Lote 3  com artigo matricial 3105-

União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo; Descrição na Conservatória do 
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Registo Predial-5302/20170206 e Lote 4 com artigo matricial 3106-União das Freguesias de Vila 

Nova de S. Bento e Vale de Vargo; Descrição na Conservatória do Registo Predial - 

5303/20170206, ambos totalizam a área de 1.760,00m2 com valor de 528,00€, pelo lote 22 da 1ªa 

fase com o artigo matricial 2856-União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, 

proveniente do artigo 3023, da extinta freguesia de Vila Nova de S. Bento; Descrição na 

Conservatória do Registo Predial -3573/20060511, com área de 2.127,5 m2 com valor de 638,25€. 

 

Por ter havido concordância previa entre a empresa “Chaparrauto automóveis lda” e a empresa 

“DR4 – Transformação de carnes de suínos Lda” para a permuta do referido lote 22, propõe-se 

também que  seja atribuído o  Lote 22 da 1ª fase à empresa DR4 – Transformação de carnes 

de suínos, Lda, com a seguinte fundamentação:  

A empresa “DR4 – Transformação de carnes de suínos, Lda.”, tem sede no concelho de Serpa, 

foi constituída em 2006 e dedica-se à transformação e cura de produtos de porco preto. A empresa 

está instalada nos lotes 16, 18,19 e 20 na Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de são 

Bento, nos quais tem uma unidade de produção, um ponto de venda e emprega 15 trabalhadores.  

A empresa tem produção própria de porco preto e as suas instalações estão dotadas de modernos 

equipamentos contando ainda com profissionais qualificados. Pelo facto de ser uma empresa com 

forte presença no mercado, surge a necessidade de expandir e especializar a sua produção. 

Neste sentido a empresa pretende nos lotes já instalados dar continuidade à produção de enchidos 

e presuntos e necessita de um outro lote para a manipulação de carnes frescas e para a instalação 

de um secador de presuntos. Com o investimento previsto de 500m€ a empresa pretende criar 15 

novos postos de trabalho, reforçar a qualidade dos produtos e alargar a carteira de clientes. 

Pela proximidade com os lotes já em laboração propõe-se atribuir o lote 22 da 2ª fase com artigo 

matricial 2856-União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, proveniente do 

artigo 3023, da extinta freguesia de Vila Nova de S. Bento; Descrição na Conservatória do Registo 

Predial - 3573/20060511, à empresa “DR4 – Transformação de carnes de suínos, Lda”. A 

atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido 

de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

A atribuição do lote 22 da 1ª fase à empresa “DR4 – Transformação de carnes de suínos, 

Lda”, fica condicionada à regularização da permuta do referido lote pelos lotes 3 e 4 da 2ª 

fase. 

 

1.2. Lotes 1 e 2 da 2ª fase à empresa Somontado, Unipessoal, Lda 

A empresa “Somontado, Unipessoal, Lda” pretende criar uma unidade industrial de transformação 

de Porco Alentejano, alicerçada em padrões de elevada qualidade organoléptica associada à sua 

origem geográfica e com base no modo particular de produção, ligado a hábitos ancestrais. 

Os produtos terão um potencial importante por serem produtos artesanais e regionais de elevada 

qualidade, dados os métodos de transformação, o ambiente e os fatores genéticos associados às 

raças autóctones e que contribuirão ainda para o desenvolvimento económico, gastronómico e 

cultural do concelho. 
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A empresa “Somontado Unipessoal, Lda”, tem sede no concelho de Serpa e foi constituída em 

2019, embora seja uma empresa recente conta já com 5 postos de trabalho e o sócio-gerente 

possui vários anos de experiência na área da produção, transformação e comercialização de 

produtos de Porco Alentejano, que é o garante da obtenção de produtos de valor acrescentado e 

diferenciados, reforçados também pela qualidade das matérias-primas locais. 

Pelo facto de se tratarem de produtos de excelência a empresa pretende operar no mercado 

gourmet e noutros segmentos de mercado que valorizem este tipo de produção, a nível nacional 

e internacional. 

A empresa pretende criar entre 15 a 20 postos de trabalho, investir cerca de 800m€ e dotar a 

unidade de modernos equipamentos, tendo na sua génese a tradição associada à inovação. 

Neste sentido propõe-se a atribuição do lote 1 da 2ª fase com artigo matricial 3103-União das 

Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo; Descrição na Conservatória do Registo 

Predial-5300/2017020 e DO lote 2 da 2ª fase com artigo matricial 3104-União das Freguesias de 

Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo; Descrição na Conservatória do Registo Predial - 

5301/20170206 à empresa “Somontado, Unipessoal, Lda”. 

A atribuição dos lotes rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do 

Pedido de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

 

1.3. Lote 33A a Nuno Miguel Estevens Crujo 

O lote 33 foi cedido em reunião do órgão executivo de 3 de junho 1998 a Nuno Miguel Estevens 

Crujo e no qual foi construída uma queijaria. Posteriormente em 2012 a unidade foi cedida à 

empresa “Queijaria Eira da Vila, Unipessoal Lda”. Trata-se de uma empresa dedicada à produção 

de queijos de ovelha e de cabra com uma robusta estrutura produtiva, já consolidada no mercado 

regional e nacional. A queijaria para alem de produzir Queijo Serpa com certificação DOP, toda a 

gama de produtos é de elevada qualidade, o que é atestado nos vários prémios obtidos em 

concursos realizados nível nacional e internacional. 

Dada a dimensão dos mercados onde opera, torna-se necessário ampliar a área de produção, 

pelo que se propõe atribuir a Nuno Miguel Estevens Crujo o lote 33A, contiguo ao lote 33, com 

artigo matricial 3115-União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo; Descrição 

na Conservatória do Registo Predial -5292/20170118; 

A atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido 

de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

 

2. ZONA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS DE PIAS 

2.1. Lote 28 à empresa Agro 121, Lda 

A empresa “Agro 121, Lda”, foi constituída em 2015 e tem sede na cidade de Beja. A empresa é 

representante de marcas de máquinas agrícolas para o distrito de Beja. As referidas máquinas são 

uma referência de mercado relativamente aos consumos e eficiência energética, acompanhando 

ainda a Agricultura 4.0 ou seja máquinas com inovações tecnológicas, que trazem maior agilidade, 
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autonomia, conectividade e integração aos processos produtivos e de gestão, das empresas 

agrícolas. 

A empresa pretende ampliar a oferta no mercado e criar na Zona de Atividades Económicas de 

Pias uma oficina para reparação de máquinas, um parque de máquinas com exposição e uma loja 

agricenter, direcionada à atividade agrícola, com uma vasta gama de materiais.  

Atualmente a empresa conta com 12 postos de trabalho e pretende com um investimento estimado 

em 130m€ criar mais 2 postos de trabalho. 

A instalação da empresa na Zona de Atividades Económicas de Pias visará reforçar a 

competitividade do setor agrícola com a assistência técnica em maquinaria agrícola, novas 

tecnologias e produtos diferenciados para a gestão agrícola, pelo que se propõe a atribuição do 

lote 28 da Zona de Atividades Económicas de Pias, com artigo matricial- 2713; Freguesia de Pias; 

Descrição na Conservatória do Registo Predial 4266/20130820, à empresa “Agro 121, Lda”.  

A atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido 

de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

 

 

3. ZONA INDUSTRIAL DE SERPA 

3.1.Lote 31 à empresa “Porespack - Ivo Garcias Sociedade de Embalagens, Lda” 

A empresa “Porespack - Ivo Garcias Sociedade De Embalagens, Lda” sediada nos lotes 32 e 33 

da zona industrial de Serpa é especializada na produção, em escala industrial, de embalagens 

alimentares de alumínio. A “Porespack - Ivo Garcias Sociedade De Embalagens, Lda” tem vindo 

a ser distinguida pela IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação com o estatuto de PME 

Líder, pela qualidade do seu desempenho e perfil de risco. A “Porespack - Ivo Garcias Sociedade 

De Embalagens, Lda” é também uma empresa com responsabilidade ambiental, pelo que detém 

a certificação ISO9001:2015. Está presente em todo o mercado nacional (Portugal continental e 

Ilhas), e exporta para Espanha, França, Suíça, Angola e Cabo Verde.  

Dada a forte presença no mercado surge a necessidade de aumentar a área de produção, através 

de um investimento estimado de 200m€ e da criação de 4 postos de trabalho, pelo que se propõe 

a atribuição do lote 31, contíguos aos lotes 33 e 32 já em laboração com a informação - artigo 

matricial 4010 – União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria) Descrição na 

Conservatória do Registo Predial 3831/20141029 à empresa “Porespack - Ivo Garcias Sociedade 

de Embalagens, Lda”. A atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para 

apresentação do Pedido de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

 

3.2. Lote 34 a Orlando José do Carmo Rijo Bule 

Informa-se que a Orlando José Carmo Rijo Bule, empresário em nome individual desde 1999, 

desenvolve prestação de serviços agrícolas, nomeadamente apoio técnico e preparação de 

terrenos, sementeiras e debulhas. 

Dado crescimento do setor, o empresário aumentou o seu parque de máquinas agrícolas, pelo 

que tem necessidade de instalar um armazém de acondicionamento para as referidas máquinas, 
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que sirva simultaneamente para criar um espaço para escritório e um ponto de venda de materiais 

agrícolas. 

Com a construção do armazém é pretendido ainda e criar dois postos de trabalho, para além do 

atual posto de trabalho. O investimento previsto é de 150m€. 

Informa-se também que o empresário enviou nova informação complementar, em que indica que 

para além do armazém e escritório pretende instalar uma oficina em parceria com a marca CLAAS 

e loja de consumíveis agrícolas, comprometendo-se a iniciar a construção no prazo de 3 meses 

sapos a aprovação do projeto.  

Dada a importância para o concelho dos serviços prestados pelo empresário propõe-se a 

atribuição do lote 34 prédio urbano inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4013, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o nº3834/20141029 à Orlando José do Carmo 

Bule. 

A atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido 

de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

A atribuição do lote fica condicionada à regularização da reversão do lote 34 à titularidade do 

Município de Serpa.  

 

3.3. Lote 37 à empresa Manuel Janeiro Veiga – Construções Unipessoal, Lda 

A empresa “Manuel Janeiro Veiga - Construções Unipessoal, Lda” tem sede em Serpa, foi 

constituída em 2016, dedica-se à construção civil e de obras públicas e conta com 10 postos de 

trabalho. A empresa atualmente adquire os materiais para a construção em empresas externas e 

pretende suprimir custos criando os próprios matérias, através da instalação de uma fábrica de 

produção de materiais de construção, satisfazendo as suas necessidades e para venda ao publico. 

Os materiais de construção a produzir serão de betão, mas também materiais ecológicos que tem 

como princípios básicos, o desenvolvimento de matérias-primas renováveis, reduzindo a 

quantidade de materiais, água e energia utilizados, bem como a diminuição significativa de 

poluição. 

A empresa pretende desta forma alargar a mercado onde opera, para alem do setor da construção 

pretende criar um ponto de venda de materiais. A empresa prevê criar dois postos de trabalho e 

investir 200m€. 

Dada a pertinência económica e ambiental do projeto propõe-se atribuir o Lote 37 com artigo 

matricial - 4021 – União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria); Descrição na 

Conservatória do Registo Predial 3837/20141029 à empresa “Manuel Janeiro Veiga – Construções 

Unipessoal, Lda” 

A atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido 

de Licenciamento e de 6 meses para o inicio da obra. 

 

3.4. Lote 45 à empresa Cardinal D´Outono, Lda 

A empresa “Cardinal D`Outono, Lda” com sede no concelho de Serpa, foi constituída em 2018. A 

empresa tem como objetivo a comercialização dos produtos da empresa “Conservas Evaristo, 

Lda” constituída em 2004 que se dedica à produção de conservas de azeitona. A empresa 

“Conservas Evaristo, Lda” tem vindo a crescer ao nível da produção sendo esta sustentada pela 
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forte presença no mercado. A qualidade dos produtos foi reconhecida em concursos nacionais 

com medalhas de ouro em 2019 o que levou a um aumento substancial da procura. No sentido de 

abastecer o mercado, torna-se necessária a instalação de uma plataforma logística que implicará 

um investimento de 200m€ e a criação de 2 postos de trabalho, pelo que se propõe a atribuição 

do Lote 45 com artigo matricial - 4002, União das Freguesias de Serpa-(Salvador e Santa Maria) 

com a Descrição na Conservatória do Registo Predial 3710/20130520 à empresa “Cardinal 

D´Outono, Lda”. 

A atribuição do lote rege-se pelo cumprimento do prazo de 3 meses para apresentação do Pedido 

de Licenciamento e de 6 meses para o início da obra. 

 

4. Revogação de deliberação do órgão executivo - proposta 

4.1. Lote 28 JPA Silva, Lda  

O lote nº 28 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, foi atribuído à empresa “J.P.A.Silva, Lda” para 

a instalação de um armazém para comércio de distribuição de bebidas em reunião do órgão 

executivo de 09.12.2015, com escritura de compra e venda realizada a14.07.2017, na qual foi 

definido o  inicio das obras no prazo de um ano e a conclusão no prazo de três anos, bem como o 

destino a dar ao lote, salvo motivos justificativos aceites pela câmara, podendo originar a reversão 

do terreno à titularidade do Município. Uma vez que, apesar dos vários contactos havidos, não 

foram cumpridos os prazos estipulados na escritura, não foi solicitada a prorrogação do prazo, 

nem apresentada justificação para o não cumprimento do contrato, foi deliberado pelo órgão 

executivo em reunião de 2 de setembro de 2020 a reversão de titularidade do lote 28 à para 

o Município pelo não cumprimento dos prazos de construção.  

Contudo, posteriormente o empresário manifestou o seu interesse em prosseguir com o projeto, 

tendo entregue novo pedido de licenciamento de obras, atualmente em apreciação.  

 

Tendo em conta a situação exposta, propõe-se que a Câmara Municipal revogue a referida 

deliberação de 2 de setembro, respeitante à atribuição do lote nº 28, prédio urbano inscrito na 

matriz predial urbana sob o artigo 4007, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o nº 3828/20141029, com a área de 2.400,00m2, devendo a empresa JPA Silva assegurar os 

prazos definidos para inicio das obras. 

