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Ata n.º 20/2015 
  

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 30 DE SETEMBRO DE 2015 

 

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

Executivo, no dia trinta do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta 

minutos, convocado nos termos do n.º 3 do artigo 40.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 

Aprovação da Ata n.º 19/2015 

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 19, relativa à reunião realizada no dia 16 de setembro, a 

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

Sr. Presidente, por não ter participado na reunião. ---------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Listagem de aquisição de serviços – Mês de agosto 

3. Certificação de nome de ruas 

4. Pedido de licenciamento para “I Passeio Equestre” – Requerente: Associação Cultural e 

Juvenil UAI 

5. Parceria no projeto Eco-Escolas 

6. Proposta de reversão do lote de terreno n.º 15 da Zona de Atividades Económicas de 

Pias 

7. Proposta de reversão dos lotes de terreno n.º 35, 37, 41 e 44 da Zona Industrial de Serpa 

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

prédio sito no Largo do Corro, n.º 5 e 6 em Serpa 

9. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da República, n.º 30 e Rua de S. Bento, n.º 4 

em Pias 
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10. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua do Sobral, n.º 

41 em Vila Nova de S. Bento – Alteração  

11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 2ª fase 

12. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto “Barbuda” em Serpa – 

Informação  

13. Proposta de adiantamento de subsídios para a época desportiva 2015/2016 

14. Proposta de desafetação de parcela de terreno em Vale de Vargo 

15. Banda Filarmónica de Brinches – Pedido de apoio financeiro  

16. Loteamento Municipal Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento – Programa Municipal 

de Habitação Jovem 

17. Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – Programa Municipal de 

Habitação Jovem  

18. Resumo Diário da Tesouraria  

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Futebol Clube de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Futebol Clube de Serpa, através de Pretensão n.º 13619/2015 

datada de 22 de setembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar 

aquele Clube do pagamento da taxa de licença de ocupação de via pública, para instalação de 

quiosque de venda de bebida, no dia 26 de setembro. ------------------------------------------------------ 

 

1.2. Associação Cultural e Juvenil UAI 

De acordo com o solicitado pela Associação Cultural e Juvenil UAI, através de Pretensão n.º 

13613/2015 datada de 22 de setembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, isentar aquela Associação do pagamento da taxa de licença do “I Passeio 

Equestre”, realizado no dia 26 do corrente mês de setembro. --------------------------------------------- 

 

1.3. Partido Comunista Português 

De acordo com o solicitado pelo Partido Comunista Português, através de email datado de 17 

de setembro, nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, isentar aquele Partido do 

pagamento da taxa de utilização do salão polivalente de Serpa, no dia 24 do corrente mês de 

setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



                                                                                                    Ata n.º 20 – 30/09 

 
 

2015 

 

 4 

2. Listagem de aquisição de serviços – Mês de agosto 

Na sequência da deliberação proferida pela Câmara Municipal, na reunião realizada no dia 24 

de junho do corrente ano, a Subunidade de Aprovisionamento remete ao Órgão Executivo, a 

listagem de aquisição de serviços efetuados no mês de agosto.  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da referida listagem de aquisição de serviços, 

respeitante ao mês de agosto do corrente ano, relativamente aos quais tinha emitido parecer 

genérico favorável, nos termos do n.º 12º, do artigo 75º, da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 

dezembro (LOE2015) e artigo 3º da Portaria n.º 149/2015, de 26 de maio, a qual consta de 

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

 

 

3. Certificação de nome de ruas 

Rua Dr. Afonso Henrique de Prado Castro e Lemos, em Serpa  

Na sequência da Pretensão n.º 13682/2015 apresentada pelo Sr. Manuel Costa Francisco, em 

23 do corrente mês de setembro, a Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território 

informou que, na certidão de teor do prédio, é referida a morada “Pelame”, no entanto, 

atualmente a Rua é designada por “Rua Dr. Afonso Henrique de Prado Castro e Lemos” e cuja 

identificação do arruamento consta da Base de Dados SIG. 

Face ao parecer técnico e considerando a urgência no prosseguimento do processo, para 

efeitos de realização de escritura, agendada para data anterior à presente reunião do Órgão 

Executivo, o Sr. Presidente da Câmara proferiu despacho favorável em 24 de setembro, para se 

certificar que a atual Rua Dr. Afonso Henrique de Prado Castro e Melo, em Serpa, 

anteriormente teve a designação de Pelame. ------------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente em 24 do 

corrente mês de setembro, respeitante à certificação da rua acima designada. ----------------------- 

 

 

4. Pedido de licenciamento para “I Passeio Equestre” – Requerente: Associação 

Cultural e Juvenil UAI 

A Associação Cultural e Juvenil Uai, solicitou autorização para realizar o I Passeio Equestre em 

Vila Verde de Ficalho, no dia 26 de Setembro do corrente ano, através de Pretensão n.º 13611 

datada de 22 de setembro.  

De acordo com o parecer técnico da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território e 

atendendo à data de realização do evento, o Sr. Presidente da Câmara proferiu despacho de 

deferimento no dia 25 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  

Nos termos do artigo 35.º n.º 3 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho proferido pelo Sr. Presidente em 25 do 

corrente mês de setembro, respeitante à autorização para emissão da licença para o “I Passeio 

Equestre”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

5. Parceria no projeto Eco-Escolas 2015/2016 

De acordo com o solicitado pela Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa, 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa e Agrupamento de Escolas n.º 2 de Serpa, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento do 

Programa Eco-Escolas no concelho de Serpa e procurará colaborar com a escola e com a 

ABAE/Fee Portugal na implementação do mesmo, na medida das suas possibilidades.-------------- 

 

Sobre o assunto, a Srª Vereadora Isabel Estevens referiu que todas as escolas se candidataram 

e o projeto tem crescido e melhorado e tem sido realizado um trabalho muito interessante por 

parte de todas as escolas, em geral. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

6. Reversão do lote de terreno n.º 15 da Zona de Atividades Económicas de Pias 

Sobre este assunto, procedeu-se à análise da informação emitida pelos Serviços de Assessoria 

Jurídica, Drª Alzira Figueira, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, cujo teor a seguir se transcreve:  

«Relativamente às negociações havidas sobre o lote de terreno mencionado em 

epígrafe, informa-se: 

1-Por escritura realizada em 11/05/2009, livro 100, fls 121, do livro de notariado 

privativo da Câmara Municipal de Serpa, foi vendido o lote de terreno nº 15, Zona de 

Atividades Económicas de Pias, a Carpias – Carnes Verdes e Salgadas, LDA., pessoa 

coletiva nº 502207094,com sede na Rua da Estação nº 41,em Pias. 

