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Ata n.º 14/2016  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 6 DE JULHO DE 2016 

 

Na Sala de Reuniões da Câmara Municipal, reuniu ordinariamente o Órgão Executivo, no dia 6 

de julho de 2016, 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 13/2016  

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 13, relativa à reunião realizada no dia 22 de junho, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada 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. Segundo aditamento aos Acordos de Execução celebrados com as freguesias de Pias, Brinches, 

Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

3. Proposta de contratação de dois empréstimos  

4. Isenção de pagamento de taxas 

5. Licenças de recinto improvisado 

6. Propriedade horizontal do prédio sito no Largo de Salvador, n.º 28 em Serpa 

7. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

8. Pedido de aprovação de emparcelamento simples do prédio misto denominado Carvalhal, em 

Pias 

9. Fundo de maneio excecional – Ratificação 

10. Ajuste direto – Prestação de serviços na área dos seguros – Ratificação  

11. Proposta de 3.ª alteração ao loteamento I da zona industrial de Serpa, fase 2  
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12. Proposta de 1.ª alteração ao loteamento da zona de atividades económicas de Vila Nova de S. 

Bento 

13. Certificação de nome de rua – Rua da Herdeira, em Serpa 

14. Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do bar das piscinas de Pias 

15. Grupo Coral e Etnográfico Camponeses de Pias – Pedido de apoio para aquisição de trajes 

16. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

1. Segundo aditamento aos Acordos de Execução celebrados com as freguesias de Pias, 

Brinches, Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia, Municipal, na sessão realizada no 

dia 30 de Junho do corrente ano, nos termos do artigo 25º, n.º 1, alínea k), da Lei.º 75/2013, de 

12 de setembro, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração aos Acordos de 

Execução celebrados com as freguesias de Pias, Brinches, Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de 

São Bento e Vale de Vargo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

O Órgão Executivo tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no 

dia 30 de Junho do corrente ano, de acordo com o disposto no artigo 25º, n.º 1, alínea o) da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou por maioria, com as abstenções do PS e os votos a 

favor da CDU e PSD, aprovar a proposta de alteração ao Mapa de Pessoal. ---------------------------- 

 

3. Proposta de contratação de dois empréstimos  

A Câmara Municipal tomou conhecimento que a Assembleia Municipal, na sessão realizada no 

dia 30 de Junho do corrente ano, de acordo com o disposto no artigo 25.º n.º 1 alínea f) do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, das Entidades Intermunicipais e do Associativismo 

Autárquico, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, deliberou, por maioria 

absoluta, com nove abstenções do PS e PSD e catorze votos a favor da CDU, autorizar a 

contratação de dois empréstimos à Caixa Geral de Depósitos, S.A. --------------------------------------- 

 

4. Isenção de pagamento de taxas 

4.1. Junta de Freguesia de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Junta de Freguesia de Brinches, através de Pretensão n.º 9182 

datada de 17 de junho do corrente ano, 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 Junta de Freguesia do pagamento da taxa de ruido, no valor de 
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20,00 euros e de recinto improvisado no valor de 15,00 € respeitante ao espetáculo “Guadiana 

em Festa”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.2.Comissão de Festas das Santas Cruzes 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas das Santas Cruzes, através de Pretensão 

n.º 9377 datada de 21 de junho do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruído (20,00€), de recinto 

improvisado (15,00€) e de ocupação de via pública (20,00€), relativo ao baile dos santos 

populares realizado no dia 25 de Junho. ------------------------------------------------------------------------- 

 

4.3.Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Corpo Nacional de Escutas, através de Pretensão n.º 9519 

datada de 22 de junho do corrente ano, 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 ruído (20,00€) e de recinto 

improvisado (15,00€), relativo ao mastro realizado no dia 28 de junho. --------------------------------- 

 

4.4.Casa do Benfica em Serpa 

De acordo com o solicitado pela Casa do Benfica em Serpa, através de Pretensão n.º 9287 

datada de 20 de junho do corrente ano, 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 entidade do pagamento da taxa de ruído (20,00€), de recinto 

improvisado (15,00€) e ocupação da via pública (20,00€), referente ao baile realizado no dia 25 

de junho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.5.Moto Clube S. Bento 