 

5.  Lote 41 - Prestes - Prestação Serviços Comércio de Produtos Agropecuários Florestais, 

Lda - informação 

O lote nº 41 da 2ª fase da Zona Industrial de Serpa, foi atribuído à empresa Prestes - Prestação 

Serviços Comércio de Produtos Agropecuários Florestais, Lda para a instalação de um armazém 

de apoio à prestação de serviços e comercialização de produtos agropecuários e florestais em 

reunião do órgão executivo de 25.11.2015. Apesar dos vários contactos havidos, não foram 

cumpridos os prazos estipulados na escritura, pelo que foi deliberado em reunião de Câmara 

Municipal de 2 de setembro de 2020 dar inicio ao processo de reversão da titularidade do 

referido lote para o município de Serpa, caso a obra não fosse iniciada no prazo de 3 meses.  
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Assim e porque já foi emitida de Licença de obra nº 89/2020 a 1/10/2020 com prazo até 

4/10/2021 e tendo o titular iniciado a obra, dá-se conhecimento desta situação à Câmara 

Municipal.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Intervenções 

O Sr. Vereador Manuel Soares disse que, face à altura do ano em que estamos e ao número de 

situações que estão a ser analisadas, solicita que seja prestada informação sobre a data de 

entrada dos pedidos, para se tentar perceber a duração dos trâmites, mas concordam com a 

proposta, é bom para a atividade económica que as expansões estejam a acontecer e que os 

nossos produtores estejam a expandir-se e a conseguir criar novos mercados. ------------------------ 

 

O Sr. Presidente disse que será posteriormente prestada essa informação, sobre a data de 

inscrição de cada uma das empresas para a cedência de lote e a respetiva data de atribuição.  

 

 Deliberação 

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

 

 

14. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa 

Em informação datada de 23 do corrente mês de dezembro, a Unidade de Gestão Financeira, 

remete para apreciação a proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da 

Câmara Municipal de Serpa, de acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p) da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, referindo que, o valor de 19.500€, a cabimentar, será incluído na 

alteração ao orçamento n.º 19, submetido à aprovação do Órgão Executivo.  
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 Intervenções 

O Sr. Presidente interveio para, aproveitando a apreciação deste assunto, informar que, devido à 

situação de pandemia, não se realizou o habitual convívio de Natal com todos os eleitos e 

trabalhadores, mas em substituição, foi oferecido um cabaz de Natal a todos os trabalhadores. 

 

 Deliberação  

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

com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Serpa, acima transcrito.  
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15. Proposta de Contrato Programa com a Associação Cultbéria para 2021 

Em informação datada de 23 do corrente mês de dezembro, a Unidade de Gestão Financeira, 

remete para apreciação a proposta de contrato programa com a Associação Cultbéria para 2021, 

ao abrigo do disposto no art.º 33.º do n.º 1 alíneas t) e u) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Relativamente ao cabimento, uma vez que a proposta é referente ao ano de 2021, refere que, o 

mesmo será atribuído aquando da entrada em vigor do orçamento municipal para o ano 2021, cuja 

rubrica que comporta a despesa em análise, apresenta uma dotação inicial de 500.000€. 

 

 Intervenções 

Interveio o Sr. Vereador Manuel Soares para dizer que gostaria de perceber, em relação ao 

financiamento por parte da Câmara, quais os motivos porque passa de 99.900€ para 150.000€, 

cerca de 50% a mais em relação ao ano anterior e também em relação aos gastos com pessoal 

que passam dos estimados 108.000€ para 170.000€ em 2021, sendo que, em relação àquilo que 

estava orçamentado para 2020, eram 135.000€. ---------------------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que, em relação ao aumento dos valores, principalmente tem a ver com a 

entrada do Musibéria nalguns programas, nomeadamente, no CLDS – Contrato Local de 

Desenvolvimento Social e também noutro projeto relacionado com o Cante, o que implica o 

aumento de pessoal e no ano em que o orçamento foi cerca de 100.000€, deveu-se a uma verba 

que estava disponível do ano anterior e foi possível reduzir substancialmente. ------------------------  

 

 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Proposta de Contrato Programa para 

2021, da Associação Cultbéria, que a seguir se transcreve.  

A Sr.ª Vereadora Odete Borralho ausentou-se durante a apreciação e votação deste assunto, por 

se encontrar impedida, nos termos da lei. -------------------------------------------------------------------------- 

 

PROPOSTA CONTRATO PROGRAMA 2021 

PREÂMBULO 

 

O Município de Serpa defende, conforme as Opções do Plano 2018-2021, que a estratégia de 

desenvolvimento sustentável tem como pilares a cultura e as indústrias criativas que estando na base do 

processo ativo de construção contribuem para a consolidação de um território equilibrado e justo, um 

território com identidade forte, com coesão social, com ideias inovadoras, com capacidades e 

oportunidades.  

 

Não obstante o cenário de incerteza provocado pela pandemia, a autarquia pretende em 2021 continuar 

o caminho da promoção da descentralização das ações e da diversificação e qualificação das ofertas, 

estimulando a participação das pessoas e organizações, reforçando parcerias e concretizando projetos de 

intervenção nas diferentes áreas.  
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Considerando o Município de Serpa que a Associação Cultbéria tem desenvolvido ações diferenciadoras 

e vocacionadas para a promoção da cultura, das artes, da educação, do património, do desenvolvimento 

social e do turismo, e que o cumprimento do Contrato Programa anterior permitiu dotar a Associação de 

mecanismos facilitadores da sua gestão, entende o Município de Serpa, celebrar o presente Contrato 

Programa com a Associação Cultbéria, pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos, dotada de 

personalidade jurídica e que contempla nos seus objetivos a colaboração com o Município de Serpa. 

 

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto nas alíneas t) e u), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, bem como da deliberação aprovada pela Câmara Municipal de Serpa, em ____ de 

__________ de 20____, 

 

 

Entre: 

MUNICÍPIO DE SERPA, pessoa coletiva de direito público número 501 112 049, com sede na Praça da 

República, 7830-389 Serpa, neste ato representado pelo seu Presidente, Tomé Alexandre Martins Pires, 

doravante designado por Primeiro Outorgante; 

E 

ASSOCIAÇÃO CULTBÉRIA, pessoa coletiva de direito privado número 513 255 168, com sede na Rua Dr. 

Afonso Henriques do Prado Castro e Lemos, 7830-393 Serpa, neste ato representada pelo Presidente e 

pelo Vice-Presidente da Direção, respetivamente César Filipe Guerreiro Silveira e Paulo de Jesus Elias 

Ribeiro, adiante designada por Segunda Outorgante;  

 

É celebrado o presente Contrato Programa que se rege pelas seguintes cláusulas:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

1. Constitui objeto do presente Contrato Programa regular e estabelecer as demais condições de 

concretização da parceria firmada entre os Outorgantes visando o desenvolvimento cultural, artístico, 

educativo e social do território, nos termos do programa apresentado pela Segunda Outorgante, ora 

anexo, e que faz parte integrante deste Contrato. 

2. Constitui ainda objeto do presente Contrato Programa a regular concessão de uma comparticipação 

financeira à Segunda Outorgante. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante 

1. Ao Primeiro Outorgante assiste o direito de: 

a) Solicitar à Segunda Outorgante a entrega dos relatórios que esta deva elaborar e bem assim solicitar 

todas as informações necessárias à verificação do cumprimento da execução da Programação acordada e 

da boa aplicação das verbas disponibilizadas; 

b) Fiscalizar a execução deste Contrato Programa obtendo da Segunda Outorgante todos os elementos 

considerados necessários para o efeito, conforme anexo I, respetivamente: Relatórios de Atividades e 

Contas 2020; 

c) Suspender a liquidação da comparticipação financeira a que se obrigou em caso de incumprimento, 

pela Segunda Outorgante, das obrigações assumidas por via do presente Contrato Programa. 