 

1.1-De acordo com o previsto na cláusula terceira, o proprietário do lote deve iniciar as 

obras de construção no prazo de um ano e conclui-las no prazo de 3 anos, prazo 

contado a partir da data da celebração da escritura. 

O não cumprimento do prazo de construção pode determinar a reversão do lote à 

titularidade do Município de Serpa, com perda de todas as benfeitorias nele realizadas e 

30% do respetivo valor de venda, conforme previsto na cláusula sexta, ponto um. 
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1.2-Tendo em conta as conversações havidas com o proprietário do lote de terreno, 

representante da sociedade, verifica-se concordância na transmissão do lote através do 

processo de reversão, conforme a cláusula estabelecida no contrato. 

 

2- Assim, considera-se que, pela via negocial, poderá ser adquirido o lote de terreno 

nº15 Zona de Atividades Económicas de Pias, prédio urbano inscrito sob o artigo 2549, 

pelo preço de 106,22€ (cento e seis euros e vinte e dois cêntimos), valor apurado com 

dedução de 30% do respetivo valor de venda. 

De harmonia com o disposto no artº 33ºnº 1 g) do anexo I da Lei nº 75/2013,de 12 de 

setembro, e tendo em conta as cláusulas contratuais mencionadas, cabe ao órgão 

executivo deliberar sobre a aquisição do lote o lote de terreno nº15 Zona de Atividades 

Económicas de Pias, prédio urbano inscrito sob o artigo 2549, pelo preço de 106,22€ 

(cento e seis euros e vinte e dois cêntimos). 

 

A despesa inerente à reversão do lote n.º 15, foi objeto de cabimento com o número 

sequencial 10113/2015, conforme informação do serviço de Gestão Financeira. 

 

 Deliberação  

Face ao exposto e nos termos do artº 33º nº 1 g) da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o lote de terreno nº 15 Zona de 

Atividades Económicas de Pias, prédio urbano inscrito sob o artigo 2549, pelo preço de 106,22€ 

(cento e seis euros e vinte e dois cêntimos). -------------------------------------------------------------------- 

 

 

7. Proposta de reversão dos lotes de terreno n.º 35, 37, 41 e 44 da Zona Industrial de 

Serpa 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Económico:  

 

«O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico coloca à consideração superior a 

proposta de anulação do lote 35 na Zona Industrial de Serpa atribuído a Miguel Ferreira 

Carrasco com base nos seguintes pressupostos: 

- Candidatura a um lote na Zona Industrial de Serpa submetida em agosto de 2008. 

- Em Reunião do Órgão Executivo  de 2009.01.28 foi-lhe atribuído o lote 35. 

- Até à data de hoje é verificado a inexistência do pedido de licenciamento para a execução da 

construção da respetiva instalação empresarial.  

- Perante esta situação propõe-se a anulação da atribuição do lote 35 a Miguel Ferreira Carrasco 

revertendo a titularidade do lote para o Município de Serpa.» 
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«O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico coloca à Consideração Superior a proposta 
de anulação dos lotes 37, 41 e 44 da Zona Industrial de Serpa, atribuídos à Serluz – Instalações 
Elétricas; Raúl António dos Santos Rijo Cofones e Armando Arranhado Alves Ferreira 
respetivamente, com base nos seguintes pressupostos: 
 

1. Lote 37 - Serluz – Instalações Elétricas 
Candidatura ao lote submetida em setembro de 2008. 
Em 2010 foi atribuído o lote 39 contudo, em fevereiro de 2011, o requerente solicita a troca do lote 
39 pelo lote 37. 
Em Reunião do Órgão Executivo Camarário de 2011.02.23 foi atribuído à Serluz o lote 37 
formalizado através do Acordo Protocolar em 14 de Outubro de 2011. 
Por incumprimento do disposto no artigo 2º do respetivo Acordo Protocolar é verificada, até à data 
de hoje, a inexistência do pedido de licenciamento para a execução da construção da respetiva 
instalação empresarial. Desta forma, propõe-se a respetiva anulação de atribuição do respetivo lote 
37 à empresa Serluz na Zona Industrial de Serpa revertendo a titularidade do lote para o Município 
de Serpa. 
 

2. Lote 41 – Raúl António dos Santos Rijo Cofones 
Candidatura ao lote submetida em dezembro de 2013. 
Em Reunião do Órgão Executivo Camarário de 2014.07.23 foi atribuído o lote 41 e formalizado 
através do Acordo Protocolar em 31 de julho de 2014. 
À semelhança do processo anterior foi verificado o incumprimento do disposto no artigo 2º do 
respetivo Acordo Protocolar com a inexistência do pedido de licenciamento para a execução da 
construção da respetiva instalação empresarial.  
Dado o exposto, propõe-se a respetiva anulação de atribuição do lote 41 a Raúl António dos Santos 
Rijo Cofones na Zona Industrial de Serpa revertendo, dessa forma, a titularidade do lote para o 
Município de Serpa. 
 

3. Lote 44 – Armando Arranhado Alves Ferreira 
Candidatura ao lote submetida em dezembro de 2012. 
Em Reunião do Órgão Executivo Camarário de 2014.07.23 foi atribuído o lote 44. 
Da mesma forma que os processos anteriores foi verificado a inexistência da apresentação do 
pedido de licenciamento para a execução da construção da respetiva instalação empresarial. 
Assim propõe-se a anulação de atribuição do lote 44 a Armando Arranhado Alves Ferreira na Zona 
Industrial de Serpa revertendo a titularidade do lote para o Município de Serpa.»  
 