De acordo com o solicitado pelo Moto Clube S. Bento, através de Pretensão n.º 8887 datada de 

9 de junho do corrente ano, 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 ruído (20,00€) e de recinto improvisado (15,00€), 

referente ao baile realizado no dia 18 de junho. --------------------------------------------------------------- 

 

4.6.Agrupamento de Escolas n.º 1 de Serpa 

De acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas Serpa, através de Pretensão n.º 8956 

datada de 13 de junho do corrente ano, 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 
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unanimidade, isentar aquela Escola do pagamento da taxa de ruído (20,00€) e de recinto 

improvisado (15,00€), referente ao baile realizado no dia 17 de junho. --------------------------------- 

 

4.7.Comissão de Festas do Crespo 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas do Crespo, através de Pretensão n.º 9040 

datada de 15 de junho do corrente ano, 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 Comissão do pagamento da taxa de ruído (20,00€) e de recinto 

improvisado (15,00€), referente ao baile realizado no dia 25 de junho. --------------------------------- 

 

5. Licenças de recinto improvisado 

5.1. Ratificações 

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

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

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

 

Requerente Atividade Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Futebol Clube de Serpa Bailes dos Santos 

Populares 

9920 

2016.06.29 

Dias 10 a 26 de 

junho 

2016.07/01 

 

Junta de Freguesia de 

Brinches 

Evento “Guadiana 

em Festa” 

9180 

2016.06.17 

Dias 18 e 19 de 

junho 

2016.06.17 

Comissão de Festas das 

Santas Cruzes 

Baile dos Santos 

Populares 

9374 

2016.06.21 

Dia 25 de junho 2016.06.23 

Casa do Benfica em 

Serpa 

Baile dos Santos 

Populares 

9285 

2016.06.20 

Dia 25 de junho 2016.06.24 

Comissão de Festas do 

Crespo 

Baile dos Santos 

Populares 

9036 

2016.06.15 

Dia 25 de junho 2016.06.22 

Corpo Nacional de 

Escutas Agrupamento 

377 

Mastro 9516 

2016.06.22 

Dia 28 de junho 2016.06.23 

 

5.2. Comissão de Festas de Pias 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que a comissão de Festas de 

Pais, pretende, a emissão de licença para recinto improvisado, para realizar espetáculo de 

Variedade nos dias 9 e 10 de Julho de 2016, no Largo de Santo António em Pias, na freguesia de 

Pias, com início às 19h00 e termino as 4h00. 
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De acordo com o Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 268/2009, de 29-09, no seu artigo 14º e seguintes, verifica-se que, face ao evento, o pedido 

foi instruído com os elementos necessários. 

De referir, que a aprovação da licença deverá respeitar o exposto nos pontos 1 e 2 do artigo 

16º, Dec-Lei n.º 309/02, de 16/12, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 29-09, ou seja, prevê-se o pagamento da taxa devida para o período de duração 

do evento e só depois a entidade licenciadora analisa o pedido e sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares em vigor, nomeadamente no que respeita a condições 

higieno-sanitárias, comunicando ao promotor, no prazo de cinco dias sobre o despacho de 

aprovação da instalação ou de indeferimento do pedido. 

 Segundo o ponto 2, do referido DL, o despacho de aprovação constitui licença de 

funcionamento. 

Face ao exposto, coloco à consideração superior a emissão da mesma. 

 

 Deliberação 

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

emissão de licença de recinto improvisado, solicitado pela Comissão de Festas de Pias, para 

realizar espetáculo de Variedade nos dias 9 e 10 de Julho de 2016. -------------------------------------- 

 

6. Propriedade horizontal do prédio sito no Largo de Salvador, n.º 28 em Serpa 

Nuno Miguel Rodrigues Gabriel Bentes, solicita a constituição de Propriedade Horizontal do 

prédio urbano, sito no Largo do Salvador, n.º 28, em Serpa, inscrito na matriz urbana com o n.º 

724, da União de Freguesias de Serpa (Salvador e Santa Maria), concelho de Serpa, e descrito 

na conservatória do registo predial de Serpa sob o n.º 1061/20060322, com a área total de 345 

m2 e seguinte composição: área coberta 295 m2; área de descoberta: 50 m2. 