 

2. São deveres do Primeiro Outorgante: 
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a) Colaborar com a Segunda Outorgante na definição da estratégia para o desenvolvimento cultural, 

artístico, educativo e social do território; 

b) Ceder à Segunda Outorgante o uso e administração dos prédios urbanos: 

- Sito no Largo de Nossa Senhora dos Remédios, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa 

sob o número 1325/20000621 e inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa, sob o artigo 

887; 

- Sito na Rua Roque da Costa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o número 854, 

folhas 31 verso do livro B-3 e inscrito na matriz predial da União das Freguesias de Serpa, sob o artigo 

1947, 1.º andar; 

tal como se encontram atualmente equipados; 

c) Assumir todos os encargos inerentes à utilização dos referidos prédios, designadamente, com 

eletricidade, água, telecomunicações, seguro, bem como a execução de todas as obras de conservação, 

manutenção, alteração ou ampliação que se tornem necessárias, bem como, à manutenção dos 

equipamentos; 

d) Disponibilizar à Segunda Outorgante a comparticipação financeira destinada à execução do seu Plano 

de Atividades, nos montantes e prazos estabelecidos na Cláusula Quarta. 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Direitos e Obrigações da Segunda Outorgante 

1. À Segunda Outorgante assiste o direito de: 

a) Receber pontualmente e pela forma acordada, a comparticipação a que o Primeiro Outorgante se 

obriga; 

b) Utilizar os prédios acima identificados e respetivo equipamento. 

 

2. São deveres da Segunda Outorgante: 

a) Executar pontualmente o presente Contrato Programa dando cumprimento à estratégia para o 

desenvolvimento  cultural, artístico, educativo e social do território, conforme anexo II — Plano de 

Atividades e Orçamento 2021, de forma a atingir os objetivos propostos; 

b) Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações que este lhe solicite relativamente à execução do 

presente Contrato Programa; 

c) Sujeitar-se às ações de natureza inspetiva e fiscalizadora que sejam determinadas pelo Primeiro 

Outorgante, destinadas à aferição do efetivo cumprimento das obrigações assumidas com a celebração 

do presente Contrato Programa; 

d) Apresentar ao Primeiro Outorgante, um relatório final explicitando os resultados alcançados, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data de termo do presente Contrato Programa ou de qualquer uma das 

suas renovações; 

e) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo Primeiro 

Outorgante, no âmbito do objeto do presente Contrato Programa; 

f) Aplicar e administrar corretamente o apoio tendo em conta o objeto do presente Contrato Programa; 

g) Participar em reuniões promovidas pelo Primeiro Outorgante; 

h) Publicitar os projetos objeto do presente Contrato Programa, fazendo referência ao apoio do 

Município, através da menção expressa, “com o apoio da Câmara Municipal de Serpa”, ou inclusão do 

respetivo logotipo, em suportes gráficos de promoção ou divulgação da Associação, bem como em toda 

a informação difundida nos diversos meios comunicação; 

i) Utilizar os espaços e equipamentos cedidos com diligência, obrigando-se a reportar ao Primeiro 

Outorgante quaisquer danos verificados ou situações de risco potencial; 
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j) Suportar todos os encargos inerentes e diretamente relacionados com as iniciativas, eventos e projetos 

realizados, nomeadamente com a deslocação dos participantes, estadia, alimentação, taxas e direitos de 

autor; 

l) Procurar meios alternativos de financiamento, nomeadamente através de candidaturas a financiamento 

comunitário, mecenato, subsídios, etc. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Comparticipação Financeira 

1. Para a prossecução da estratégia de desenvolvimento artístico, cultural, educativo e social do território 

é concedido pelo Primeiro Outorgante, até ao termo do presente contrato, a comparticipação financeira 

no montante de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros). 

2. A comparticipação financeira acima estabelecida foi definida, de acordo com a disponibilidade 

financeira desta autarquia local, ao abrigo da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 

127/2012, de 21 de junho. 

3. O encargo resultante do presente Contrato Programa encontra-se devidamente previsto em 

orçamento, conforme cabimento sequencial n.º _____________. 

4. O presente regime de comparticipação e respetivas transferências não ficará sujeito a quaisquer outros 

índices ou indicadores de evolução de preços, para além dos que se estabelecem no presente contrato. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Tutela Inspetiva do Primeiro Outorgante 

Compete ao Primeiro Outorgante, através dos respetivos serviços municipais, fiscalizar a execução do 

presente Contrato Programa, devendo a Segunda Outorgante disponibilizar toda a documentação julgada 

adequada e oportuna para o efeito. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Revisão 

O presente Contrato Programa pode ser objeto de revisão, por acordo das partes, no que se mostre 

estritamente necessário e designadamente: 

a) Quando se verifique que o montante transferido é insuficiente em resultado de encargos excecionais e 

não previstos inicialmente; 

b) Quando a Associação Cultbéria, pelos seus próprios meios, consiga reunir outras formas de 

financiamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 

1. O incumprimento pela Segunda Outorgante das condições estabelecidas no presente Contrato 

Programa constitui motivo para a rescisão, mediante comunicação fundamentada remetida por correio 

registado, por parte do Primeiro Outorgante e implica a devolução dos montantes recebidos que ainda 

não tenham sido utilizados, mediante documentos comprovativos. 

2. O incumprimento do presente Contrato Programa constitui impedimento para a apresentação de novo 

pedido de apoio por parte da Segunda Outorgante num período de 1 ano. 
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CLÁUSULA OITAVA 

Vigência 

1. O presente Contrato Programa tem início no dia 1 de janeiro, data em que começa a produzir os seus 

efeitos, e tem termo em 31 de dezembro de 2021. 

2. A renovação do Contrato Programa poderá produzir-se mediante acordo expresso das partes.  

 

 

CLÁUSULA NONA 

Disposições Finais 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Contrato Programa, aplicam-se, 

subsidiariamente, as disposições do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo. 

 

E, para constar, se lavrou o presente Contrato Programa, em duas vias de igual teor, que vai ser assinado, 

em sinal de conformidade, pelos representantes do Município de Serpa e da Associação Cultbéria. 

 

 

Serpa, ____ de __________ de 20 ___ 

 

 

Pelo Município de Serpa: 

 

__________________________________________ 

Tomé Alexandre Martins Pires 

Presidente 

 

Pela Associação Cultbéria: 

 

___________________________________________ 

César Filipe Guerreiro Silveira 

Presidente da Direção 

 

___________________________________________ 

Paulo de Jesus Elias Ribeiro 

Vice-Presidente da Direção 

 

O Órgão Executivo tomou ainda conhecimento do Plano de Atividades e orçamento para 2021 da 

Associação Cultbéria, que consta dos anexos à presente ata, dela fazendo parte integrante. ------ 

 
 

16. Transporte escolar dos alunos do ensino secundário regular - PART - Programa de 

Apoio à Redução Tarifária 

O Gabinete de Ação Social e Educação, em informação datada de 23 do corrente mês de 

dezembro, refere que, de acordo com o disposto no n.º 4, do artigo 3º, do Decreto-Lei n.º 299/84, 

de 5 de setembro, o Município de Serpa vem assegurando o transporte escolar dos alunos do 
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ensino secundário regular (10º. 11º e 12º ano), mediante a comparticipação de 50% do custo de 

aquisição dos passes escolares. 

  

Ora, determina a alínea b), do n.º 1, do artigo 3º, do regime jurídico do Programa de Apoio à 

Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos coletivos de passageiros, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, que as Autoridades de Transportes podem adotar, 

medidas de “apoio à redução tarifária ou à gratuitidade para grupos alvo específicos, incluindo 

pessoas com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, certificada por 

Atestado Médico de Incapacidade Multiusos”. 