 Deliberação  

De acordo com a informação dos respetivos serviços, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade: 

 Que o lote 35 da Zona Industrial de Serpa, atribuído a Miguel Ferreira Carrasco, em 

reunião de 28 de janeiro de 2009, reverte para a Câmara Municipal, considerando-se 

revogada a respetiva deliberação de atribuição do lote; 
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 Que o lote 37 da Zona Industrial de Serpa, atribuído a Serluz – Instalações Elétricas, em 

reunião de 23 de fevereiro de 2011, reverte para a Câmara Municipal, considerando-se 

revogada a respetiva deliberação de atribuição do lote; 

 Que o lote 41 da Zona Industrial de Serpa, atribuído a Raúl António dos Santos Rijo 

Cofones, em reunião de 23 de julho de 2014, reverte para a Câmara Municipal, 

considerando-se revogada a respetiva deliberação de atribuição do lote; 

 Que o lote 44 da Zona Industrial de Serpa, atribuído a Armando Arranhado Alves 

Ferreira, em reunião de 23 de julho de 2014, reverte para a Câmara Municipal, 

considerando-se revogada a respetiva deliberação e atribuição do lote.  

 

 

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

prédio sito no Largo do Corro, n.º 5 e 6 em Serpa 

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

dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a câmara 

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

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

segurança ou de salubridade. 

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

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

Em conformidade com o n.º 2 do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, concordar com o teor do Auto de Vistoria, acima transcrito. ------ 

 

 

9. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da República, n.º 30 e Rua de S. Bento, 

n.º 4 em Pias 

1. Prédio original - Prédio urbano, sito na rua da República, n.º30/Rua de São Bento, n.º4. 
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Face ao Plano Diretor Municipal, o prédio urbano insere-se em “espaços centrais e residenciais” 

– nível 2: Índice de ocupação do solo – 100 e índice de utilização do solo – 1.60; 

Face ao Plano de Urbanização (aguarda publicação para a sua entrada em vigor), o prédio 

urbano insere-se em Zona Consolidada a reestruturar - Tipo 1: Índice de ocupação do solo – 100 

e índice de utilização do solo – 1.60. 

Prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º3556/201015, inscrito na 

matriz predial sob o artigo1411, da freguesia de Pias, com 361,74m2 de área total de terreno 

(204,29m2 de área coberta e 157,45m2 de área descoberta). 

 

2. Parcela a destacar – confronta com a via pública, pela Rua da República, n.º30 e Rua de 

São Bento. Área total de terreno com 216,66m2; 

Área coberta/construção com 137,04m2 (92.23m2 destinada a habitação e 44,81m2 destinado 

a garagem); Área descoberta com 79,62m2. Coeficiente de ocupação – 0.63. 

 

Parcela restante – confronta com a via pública, pela rua de São Bento, n.º4 e rua da República. 

Área total de terreno com 145,08m2; 

Área coberta/construção com 67,25m2, destinada a habitação; 

Área descoberta com 77,83m2; 

Coeficiente de ocupação – 0.46. 

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

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

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

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

com arruamentos públicos.” 

Verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque confrontam com arruamentos 

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

destaque de uma única parcela, isento de licença, pelo que, de acordo com o parecer da Divisão 

de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 17 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, autorizar o referido destaque de parcela. --------------------------------- 

 

Conforme disposto no n.º6 do referido Decreto-Lei: 

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

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

destaque anterior. 

7 — O condicionamento da construção bem como o ónus do não fracionamento previstos nos 
n.ºs 5 e 6 devem ser inscritos no registo predial sobre as parcelas resultantes do destaque, sem 

o que não pode ser licenciada ou comunicada qualquer obra de construção nessas parcelas. 
8 — O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele 

previstas da observância das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as 
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constantes de planos municipais ou especiais de ordenamento do território, de servidões ou 
restrições de utilidade pública, as normas técnicas de construção, as de proteção do património 
cultural imóvel, e a obrigação de comunicação prévia nos termos do artigo 24.º do Decreto-Lei 
n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelece o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
9 — A certidão emitida pela câmara municipal comprovativa da verificação dos requisitos do 

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

 
10. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua do Sobral, 

n.º 41 em Vila Nova de S. Bento – Alteração  
Na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 9 de novembro de 2005 foi proferida a 
seguinte deliberação, sobre o assunto designado em epígrafe: 
 

«De acordo com informação dos Serviços Técnicos, a Câmara Municipal deliberou, por 
unanimidade, autorizar a constituição de propriedade horizontal ao prédio urbano  “Rua 
do Sobral”, inscrito na respetiva matriz predial sob o artigo 2380 descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 00941/200290, da freguesia de Vila 
Nova de S. Bento, confrontando a Norte – Francisco António Grilo; Sul – João Ciganito; 
Nascente – António Pica e Poente – Rua do Sobral. O prédio tem a área total de 165,70 
m2, dos quais 146.53 m2 são cobertos e 19.17 m2 são descobertos. ----------------------------- 
O prédio urbano é composto por 2 pisos com 2 fogos destinados a habitação 
perfazendo 2 frações autónomas, distintas, independentes e isoladas entre si, todas 
com saída para a via pública. Fração A e B, com a cobertura em comum, reunindo as 
condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as 
frações que se descrevem: ------------------------------------------------------------------------------ 
Fração A – r/c, destinado a habitação, tipo T2, é composto por uma zona de circulação, 
duas salas, dois quartos, uma cozinha, uma instalação sanitária, um quintal e um 
terraço. Tem o nº de polícia nº 41. 
Esta fração tem a área coberta de 113.87 m2 e descoberta de 34.05 m2, dos quais 21.45 
m2 são de terraço. 

Fração B – 1.º piso, destinado a habitação, tipo T2, é composto por uma zona de 
circulação, uma sala, dois quartos, uma cozinha, uma instalação sanitária, um quintal e 
uma garagem. Tem o nº de polícia nº 39-A. 
Esta fração tem a área coberta de 115.20 m2 e descoberta de 31.33 m2 ; dos quais 09.88 

m2 são de um pátio interior e 21.45 m2 são de terraço. 