 

Considerando que durante o ano de 2020, em resultado da pandemia COVID-19, se verificou a 

interrupção temporária do serviço de transporte escolar, é proposta a afetação da verba disponível 

ao abrigo do PART de modo a garantir a gratuitidade do transporte escolar aos alunos do ensino 

secundário regular (10º. 11º e 12º ano). 

 

Neste sentido, o valor total do apoio ao abrigo do PART, será de 25 375,15 euros, que se 

concretiza mediante a não cobrança aos alunos da comparticipação de 50%, relativamente ao 

mês de dezembro de 2020 e a restituição dos valores pagos nos meses anteriores do ano de 2020. 

 

A execução da medida de apoio (com exceção do mês de dezembro, pelo motivo exposto), será 

promovida mediante devolução das verbas já pagas aos Agrupamento Escolares (Agrupamento 2 

de Serpa, 1 e 2 de Beja), uma vez que são também os Agrupamentos que promovem a cobrança 

aos alunos da comparticipação de 50%. O valor da restituição a cada agrupamento de escolas é 

o seguinte:  

 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Serpa  

2020 

Mês Nº fatura Valor a restituir 

Janeiro 327 3.229,72 € 

Fevereiro 612 3.214,79 € 

Março 969 3.182,69 € 

Maio 1094 711,62 € 

Junho 1099 1.035,00 € 

Setembro 1730 2.347,72 € 

Outubro 1733 3.054,14 € 

Novembro 1855 3.054,14 € 

Dezembro 0 0,00 € 

  19.829,82 € 
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Agrupamento de Escolas nº 1 de Beja - 

2020 

Mês Nº fatura Valor a restituir 

Janeiro 344 326,58 € 

Fevereiro 621 314,08 € 

Março 972 326,58 € 

Maio 0 0,00 € 

Junho 0 0,00 € 

Setembro 1747 37,05 € 

Outubro 1813 275,63 € 

Novembro 1853 275,63 € 

Dezembro 0 0,00 € 

  1.555,55 € 

 
 
Agrupamento de Escolas nº 2 de Beja - 2020 

Mês Nº fatura Valor a restituir 

Janeiro 619 50,95 € 

Fevereiro 620 48,45 € 

Março 966 50,95 € 

Maio 0 0,00 € 

Junho 0 0,00 € 

Setembro 1744 37,05 € 

Outubro 1814 50,95 € 

Novembro 1854 50,95 € 

Dezembro 0 0,00 € 

  289,30 € 

 
 
 

 Deliberação  
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à restituição a cada 
agrupamento de escolas, de acordo com os valores acima expostos. ------------------------------------- 
 

 

17. CIMBAL – Ovibeja 2019 

Através de email datado de 11 de março de 2019, a CIMBAL, na sequência da deliberação do 

Conselho Intermunicipal de 11 de março de 2019, envia o Programa Cultural e Recreativo no 

espaço dos municípios durante a 36.ª Ovibeja -2019, sendo a comparticipação deste município de 

614,62€. 

A Unidade de Gestão Financeira, em 23 de dezembro de 2020 informa que se procedeu ao 

cabimento sequencial n.º 22824/2020. 
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 Deliberação 

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da 

comparticipação deste município, na Ovibeja 2019, no valor de 614,62€ (seiscentos e catorze 

euros e sessenta e dois cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------- 

 

18. CIMBAL – Plano de Ação para a ADRAL – Repartição de despesas 

Procedeu-se à análise do seguinte oficio da CIMBAL, datado de 26 de setembro de 2018:  
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A Unidade de Gestão Financeira, em 23 de dezembro de 2020, informa que procedeu ao respetivo 

cabimento n.º 22823/2020. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL, da 

comparticipação deste município, para o Plano de Ação da ADRAL, no valor de 354,81 € (trezentos 

e cinquenta e quatro euros e oitenta e um cêntimo). ------------------------------------------------------------ 

 

 

19. CIMBAL – Projeto Saúde a Gosto - Impressão de livro de receitas  

Através de email datado de 16 de outubro de 2019, a CIMBAL informa que, o Conselho 

Intermunicipal, em reunião realizada no dia 14 de outubro de 2019, deliberou integrar a parceria 

no Projeto – Saúde a Gosto, colaborando no mesmo, através do pagamento da impressão dos 

livros de receitas, no valor de 2.505,00€, repartido pelos municípios, cabendo a cada um, o valor 

de 192,70€ (cento e noventa e dois euros e setenta cêntimos).  

A Unidade de Gestão Financeira, em 23 de dezembro de 2020, procedeu ao respetivo cabimento, 

n.º 22826/2020. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento à CIMBAL, da 

comparticipação deste município, no projeto “Parceira a Gosto”, no valor de 192,70€ (cento e 

noventa e dois euros e setenta cêntimos). ------------------------------------------------------------------------- 
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20. CIMBAL – Faturação eletrónica  

Procedeu-se à análise do seguinte email, enviado pela CIMBAL em 17 de abril de 2020: 
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A Unidade de Gestão Financeira procedeu, em 23 de dezembro de 2020, ao respetivo cabimento 

com o n.º sequencial 22827.  

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a CIMBAL do valor 

de 2.011,47€ (dois mil e onze euros e quarenta e sete cêntimos), respeitante à comparticipação 

desta autarquia no processo de faturação eletrónica. ---------------------------------------------------------- 

 

 

21. CIMBAL – Plano de Dinamização e Divulgação da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Baixo Alentejo – Feira das Bibliotecas 

Através de email datado de 16 de dezembro de 2020, a CIMBAL informa que o Conselho de 

Administração, em reunião de 14 de dezembro de 2020, deliberou aprovar a comparticipação dos 

municípios na reprogramação da candidatura do Plano de Dinamização e Divulgação da Rede 

Intermunicipal de Bibliotecas do Baixo Alentejo. 
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A Unidade de Gestão Financeira, em 23 de dezembro de 2020, procedeu ao respetivo cabimento 

com o n.º sequencial 22828.  

 Deliberação  

O Órgão Executivo deliberou, por unanimidade, proceder à transferência para a CIMBAL do valor 

de 1.136,03€ (mil, cento e trinta e seis euros e três cêntimos), respeitante à comparticipação 

nacional da candidatura do Plano de Dinamização e Divulgação da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Baixo Alentejo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

22. XX Feira do Queijo do Alentejo 2021 e VII Semana Gastronómica do Queijo  

A Feira do Queijo do Alentejo assinala em 2021 a sua 20ª edição, tendo vindo a afirmar-se ano 

após ano, como um dos principais certames de divulgação e promoção do queijo e do melhor que 

existe no concelho de Serpa, complementado nos últimos anos com a realização da Semana 

Gastronómica do Queijo como uma forma de valorizar e promover o queijo enquanto elemento 

importante na gastronomia local.  

A importância destas iniciativas na dinamização económica e turística do concelho e da região são 

por demais evidentes e neste ano marcado pela pandemia é fundamental que se constituam 

também como ações de apoio no âmbito da imprescindível revitalização económica do concelho.  