São comuns às frações A e B, a área de cobertura  de  92.41 m2. 
Constitui ainda direito de todas as frações: o solo, a estrutura do edifício, o desvão da 
cobertura, o próprio telhado e as instalações gerais de água, eletricidade e semelhantes, 
conforme definido no artigo 1421.º do Código Civil. 
As Frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas 
entre si, com zonas comuns e destas com o exterior preenchendo por conseguinte os 
requisitos dos artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil. -------------------------------------------- 
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Tendo o requerente, Catarina Maria Mouralinho Espicha Granacha, solicitado a 

alteração/complemento da certidão de constituição em regime de propriedade horizontal do 

prédio, em 11 do corrente mês de setembro, os Serviços Técnicos da Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em 19 do corrente mês informam que o pedido incide sobre a 

introdução da permilagem, omissa na certidão emitida: 

FRAÇÃO A – 502 (quinhentos e dois); 

FRAÇÃO B – 498 (quatrocentos e noventa e oito). 

 
Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a alteração 

(indicação da permilagem), nas frações A e B, conforme parecer dos serviços técnicos. ----------- 

 
 
11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 2ª fase 

O Gabinete de Ação Social e Educação apresentou os pedidos de auxílios económicos para os 
alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, abaixo indicados, que deram entrada após a reunião de 
câmara de 16/09/2015. 
Informam que os mesmos estão de acordo com as competências da Câmara Municipal no 
âmbito da Ação Social Escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, designadamente 
alimentação, alojamento e auxílios económico para material escolar e livros escolares, previstas 
na alínea hh) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. 
O posicionamento dos alunos foi efetuado conforme previsto no Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 
de Março e de acordo com as medidas definidas no Despacho nº 18987/2009, de 17 de agosto 
do Gabinete do Secretário de Estado do Ensino e da administração Escolar, atualizado pelo 
Despacho nº8452-A/2015, de 31 de julho. 
Para atribuição deste apoio a Gestão financeira procedeu aos seguintes cabimentos: 
 

 Fornecimento de refeições Aquisição de material escolar 
 

Agrupamento de Escolas nº 1 
Serpa 

Compromisso sequencial nº 
12372 

 

Compromisso sequencial nº 
12374 

Agrupamento de Escolas nº 2 
Serpa 

Compromisso sequencial nº 
12373 

Compromisso sequencial nº 
12375 
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 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta de atribuição de 

auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico para o ano letivo de 2015/2016 (2ª 

fase), acima transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

12. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto “Barbuda” em Serpa – 

Informação  

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelo Chefe da Divisão de Administração, 
Finanças, Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, em 22 do corrente mês de setembro:  

 

«Na sequência da apreciação do pedido de emissão de parecer para constituição de compropriedade no prédio 

misto denominado “Barranco da Figueira”, que decorreu na reunião da Câmara Municipal de 19 de agosto, foram 

suscitadas pelo Sr. Vereador Daniel Veiga, algumas dúvidas relacionadas com apreciação do pedido, por 

comparação com o pedido para aumento do número de compartes no prédio misto denominado “Barbuda”, 

apreciado na reunião da Câmara Municipal de 6 de agosto de 2014. 

Em concreto, o Sr. Vereador Daniel Veiga considerou ter havido “dualidade de critérios”. 

Em conformidade com o solicitado, cumpre esclarecer: 

1. No âmbito do referido pedido de parecer ao aumento de compartes no prédio misto denominado “Barbuda”, foi 

proposta a emissão de Parecer Desfavorável, com fundamento, essencialmente, nos seguintes argumentos: 

a) O prédio possui a área total de 4197,00 m2 pelo que, visando o negócio a transmissão do direito 

correspondente a 1/2, a quota ideal a transmitir (2098,5 m2) “não possui qualquer rendabilidade económica 

não urbana”. 

b) O prédio situa-se numa zona muito próxima do perímetro urbano de Serpa, junto à Estrada de São Brás, 

onde a pressão para a edificação urbana é muito forte.  

c) No prédio em questão foram no passado executadas obras de ampliação ilegais cujo processo de 

“legalização” se iniciou em 2009 e só foi possível concluir em 2013; 

2. Apreciando novamente o pedido de emissão de parecer para constituição de compropriedade no prédio misto 

denominado “Barranco da Figueira”, verifica-se: 

a) O prédio possui a área total de 66 000,00 m2 pelo que, visando o negócio a constituição de duas 

compartes, a quota ideal a transmitir será equivalente a 33 000,00 m2, ou seja, 15,7 vezes superior ao 

verificado no prédio misto denominado “Barbuda”; 

b) O prédio localiza-se a cerca de 5500 metros lineares do limite do perímetro urbano de Vila Verde de 

Ficalho. No local não se tem verificado qualquer pressão para a edificação urbana. 

Para melhor esclarecimento destes aspetos juntam-se os documentos 1, 2 e 3, assinalando a distância dos 

prédios aos respetivos limites do perímetro urbano, bem como as edificações existentes num raio de 350 

metros. 

Esclareça-se ainda, que no caso do prédio misto denominado “Barbuda”, a proximidade ao perímetro 

urbano é tal que uma pequena faixa do mesmo ainda se encontra no interior do dito perímetro. 

c) No prédio em questão não existem quaisquer indícios da execução de obras de génese ilegal; 
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3. Importa ainda salientar que, após a apreciação do pedido relativo ao prédio misto denominado “Barbuda”, 

foram apresentados outros pedidos que mereceram idêntica proposta de emissão de Parecer Desfavorável, 

precisamente com os mesmos fundamentos, mais concretamente: 

 

 

- Reunião da CM de 13 de maio de 2015: 

Foi solicitada a emissão de Parecer Favorável ao aumento de compartes no prédio rústico denominado "Ferragiais 

da Estação", inscrito na matriz predial de Pias, concelho de Serpa, sob o artigo rústico 1283, Secção R e descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o número 2634/20050527, em resultado da venda de 1/3 (3375,00m2) do 

prédio rústico de Bento Coelho Martins e Antónia Maria Zita Banha (em compropriedade), a José Maria Cerejo 

Gonçalves e Helena Isabel Tadeu Pires, na proporção de 1/2 para cada um (1687,50m2). 

Verificou-se que o prédio rústico possui a área total de 1,0125hect, pelo que a quota ideal a transmitir a cada um 

dos dois novos proprietários corresponde a 1687,50 metros quadrados, logo, sem qualquer rendabilidade 

económica não urbana. 

Acresce que: 

                - O prédio situa-se numa zona muito próxima do perímetro urbano de Pias, junto à Estrada Nacional 392, 

onde se verifica pressão para a edificação urbana.  

                - O negócio apresentado consiste numa venda, situação de natureza voluntária que resulta da mera 

vontade e opção dos contraentes, por oposição a situações decorrentes de partilhas por óbito ou divórcio. 

Face ao exposto, foi proposta a emissão de Parecer Desfavorável à peticionada constituição de aumento de 

compartes. 

- Reunião da CM de 5 de agosto de 2015: 

Foi solicitada a emissão de Parecer Favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado 

"Vale de Lagarinhos", sito ao artigo rústico 36, secção R, da freguesia de Pias, concelho de Serpa, pretendendo os 

usufrutuários do prédio (Francisco Avoila Moita e Manuel António Godinho Guerreiro) registar a aquisição do prédio, 

que, de acordo com a descrição do pedido, se encontra na posse de ambos há mais de 20 anos e é usado 

diariamente, mas nunca foi registado.  

Verificou-se que o prédio possui a área total de 2652,00 m2 pelo que, visando o negócio a transmissão do direito 

correspondente a 1/2, a quota ideal a transmitir (1312,50 m2) "não possui qualquer rendabilidade económica não 

urbana". 

Acresce que o prédio situa-se numa zona próxima do perímetro urbano de Pias, onde têm surgido algumas 

edificações de génese ilegal.  

Face ao exposto, foi proposta a emissão de Parecer Desfavorável à peticionada constituição de compropriedade no 

prédio supra identificado.  

Em conclusão: 

Do quando se expos, entendo ficar demonstrado, à saciedade, não ter existido quaisquer dualidade de critérios, pela 

simples circunstância das realidades em apreciação serem objetiva e significativamente distintas. 

Bem pelo contrário, da apreciação dos diversos exemplos concretos apresentados, tem-se verificado, numa matéria 

de aferição complexa, uma crescente cristalização de procedimentos e critérios de apreciação. 
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Sendo tudo quanto me cumpre informar, de momento, remeto ao Sr. Presidente Tomé Pires, para apreciação em 

próxima reunião da Câmara Municipal.» 

 

Foram distribuídas por todos os eleitos, as plantas referidas na informação técnica. ------------- 

O Órgão Executivo tomou conhecimento da informação prestada e acima transcrita. ------------ 

 

13. Proposta de adiantamento de subsídios para a época desportiva 2015/2016 

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

objeto) e III (Apoios à execução de plano de atividades), propõe a Unidade Municipal de 

Cultura, Desporto e Juventude, o adiantamento de 30 % do valor do subsídio atribuído na 

época desportiva anterior (2014/2015) a todas as Associações/Clubes que solicitaram ou 

vierem a formalizar pedido de adiantamentos para a presente época, mediante disponibilidade 

financeira do município. 

Na presente data, deram entrada pedidos de adiantamentos do Futebol Clube de Serpa, 

E/11492 e Clube Atlético Aldenovense, E/12536. 

Na época desportiva 2014/2015, foi atribuído ao Futebol Clube de Serpa o subsídio de 18 

950,00 € e ao Clube Atlético Aldenovense o subsídio de 16 447,50 €. ----------------------------------- 

 

Sobre o assunto, o Sr. Vereador Daniel Veiga sugeriu que existisse uma rúbrica geral para gastos 

das associações, como por exemplo para os custos de constituição da associação, entre outros, 

que pudesse estar previsto no regulamento, tendo o Sr. Presidente respondido que a Câmara 

poderá prestar o apoio técnico, ou logístico na fase de constituição da empresa, mas só poderá 

prestar apoio financeiro, após a associação estar legalmente constituída. O regulamento de 

apoio ao movimento associativo prevê dois tipos de candidaturas, os apoios normais com base 

no plano de atividades e os apoios pontuais. Refere que, se houver uma questão específica que 

o Partido Socialista pretenda ver analisada, poderá fazer uma proposta concreta, para que se 

possa verificar a possibilidade de inclusão, ou não, no regulamento. ------------------------------------ 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta dos serviços, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

proceder ao adiantamento de 30% do valor do subsídio atribuído na época desportiva anterior 

(2014/2015) a todas as Associações/Clubes que solicitaram ou vierem a formalizar pedido de 

adiantamentos para a presente época, mediante disponibilidade financeira do município. -------- 
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14. Proposta de desafetação de parcela de terreno em Vale de Vargo 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelos Serviços de Assessoria Jurídica, 

Drª Alzira Figueira, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e Assessoria 
Jurídica, cujo teor se transcreve:  

 

«- Relativamente ao pedido formulado por documento E/1248, de 26/01/2015, pela Associação de 

Caçadores de Vale de Vargo, em que manifesta intenção na aquisição de terreno destinado a 

edificação de prédio urbano, armazém para guardar materiais e viaturas e o interesse por parte da 

autarquia em satisfazer tal pretensão, emite-se a seguinte informação: 

 

1 - Conceito de bens do domínio público 

Entende-se por bens de domínio público o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa coletiva de 

direito público de população e território, cujo uso tem de estar afeto a fins de interesse público e que 

estão sujeitos a um regime jurídico especial. Os bens de domínio público não têm valor de mercado, 

mas apenas valor de uso social, uma vez que não podem ser comercializados livremente no mercado. 

 

2 - Enquadramento legal dos bens de domínio público  

2.1 - Classificação dos bens 

Os imóveis considerados de domínio público são os classificados pela Constituição da República 

Portuguesa, ou por lei. 

- De acordo com o disposto no artigo 84º da CRP são indicados os bens que pertencem ao domínio 

público e entre os identificados constam as estradas (alínea d) e outros bens classificados por lei 

(alínea f). 

- A lei define quais os bens que integram o domínio público das autarquias locais, bem como o seu 

regime, condições de utilização e limites. Assim, deverá ter-se presente o diploma que aprova o 

regime jurídico do património imobiliário público, Decreto -Lei nº 280/2007, de 07 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 

Dezembro, pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 36/2013, de 11 de Março, 

pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro, 

designadamente o artigo 14º que se transcreve: ”Os imóveis do domínio público são os classificados 

pela Constituição ou por lei, individualmente ou mediante a identificação por tipos. “ 

 

2.2 - Inalienabilidade dos bens do domínio público 

- De acordo com o previsto no artigo 18º do mencionado Decreto-Lei nº 280/2007 pode ler-se “Os 

imóveis do domínio público estão fora do comércio jurídico, não podendo ser objeto de direitos 

privados ou de transmissão por instrumentos de direito privado.” 