Assim, e mesmo não sendo possível prever qual a evolução da situação da pandemia, entende-

se que , com as medidas extraordinárias que se impõem e seguindo rigorosamente todas as 
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indicações da Direção Geral de Saúde, a Feira do Queijo do Alentejo e a Semana Gastronómica 

do Queijo têm condições para realizar-se, embora em moldes diferentes, nomeadamente no que 

diz respeito à Feira do Queijo, com  redução de expositores, utilizando o formato digital com 

transmissões on-line de forma a complementar as atividades e os conteúdos habituais e sem o 

habitual espaço das tasquinhas nem o Concurso de Queijo,  promovendo-se o reforço da 

promoção da gastronomia local no âmbito da Semana Gastronómica do Queijo.  

Sobretudo pretende-se que estas iniciativas sejam mais uma oportunidade de promover os 

recursos endógenos e as produções locais bem como as dinâmicas existentes o concelho, no 

quadro também do Programa de Revitalização Económica do Concelho de Serpa. 

 

Por conseguinte e considerando que:  

- O Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da 

República, 2ª serie, de 14 de Fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras 

Temáticas), o regime aplicável às Feiras Temáticas e aos recintos onde se realizam.  

- Este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre alguns 

aspetos específicos na organização de cada feira temática, designadamente a fixação do 

horário de funcionamento (artigo 22º e 33º), os critérios de atribuição de espaços (nº 1 do 

artigo 24º), a definição, no âmbito de cada feira, da atribuição de espaços destinados a 

associações e outras entidades sem fins lucrativos (nº 2 do artigo 24º), a antecedência 

necessária para instalação dos expositores (artigo 25º) e as características dos stands 

tipo (artigo 31º). 

- 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 u)  ff),  constituem atribuições 

do município a promoção e salvaguarda dos interesse próprios das respetivas populações 

e que os municípios tem atribuições, entre outras,  no património e na promoção do 

desenvolvimento,  competindo à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, 

cultural, educativa, desportiva ou outra de interesse para o município, bem como promover 

e apoiar o desenvolvimento de atividades e a realização de eventos relacionados com a 

atividade económica de interesse municipal; 

- Propõe-se para a Feira do Queijo 2021 , como forma de incentivar a participação e apoiar 

as empresas uma redução de 50% do valor definido para os stands e que de acordo com 

o artigo 8ª conjugado com o artigo 11 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, compete à Camara Municipal decidir sobre as isenções ou reduções de 

pagamento de taxas e prestação de serviços municipais;   

 

XX Feira do Queijo do Alentejo 2021   

O Regulamento das Feiras, Venda Ambulante e Atividades de Prestação de Serviços de 

Restauração ou Bebidas não Sedentária do Município de Serpa, publicado no Diário da República, 

2ª serie, de 14 de Fevereiro de 2017, define na secção II (das Feiras Temáticas), o regime aplicável 

às Feiras Temáticas e aos recintos onde se realizam.  



 Ata n.º 27/2020 – Reunião de 28 dezembro 

 

 52 

Para possibilitar a divulgação e abertura das inscrições (previsivelmente de 6 a 29 de janeiro) e 

considerando que este Regulamento estipula ainda que compete à Câmara Municipal decidir sobre 

alguns aspetos específicos na organização de cada feira temática, apresenta-se a seguinte 

proposta relativamente aos assuntos a colocar à consideração do órgão executivo no âmbito da 

XX Feira do Queijo do Alentejo, certame que irá ser condicionado às condições da situação de 

pandemia: 

1. Data e local - 26 a 28 de Fevereiro de 2021 - Parque de Feiras e Exposições de Serpa  

2. Horário de funcionamento:  

Sexta:  das 11h00 às 20h00;   

Sábado: das 11h00 às 20h00;  

Domingo: das 11h00 às 19h00 

 

Em simultâneo, terão lugar em formato digital as iniciativas complementares de 

dinamização da feira. 

3. Critérios de atribuição de espaços:  devido aos condicionalismos decorrentes da 

situação de pandemia e de forma a salvaguardar o cumprimento das obrigatórias regras 

sanitárias, assegurando que as entradas e saídas do recinto sejam efetuadas 

separadamente e com corredores devidamente assinalados e marcados no chão  e com 

definição de  lotação máxima e permanência de visitantes,  são efetuadas alterações na 

organização da feira e nos setores em exposição. Assim, a Feira do Queijo do Alentejo 

funcionará apenas no Pavilhão Principal e no Pavilhão Polivalente, com 3 setores: Queijo, 

Produtos agroalimentares do concelho de Serpa, setor Institucional e atividades 

relacionadas com a temática: 

a) Os espaços destinados aos expositores serão atribuídos em função da tipologia 

das atividades e da capacidade total do recinto, sendo que o espaço dedicado ao 

queijo representará a maioria do espaço disponibilizado e os restantes atribuídos 

preferencialmente, e por esta ordem, aos produtos agroalimentares do concelho 

e instituições.  

b)  Em todos as situações, será mantida a regra prevista no Regulamento de, no 

caso do número de inscrições recebidas ser superior ao número de stands 

disponíveis por cada setor/área, serão as mesmas ordenadas em função da data 

de entrada nos serviços municipais. 

4. Espaços destinados a associações e outras entidades sem fins lucrativos: no ano 

de 2021 não haverá espaço destinado às habituais tasquinhas exploradas pelo movimento 

associativo, mas poderão ser  atribuído espaços no setor institucional, às freguesias para 

divulgação das respetivas dinâmicas territoriais e/ou, condicionado sempre à 

disponibilidade de espaço, às entidades e associações do concelho de Serpa (movimento 

associativo/IPSS) que manifestarem interesse em participar.  

5. Instalação, horários de montagem e desmontagem:  

a) Montagem: deverá ser assegurada a instalação dentro do seguinte horário: dias 

24 e 25 de fevereiro (quarta e quinta-feira) das 9h00 às 20h00, e dia 28 de 

fevereiro (sexta-feira) até às 10h00. A existência de espaços encerrados durante 
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o horário de funcionamento da Feira poderá determinar a não participação em 

eventos futuros promovidos pela Câmara Municipal. 

6. Stands tipo: 

a) Os Stands-tipo da XX Feira do Queijo do Alentejo serão em módulos de 3x2m ou 3x3m 

com as seguintes características: Perfis em alumínio lacado e paredes em placa MDF, 

Pavimento forrado com alcatifa/linóleo, instalaçãoo elétrica constituída por 3 projetores de 

100w e tomada monofásica, Nome do expositor, com o máximo de 20 letras (lettering) 

b) A montagem e desmontagem dos stands é da responsabilidade do município de Serpa, 

exceto quando se trate de stands propriedade dos expositores. 

c) É proibida a alteração da estrutura dos stands bem como a aplicação de pregos ou 

outros materiais que possam causar danos na estrutura. 

d) A organização e decoração interna dos stands é da responsabilidade dos expositores 

7. Proposta de redução do valor a pagar pelos stands tipo: como forma de incentivar e 

apoiar as empresas, propor-se a redução de 50% do valor definido.  

 

 

VII Semana Gastronómica do Queijo  

 

Serpa - 19 a 28 de fevereiro de 2021 

1. Enquadramento e objetivos  

1.1. A Semana Gastronómica do Queijo (SGQ 2021 ) é uma iniciativa promovida anualmente pelo 

Município de Serpa, em fevereiro, através da qual se convidam os estabelecimentos de 

restauração, hotelaria e similares a desenvolver e apresentar nas suas ementas, pratos 

confecionados com queijo e produtos associados. 