- De harmonia com o disposto no artigo 202º do Código Civil a noção de coisa está definida no n º1 

“Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objeto de relações jurídicas” e, no nº 2 “Consideram-se, porém, 

fora do comércio jurídico todas as coisas que não podem ser objeto de direitos privados, tais como as 
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que se encontram no domínio público e as que são, por natureza, insuscetíveis de apropriação 

individual.” 

As coisas são classificadas como móveis ou imóveis e de entre os imóveis figuram os prédios rústicos 

e urbanos e as partes integrantes destes prédios, conforme previsto nos artigos 203º e 204 º do 

Código Civil. 

 

2.3 - Titularidade 

De acordo com o disposto no artigo 15º do Decreto-Lei nº 280/2007,de 07 de agosto ”a titularidade 

dos imóveis do domínio público pertence ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais e 

abrange poderes de uso, administração, tutela, defesa e disposição nos termos do presente decreto-

lei e demais legislação aplicável”. 

As autarquias locais, definem-se, à luz da Constituição Portuguesa, artigo 235º, nº 2, como pessoas 

coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos que visam a prossecução de interesses das 

populações respetivas. O município é uma categoria de autarquia local, de acordo com o disposto no 

artigo 236º nº 1 da CRP, com atribuições que visam a promoção e salvaguarda dos interesses 

próprios das respetivas populações, em articulação com as freguesias, dispondo de atribuições 

designadamente no domínio do ordenamento do território e urbanismo, conforme previsto no artigo 

23º da lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, Lei nº 75/2013,de 12 de setembro. 

Assim, cabe ao município de Serpa apreciar e decidir sobre o assunto em apreço. 

 

3 - Apreciação técnica da localização 

Foi prestada a seguinte informação técnica pelos serviços da Divisão de Urbanismo e Ordenamento 

do Território: 

“O local onde incide a pretensão encontra-se, face ao PDM, em solo urbano na categoria de Espaços 

Residenciais. 

Nos Espaços Residenciais pretende-se que a habitação seja o uso dominante, nos entanto, são 

admitidas outras funções (industria, logística e armazenagem),desde que sejam compatíveis com o 

uso dominante nos termos da legislação aplicável e que o município reconheça que são cumpridos os 

requisitos técnicos no que diz respeito aos impactos negativos em termos de estacionamento, ruído ou 

outros próprios da atividade (artigo 45º do regulamento do PDM de Serpa). 

Face ao exposto, a pretensão é viável ao abrigo do artigo 45º e deve reger-se pelos parâmetros 

urbanísticos do anexo 4 do PDM: 

Número máximo de pisos: 2; 

Altura máxima da fachada: 7m; 

Índice de ocupação líquida do solo: 80%; 

Índice de utilização líquida do solo: 1.20” 
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4 - Caracterização da parcela de terreno  

4.1 - Localização 

Perante a localização da parcela de terreno, identificada em planta localização e de ordenamento, 

anexa, terreno integrado no arruamento, com a área de 120,00m, confrontando a norte com domínio 

público, a sul com arruamento sem nome, a nascente com Rua Pedro Soares e a poente com domínio 

público, sito, no prolongamento da Rua Pedro Soares, em Vale de Vargo, União das Freguesias de 

Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo, admite-se possível considerar que se trata de terreno 

integrado no domínio público. Poderá entender-se que, as vias públicas, os largos, praças ou rossios 

estão abrangidos pelo disposto no artº 84º da CRP alínea “d) estradas”. 

 

4.2 - Afetação  

Poderá provar-se que o terreno se encontra omisso na matriz e não está descrito na Conservatória do 

Registo Predial, e que a afetação do uso tem sido a utilidades públicas, espaço público, arruamento e, 

assim considerado do domínio público. 

Considera-se que a autarquia, município de Serpa, tem vindo a atuar de acordo com o princípio da 

afetação previsto no artigo 16º do citado Decreto-Lei nº 280/2007, que se reproduz: 

“1 - Sempre que o interesse público subjacente ao estatuto da dominialidade de um imóvel não 

decorra direta e imediatamente da sua natureza, compete ao respetivo titular afetá-lo às utilidades 

públicas correspondentes à classificação legal. 

2 - A eficácia da afetação a que se refere a parte final do número anterior fica dependente da efetiva 

verificação das utilidades que justificaram a sujeição do bem ao estatuto da dominialidade. 

3 - Quando os imóveis do domínio público se revelem suscetíveis de proporcionar várias utilidades, 

estas são determinadas e ordenadas por ato ou contrato administrativos, de acordo com a sua 

natureza e os interesses públicos coenvolvidos.” 

 

4.3 - Desafetação 

Verificada e confirmada a situação de que a via pública não fica prejudicada, que o interesse público 

não fica afetado com a utilização da parcela de terreno a outros usos, que se admite a utilização do 

terreno para construção urbana, conforme previsto no artigo 45ºdo Regulamento do PDM de Serpa em 

vigor, publicado no DR,2º série, nº 221,de 14 de novembro de 2014,considera-se admissível que os 

órgãos competentes possam aprovar a afetação do bem do domínio público a outro uso e possa ser 

integrado no domínio privado do município, mediante processo de desafetação a organizar e conforme 

o previsto no artigo 17º, do referido Decreto-Lei nº 280/2007,que se transcreve: 

“Quando sejam desafetados das utilidades que justificam a sujeição ao regime da dominialidade, os 

imóveis deixam de integrar o domínio público, ingressando no domínio privado do Estado, das 

Regiões Autónomas ou das autarquias locais.” 
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5 - Proposta de desafetação 

Tendo em conta o conceito sobre bens do domínio público, regime jurídico e princípios enunciados 

nos pontos anteriores, que a informação técnica não reconhece impedimentos urbanísticos para a 

edificação de prédio urbano, armazém para guardar materiais e viaturas e que, a Associação de 

Caçadores de Vale de Vargo, pretende adquirir a referida parcela, para o uso mencionado, considero 

justificável proceder a organização de processo de desafetação do domínio público da parcela de 

terreno e integração no domínio privado da autarquia.  

Cabe ao órgão executivo submeter proposta ao órgão deliberativo para aprovação desse ato, 

proceder à publicitação de editais para divulgação, efetuar a participação para inscrição na matriz e 

registo na Conservatória do Registo Predial, decidir sobre o modo e condições de transmissão e 

formalização da cedência. 

No que concerne à alienação da parcela de terreno deverá posteriormente aprovar-se as condições e 

forma de venda, tendo presente os princípios da boa administração; onerosidade, concorrência e 

transparência, previstos nos artigos 3º; 4º; 7º e 8º, respetivamente, do mencionado Decreto-Lei nº 

280/2007. 

Sugere-se a aprovação de cláusulas para o contrato de compra e venda com a indicação de direito de 

preferência em caso de venda, prazos de construção e direito de reversão caso não s verifique 

cumprimento desses prazos. 

 

6 - Decisão da entidade competente 

Face ao exposto, submete-se a apreciação e aprovação do órgão executivo a seguinte proposta: 

De acordo com o disposto na alínea ccc) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o 

órgão executivo aprova ………. a proposta de desafetação de parcela de terreno do domínio público, 

com a área de 120,00m2, confrontando a norte com domínio público, a sul com arruamento sem 

nome, a nascente com Rua Pedro Soares e a poente com domínio público, sito, no prolongamento da 

Rua Pedro Soares, em Vale de Vargo, União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de 

Vargo  e a integração no domínio privado do património da autarquia considerando admissível o uso 

que se pretende afetar, alienação para construção de edificação  tendo em conta os pareceres 

técnicos, e de acordo com o disposto no artigo 45º do Regulamento do  PDM de Serpa em vigor, 

publicado no DR, 2º série, nº 221,de 14 de novembro de 2014, e submeter a aprovação da assembleia 

municipal, ao abrigo do disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º da mencionada Lei.  

 

Submete-se a apreciação superior e decisão o assunto exposto, cujo entendimento poderá não ser 

unânime, considerando que muito se tem escrito sobre o tema “bens do domínio público”.» 

 

 Deliberação 

De acordo com o disposto na alínea ccc) nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de desafetação 

de parcela de terreno do domínio público, com a área de 120,00m2, confrontando a norte com 
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domínio público, a sul com arruamento sem nome, a nascente com Rua Pedro Soares e a 

poente com domínio público, sito, no prolongamento da Rua Pedro Soares, em Vale de Vargo, 

União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo  e a integração no domínio 

privado do património da autarquia considerando admissível o uso que se pretende afetar, 

alienação para construção de edificação  tendo em conta os pareceres técnicos, e de acordo 

com o disposto no artigo 45º do Regulamento do  PDM de Serpa em vigor, publicado no DR, 2º 

série, nº 221,de 14 de novembro de 2014, e submeter a aprovação da assembleia municipal, ao 

abrigo do disposto na alínea q) do nº1 do artigo 25º da mencionada Lei. ------------------------------ 

 

15. Banda Filarmónica de Brinches – Pedido de apoio financeiro  

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, em 23 do corrente mês de setembro, 

informa que a Banda Filarmónica de Brinches solicita ao Município de Serpa, apoio pontual para 

comparticipação de despesa associada à contratação dum recurso humano ao abrigo da 

Medida Estágio Emprego (IEFP), por um período de 9 meses, com despesa total não 

comparticipada orçada em 2222,77 euros (seguro, segurança social e subsidio de refeição). 

 

Informa a entidade que a contratação do recurso humano em questão, se prende com a 

indisponibilidade dos membros da direção para gestão diária da escola de música (com 29 

alunos) e dos elementos da banda (com 19 elementos), assim como do recente crescimento 

das atividades associadas. 

 

Considerando que o incentivo ao reforço do dinamismo do movimento associativo local 

importa à sua sustentabilidade; considerando a sede da associação em freguesia rural, 

assumindo-se por isso como relevante a sua existência na oferta cultural à comunidade local e 

o facto de esta ser uma das duas únicas bandas do Concelho, propõem, ao abrigo dos artigos 3º 

e 15º do Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo - apoios pontuais, 2 

atribuição de 2222,77 euros de subsidio para apoio à contratação de Recurso Humano. 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, e nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, e regulamento de apoio ao movimento associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir à Banda Filarmónica de Brinches, um subsídio no valor de 

2.222,77 (dois mil duzentos e vinte e dois euros e setenta e sete cêntimos), para apoio na 

contratação de um recurso humanos, no âmbito da Medida Estágio Emprego, do Instituto de 

Emprego e Formação Profissional.  
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16. Loteamento Municipal Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento – Programa 

Municipal de Habitação Jovem 

Na sequência da deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 19 de 

agosto do corrente ano, procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelos Serviços 

de Assessoria Jurídica, Drª Alzira Figueira, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor a seguir se transcreve:  

 

«Na sequência de informação prestada por documento nº 4913,de 23/07/2015 e, nº 

4927,de 24/07/2015,relativa ao loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa e, 

loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento, respetivamente, 

presta-se o seguinte esclarecimento e informa-se: 

-No processo de candidatura à aquisição de lote de terreno no loteamento Municipal da 

Zona do Moinho, em Serpa, no período que decorreu entre a apreciação das 

candidaturas e a atribuição do lote de terreno verificou-se alteração na situação familiar 

e patrimonial dos concorrentes, composição do agregado familiar e condições de 

habitabilidade; 

-No processo de candidatura à aquisição de lote de terreno no loteamento Municipal 

em Vila Nova de S. Bento, não houve conhecimento de alterações relativamente aos 

concorrentes posicionados para atribuição de lote de terreno, no período que decorreu 

entre a apreciação das candidaturas e a atribuição do lote de terreno;  

-Justificou-se a apresentação de atribuição dos lotes de terreno com critérios diferentes 

nos dois loteamentos, dado que o conhecimento da realidade atual também era 

diferente e, pretendeu-se tornar mais célere o processo de atribuição; 

- Considerando que, as propostas apresentadas suscitaram dúvidas em reunião de 

câmara, realizada em 19/08/2015,sugere-se a adoção de decisão igual para ambos os 

loteamentos, pelo que se propõe: 

-Notificação dos concorrentes melhor posicionados para que demonstrem a sua 

situação real e atual respeitante à composição do agregado familiar, condições de 

habitabilidade, titularidade de imóvel destinado a habitação e respetivas condições do 

mesmo, para que sejam aferidas face aos critérios enunciados no ponto 6 do 

mencionado Programa Municipal Habitação Jovem. Atendendo aos fins que o programa 

visa atingir e, ao preço de venda dos lotes de terreno, considera-se adequado a 

reapreciação das condições dos concorrentes a lotes de terreno para ambos os 

loteamentos. 