1.2.  A SGQ 2021 tem como objetivos:  

- Promover a Feira do Queijo do Alentejo, que decorre no Parque de Feiras e Exposições 

de Serpa e nas plataformas digitais, de 26 a 28 de fevereiro de 2021; 

- Promover o recurso Queijo e a sua importância para a sustentabilidade do território; 

- Promover a utilização do Queijo e dos seus subprodutos na oferta gastronómica do 

concelho; 

- Incentivar a inovação e a criatividade nos pratos da gastronomia local, como forma de 

cativar novos clientes; 

- Promover a gastronomia como património cultural e produto turístico 

- Apoiar os agentes económicos e o setor da restauração e hotelaria no quadro da situação 

atual de pandemia 

2. Âmbito  

 A SGQ 2021 é aberta a todos os estabelecimentos de restauração e similares do concelho 

de Serpa, incluindo unidades hoteleiras, que disponham de instalações próprias para 

fornecimento de refeições. 
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3. Formas de Participação  

3.1. A participação é gratuita mas os estabelecimentos interessados em aderir à SGQ 2021 

deverão efetuar a inscrição prévia através do preenchimento de formulário próprio, que se 

encontra disponível no site do município – www.cm-serpa.pt. Este formulário pode ser 

também solicitado ao CADES – Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa, 

presencialmente ou através do e-mail cades@cm-serpa.pt.  

3.2. As inscrições para a SGQ 2021 decorrem de 22 de janeiro a 05 de Fevereiro de 2021; 

3.3. Constituem-se como critérios de participação a qualidade e atratividade do prato proposto e 

a sua adequação aos objetivos da iniciativa;  

3.4. Cada estabelecimento deverá enviar, juntamente com a inscrição, a receita de um dos pratos 

disponibilizado durante a SGQ 2021; 

3.5. Para registo fotográfico do referido prato deverá ser agendada a sessão com os serviços do 

município. 

4. Funcionamento  

4.1  Durante o período em que decorrer a SGQ 2021 cada estabelecimento apresentará 

um prato ou mais prato(s)  confecionados com queijo ou produtos relacionados. 

4.2. São definidas 5 modalidades de participação, podendo o estabelecimento optar pela 

modalidade ou modalidades que entender mais adequada: 

- Entrada 

- Prato principal 

- Sobremesa  

- Menu de degustação/Petisco    

- Pequeno-almoço 

4.3. O estabelecimento responsabiliza-se pela existência dos pratos durante o horário de 

funcionamento da SGQ 2021. Em caso de rotura de stock, recomenda-se que seja oferecida ao 

cliente a hipótese de consumir uma alternativa, que cumpra os objetivos da SGQ 2021. 

5. Certificados de participação  

Será atribuído a cada um dos estabelecimentos aderentes um certificado de participação. 

6 . Promoção e Divulgação 

6.1. O município de Serpa garante a divulgação e publicidade da SGQ 2021, bem como a 

lista dos estabelecimentos participantes.  

6.2. O município de Serpa assegura a elaboração de uma brochura contendo os pratos 

apresentados na SGQ 2021 , a receita do prato selecionado pelo participante e a respetiva 

fotografia, bem como a indicação do estabelecimento e o nome do cozinheiro; 

6.3. O município disponibilizará aos estabelecimentos participantes materiais 

promocionais específicos. 

6.4. Todas as fotografias dos pratos confecionados serão publicadas nas plataformas de 

comunicação municipais; 

http://www.cm-serpa.pt/
mailto:cades@cm-serpa.pt
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6.5. Os estabelecimentos participantes garantem a colocação em local bem visível do 

cartaz da iniciativa e outro material de divulgação a fornecer pelo município, durante o período da 

iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com as propostas acima transcritas, 

respeitantes à XX Feira do Queijo do Alentejo 2021 e VII Semana Gastronómica do Queijo.  

 

 

23. Concurso público para aquisição de gasóleo rodoviário  

Foi analisada a seguinte informação, emitida pelo Serviço de Aprovisionamento e Contratação 

Pública, datada de 23 do corrente mês de dezembro: 

 

«1- Considerando as necessidades futuras de combustível para a frota automóvel e Central de 

Asfalto do Município, torna-se imperativo contratualizar Aquisição de Gasóleo Rodoviário.  

 

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

17/12/2020 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.  

 

3- Neste contexto e atendendo que o valor base é de € 630.500,00, a acrescer a taxa de IVA legal 

em vigor, deverá o Senhor Presidente submeter para apreciação do Órgão Executivo, nos termos 

do artigo 36º, nº 1 do Código dos Contratos Públicos (adiante designado por CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redação, conjugado com o artigo 18º, nº 1, 

alínea b) do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, a seguinte proposta: 

 

a) Escolha de procedimento de formação de contrato para Aquisição de Gasóleo Rodoviário, 

através de concurso público com publicidade internacional, de acordo com o disposto no 

art 38º e artº20, nº1, alínea a), ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com 

o Regulamento UE 2019/1828 da Comissão, de 30 de outubro; 

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

minuta do anúncio, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e nº 2 do CCP, 

complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação; 

c) Que o Júri seja composto pelos seguintes elementos efetivos: Rui Costa, Chefe da 

DAFRHAJ, como Presidente; Cristina Quaresma, Técnica da Unidade de Gestão 

Financeira e Nuno 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» 
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 Intervenção  

O Sr. Vereador Manuel Soares começou por agradecer a informação prestada pelos serviços, 

sobre as observações que tem feito em anteriores processos de empreitadas e reconhecer o 

esforço que foi feito de melhoria, no entanto, o processo agora em apreciação, no artigo 18.º n.º 2 

do programa de procedimento, refere que, se o preço for anormalmente baixo, o valor da caução 

a prestar pelo adjudicatário é de 10%, mas o problema é que o Código também diz que, o preço 

para ser anormalmente baixo, tem que estar definido no Programa, o que é considerado preço 

anormalmente baixo, tem que ser definido pela Câmara no respetivo Programa. --------------------- 

 

O Sr. Presidente disse que essa observação será transmitida aos respetivos serviços. -------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:  

 

- Proceder à abertura de concurso público com publicidade internacional para Aquisição 

de Gasóleo Rodoviário, de acordo com o disposto no art.º 38º e art.º 20.º, nº1, alínea a), 

ambos do Código dos Contratos Públicos, conjugado com o Regulamento UE 2019/1828 

da Comissão, de 30 de outubro; 

- Aprovar as peças do procedimento, programa de procedimento, caderno de encargos e 

minuta do anúncio, de acordo com o disposto no artº40, nº1, c) e n.º 2 do CCP, 

complementado pelo artigo 33.º, n.º 1 alínea f) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

sua atual redação, que se anexam à presente ata, dela fazendo parte integrante; 

- O Júri é composto pelos seguintes elementos  

Efetivos: Rui Costa, Chefe da DAFRHAJ, como Presidente; Cristina Quaresma, 

Técnica da Unidade de Gestão Financeira e Nuno Canhita, Técnico do Serviço de 

Aprovisionamento e Contratação Pública, como Vogais.  

- 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. ------------------------------------------------------------- 

 

 

24. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 240, referente ao 

dia 22 de dezembro do corrente ano, o qual apresenta os seguintes saldos: 799.372,96€ 

(setecentos e noventa e nove mil, trezentos e setenta e dois euros e noventa e seis cêntimos) e 

173.284,03 € (cento e setenta e três mil, duzentos e oitenta e quatro euros e três cêntimos), 

respeitantes a operações orçamentais e operações não orçamentais, respetivamente. ------------- 
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Informações enviadas aos eleitos, por email 

Dia 16 de dezembro de 2020: 

Na sequência da intervenção do Sr. Vereador Manuel Soares na reunião da C.M. de 25 de novembro, 

aquando da apreciação do assunto relativo à empreitada de reabilitação e alteração do Polo 2 em casa da 

Juventude, a seguir transcreve-se o esclarecimento prestado pelo Chefe da DAFRHAJ – Dr. Rui Costa, 

sobre o assunto: 

«Relativamente às questões/observação colocadas pelo Sr. Vereador Manuel Soares, na reunião de 

Câmara do passado dia 25/11/2020, que naturalmente se agradecem, cumpre-me informar: 

a) No programa de concurso a paginação não está correta; 

Efetivamente, verifica-se que algumas páginas não estão corretamente identificadas no índice, uma vez 

que a paginação não está automatizada originando a apontada discrepância, em função das alterações 

introduzidas no respetivo articulado. 

Não obstante, a ordem do clausulado está correta e não está omitido/a nenhuma cláusula, texto ou página, 

suscetível de causar confusão aos demais interessados/concorrentes. 

Será contatado o Serviço de Informática para tentar automatizar o Índice de forma a evitar a repetição do 

erro. 

b) No artigo 30º, sobre a caução, o assunto podia ser melhorado; 

A redação da referida clausula 30º resulta, sobretudo, do disposto no CCP. 

Assim, determina o artigo 88º, n.º 2, alínea b), que “pode não ser exigida prestação de caução (…) quando 

o preço contratual for inferior a (euro) 200 000”. 

Neste sentido, referindo a citada cláusula que “não é exigível caução quando o preço contratual seja inferior 

a 200 000,00€”, resulta, numa interpretação a contrario, que o valor da caução, na percentagem de 5% do 

preço contratual, só será exigível, quando aquele seja igual ou superior a 200 000,00€. 

Não obstante, promoveu-se a clarificação da referida clausula para procedimentos futuros, de acordo com 

a legislação e prática habitual no Município, a saber: 

- Nos contratos cujo preço contratual seja igual ou superior a 200.000,00 € (duzentos mil euros) é 

sempre exigida a prestação de caução, exceto se o adjudicatário, no prazo correspondente, apresentar 

seguro da execução do contrato a celebrar;  

- O valor da caução inicial é de 5% do preço contratual, sendo deduzido posteriormente, às 

importâncias que o Município tiver a receber, o montante adicional correspondente a 5 % do pagamento; 

- Nos contratos cujo preço contratual seja inferior 200.000,00 € (duzentos mil euros), é dispensada a 

prestação de caução. No entanto, o Município procederá à retenção de 10% do valor de todos os 

pagamentos a efetuar. 

c) Em relação ao Caderno de Encargos, na 2º Cláusula, n.º 1, alínea b), já existe uma segunda 

alteração ao Código da Contratação Pública em 2019, que é o Decreto-Lei n.º 170/2019; 

Neste ponto, entendo, salvo melhor opinião, que não assiste razão à observação apresentada. 

De facto, o citado Decreto-Lei n.º 170/2019, publicado a 4 de dezembro, com início de vigência “no primeiro 

dia do segundo mês subsequente ao da sua publicação”, promoveu a alteração dos artigos 37º, 109º e 

340º do CCP. 
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No entanto, pela Resolução da Assembleia da República n.º 16/2020, de 19 de março, foi expressamente 

determinado “fazer cessar a vigência do Decreto-Lei n.º 170/2019, de 4 de dezembro, que procede à décima 

primeira alteração ao Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 

29 de janeiro, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 111/2012, de 23 de maio, e repristinar as normas 

por este revogadas”. 

Ora, nada referindo a citada Resolução quanto à respetiva entrada em vigor, deve concluir-se que tal se 

verificou no dia 24 de março de 2020 (quinto dia após a publicação). 

Ou seja, o invocado Decreto-Lei n.º 170/2019 só esteve em vigor no período compreendido entre 1 de 

fevereiro de 2020 e o dia 24 de março de 2020. 

Verificando-se ainda que a citada Resolução previu expressamente a produção de efeitos repristinatórios, 

repondo a versão dos artigos anterior à publicação do Decreto-Lei n.º 170/2019, não estará correto, após 

24 de março de 2020, invocar o mesmo diploma.» 

 

 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

Nos termos do n.º 3 do artigo 57º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e para efeitos do disposto 

no n.º 4 do artigo 57.º do citado diploma legal, no final da reunião, foram aprovados em minuta, 

por unanimidade, os seguintes assuntos: 

 

1. Opções do Plano 2021-2025 

Plano de Atividades 2021 

Plano Plurianual de Investimentos 

Orçamento 2021 

Relatório de apresentação e fundamentação da política orçamental e principais 

normas de execução do orçamento para 2021 

Mapa de Pessoal de 2021 

2. Transferência de competências no domínio da Educação e Saúde 

3. Impostos e taxas municipais para 2021 – IMI, Derrama, Participação Variável no IRS 

e Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

4. Procedimento para aquisição de gasóleo rodoviário - Repartição de encargos 

5. Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Histórico da Cidade de Serpa – 

Correção material 

6. 18.ª Alteração ao orçamento – Ratificação  

7. 19.ª Alteração ao Orçamento e 7.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos  

8. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – 2.º Pedido de 

prorrogação de prazo 

9. Empreitada de execução dos Passadiços do Pulo do Lobo – Proposta de execução 

de Zona de Estadia no Troço 1 e alteração do traçado no Troço3 

10. Proposta de venda da coleção de CD “Cantes” 

11. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. 555/99, de 16/12 na Rua de S.Bento, n.º 40 

e 42 em Vila Nova de S.Bento – Requerente: Ana Maria Malagueta Machado 
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12. Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – 

Artigo 3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme dos 

Santos Anastácio 

13. Apoio à Atividade Económica – Atribuição de lotes na Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S.Bento e Pias e Zona Industrial de Serpa 

14. Proposta de protocolo com a Associação Cultural dos Trabalhadores da Câmara 

Municipal de Serpa 

15. Proposta de Contrato Programa com a Associação Cultbéria para 2021 

16. Transporte escolar dos alunos do ensino secundário regular - PART - Programa de 

Apoio à Redução Tarifária 

17. CIMBAL – Ovibeja 2019 

18. CIMBAL – Plano de Ação para a ADRAL – Repartição de despesas 

19. CIMBAL – Projeto Saúde a Gosto - Impressão de livro de receitas  

20. CIMBAL – Faturação eletrónica  

21. CIMBAL – Plano de Dinamização e Divulgação da Rede Intermunicipal de 

Bibliotecas do Baixo Alentejo – Feira das Bibliotecas 

22. XX Feira do Queijo do Alentejo 2021 e VII Semana Gastronómica do Queijo  

23. Concurso público para aquisição de gasóleo rodoviário  

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15h50 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 27/2020 

 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  

Reunião de 28 de dezembro de 2020 

 

ANEXO 1 – Alteração n.º 19 ao Orçamento e alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos  

 

 

ANEXO 2 – Pedido de enquadramento do PDM para arranque e posterior plantação de olival – 

Artigo 3 C, Vila Verde de Ficalho – “Pé da Serra” – Requerente: João Guilherme dos Santos 

Anastácio – Plantas 

 

 

ANEXO 3 - Proposta de Contrato Programa com a Associação Cultbéria para 2021 – Plano de 

Atividades e Orçamento para 2021 

 

 

ANEXO 3 - Concurso público para aquisição de gasóleo rodoviário  

 