Submete-se o assunto a decisão do órgão executivo.» ---------------------------------------- 
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 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à 

notificação dos concorrentes melhor posicionados para que demonstrem a sua situação real e 

atual respeitante à composição do agregado familiar, condições de habitabilidade, titularidade 

de imóvel destinado a habitação e respetivas condições do mesmo, para que sejam aferidas 

face aos critérios enunciados no ponto 6 do Programa Municipal Habitação Jovem. ---------------- 

 

 

17. Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – Programa Municipal de 

Habitação Jovem  

Na sequência da deliberação proferida na reunião da Câmara Municipal realizada no dia 19 de 

agosto do corrente ano, procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pelos Serviços 

de Assessoria Jurídica, Drª Alzira Figueira, da Divisão de Administração, Finanças, Recursos 

Humanos e Assessoria Jurídica, cujo teor a seguir se transcreve:  

 

«Na sequência de informação prestada por documento nº 4913,de 23/07/2015 e nº 

4927, de 24/07/2015, relativa ao loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa e 

loteamento Municipal do Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento, respetivamente, 

presta-se o seguinte esclarecimento e informa-se: 

-No processo de candidatura à aquisição de lote de terreno no loteamento Municipal da 

Zona do Moinho, em Serpa, no período que decorreu entre a apreciação das 

candidaturas e a atribuição do lote de terreno verificou-se alteração na situação familiar 

e patrimonial dos concorrentes, composição do agregado familiar e condições de 

habitabilidade; 

-No processo de candidatura à aquisição de lote de terreno no loteamento Municipal 

em Vila Nova de S. Bento, não houve conhecimento de alterações relativamente aos 

concorrentes posicionados para atribuição de lote de terreno, no período que decorreu 

entre a apreciação das candidaturas e a atribuição do lote de terreno;  

-Justificou-se a apresentação de atribuição dos lotes de terreno com critérios diferentes 

nos dois loteamentos, dado que o conhecimento da realidade atual também era 

diferente e, pretendeu-se tornar mais célere o processo de atribuição; 

- Considerando que, as propostas apresentadas suscitaram dúvidas em reunião de 

câmara, realizada em 19/08/2015, sugere-se a adoção de decisão igual para ambos os 

loteamentos, pelo que se propõe: 

-Notificação dos concorrentes melhor posicionados para que demonstrem a sua 

situação real e atual respeitante à composição do agregado familiar, condições de 

habitabilidade, titularidade de imóvel destinado a habitação e respetivas condições do 
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mesmo, para que sejam aferidas face aos critérios enunciados no ponto 6 do 

mencionado Programa Municipal Habitação Jovem. Atendendo aos fins que o programa 

visa atingir e, ao preço de venda dos lotes de terreno, considera-se adequado a 

reapreciação das condições dos concorrentes a lotes de terreno para ambos os 

loteamentos. 

Submete-se o assunto a decisão do órgão executivo.» -------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

De acordo com a proposta, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à 

notificação dos concorrentes melhor posicionados para que demonstrem a sua situação real e 

atual respeitante à composição do agregado familiar, condições de habitabilidade, titularidade 

de imóvel destinado a habitação e respetivas condições do mesmo, para que sejam aferidas 

face aos critérios enunciados no ponto 6 do Programa Municipal Habitação Jovem. ---------------- 

 

18. Resumo Diário da Tesouraria  

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 186 referente ao 

dia 29 de setembro de 2015, o qual apresenta os seguintes saldos: 466.370,92 (quatrocentos e 

sessenta e seis mil e noventa e dois cêntimos) e 74.952,76 (setenta e quatro mil, novecentos e 

cinquenta e dois euros e setenta e seis cêntimos), respeitantes a operações orçamentais e 

operações não orçamentais, respetivamente. ------------------------------------------------------------------ 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

em minuta, por unanimidade, os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas  

2. Listagem de aquisição de serviços – Mês de agosto 

3. Certificação de nome de ruas 

4. Pedido de licenciamento para “I Passeio Equestre” – Requerente: Associação Cultural e 

Juvenil UAI 

5. Parceria no projeto Eco-Escolas 

6. Proposta de reversão do lote de terreno n.º 15 da Zona de Atividades Económicas de 

Pias 

7. Proposta de reversão dos lotes de terreno n.º 35, 37, 41 e 44 da Zona Industrial de Serpa 

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

prédio sito no Largo do Corro, n.º 5 e 6 em Serpa 
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9. Destaque de parcela do prédio sito na Rua da República, n.º 30 e Rua de S. Bento, n.º 4 

em Pias 

10. Constituição em regime de propriedade horizontal do prédio sito na Rua do Sobral, n.º 

41 em Vila Nova de S. Bento – Alteração  

11. Auxílios económicos a alunos do 1.º ciclo do ensino básico – 2ª fase 

12. Parecer sobre aumento de compartes no prédio misto “Barbuda” em Serpa – 

Informação  

13. Proposta de adiantamento de subsídios para a época desportiva 2015/2016 

14. Proposta de desafetação de parcela de terreno em Vale de Vargo 

15. Banda Filarmónica de Brinches – Pedido de apoio financeiro  

16. Loteamento Municipal Monte da Vinha, em Vila Nova de S.Bento – Programa Municipal 

de Habitação Jovem 

17. Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa – Programa Municipal de 

Habitação Jovem  

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 16H30 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 15 de outubro de 2013, para 

secretariar as reuniões do Órgão Executivo, redigi e subscrevo. -------------------------------------------- 

 

 

 

      O Presidente        A Secretária 

 

 

         _________________________              __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                                       (Anabela Baleizão Cataluna)   
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