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

datado de 20 de junho do corrente ano, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a constituição do referido prédio, composto por habitação/turismo rural e uso geral, 

que se desenvolvem em rés-do-chão, 1º andar e quintal, perfazendo duas frações autónomas, 

distintas, independentes e isoladas entre si, ambas com saída para a via pública, reunindo as 

condições para ser submetido ao regime de propriedade horizontal, conforme as frações que se 

descrevem: 

Fração A - Destinada a habitação e turismo rural, de tipologia T10, composto por piso térreo, 

piso superior e sótão (desnível da cobertura): Piso térreo composto por seis quartos, oito 

instalações sanitárias, cozinha, sala de estar, sala de refeições, átrio, arrecadação, casa de lenha 

e logradouro; Piso superior e sótão composto por quatro quartos, cozinha, sala, arrumos e 

terraços coberto e descoberto ao mesmo nível. Possui a área bruta total de 454,00 m2. 

Corresponde a esta fração a permilagem de 90,119. Área coberta (construção encerrada) 



                                                   Ata n.º 14 – 06/07 

 
 

2016 

 

 7 

454,00 m² (piso térreo 245,00 m² piso superior 209,00 m²) área descoberta de uso exclusivo da 

fração 96,80 m² (logradouro 50,00 m², terraços cobertos 18,50 m² e terraços descobertos 28,30 

m²) área de implantação (área encerrada do piso térreo) 295,00 m². 

Fração B - Destinada a uso geral, composto por: espaço amplo e instalação sanitária. Possui a 

área total de 50,00 m2. Corresponde a esta fração a permilagem de 9,881. Área coberta 

(construção encerrada) 50,00 m² área descoberta de uso exclusivo da fração 26,50m² (terraços 

descobertos) área de implantação 50,00m² 

São comuns às frações A e B: 

- O terraço descoberto (26,50m²), o solo, bem como toda a estrutura resistente das edificações 

e coberturas, as instalações gerais de água, eletricidade, gás, comunicações e semelhantes, e 

em geral, tudo o que estiver omisso, mas previsto na lei. 

As frações autónomas A e B constituem unidades independentes, distintas e isoladas entre si, 

comunicando diretamente com o exterior, preenchendo por conseguinte os requisitos dos 

artigos 1414.º e 1415.º do Código Civil.--------------------------------------------------------------------------- 
 

7. Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Proposta de atribuição de 

subsidio  

Na sequência do pedido de apoio do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 377 de Serpa, 

para apoio ao seu Plano de Atividades, que inclui as Festas em honra de S.Pedro, e nos termos 

do artigo 33.º n.º 1 alínea u) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir a esta entidade, um subsídio de 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros). 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o nº sequencial 12505/2016.------ 

 

8. Pedido de aprovação de emparcelamento simples do prédio misto denominado 

Carvalhal, em Pias 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º e do n.º 2 do artigo 9.º da Lei 111/2015, de 27/08 

(regime da estruturação fundiária), é requerida por Alceu Claro Orloski, certidão de aprovação 

do projeto de emparcelamento simples, que consiste na doação de uma parcela com a área de 

2250 m2, a desanexar, da parte rústica, do prédio misto descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Serpa sob o n.º 3073/20080808, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 8, da 

secção G (parte), da freguesia de Pias, denominado "Carvalhal", com a área total de 3,375 

hectares, para integrar/emparcelar ao prédio rústico contíguo, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Serpa sob o n.º 333/19870120, inscrito na matriz predial sob o artigo 55, da 

secção G, da freguesia de Pias, denominado "Carvalhal", com a área total de 7,975 hectares, 

para retificação de estremas. 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informa que, face ao Plano Diretor 

Municipal de Serpa, os prédios acima referidos encontram-se afetos a “Espaços agrícolas de 
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regadio” (carta de ordenamento) e simultaneamente à “Reserva Agrícola Nacional - RAN” e ao 

“Perímetro Hidroagrícola” (carta de condicionantes). 

 

Da análise ao pedido, verifica-se que o emparcelamento simples, resultante da doação e 

retificação de estremas, não interfere com “cursos de água e respetivos leitos e margens”, nem 

com construções existentes nos prédios, e beneficia a estrutura fundiária da exploração do 

adquirente, sendo tida em consideração o respeito pelo cumprimento da área mínima da 

exploração do doador". 

Pelo exposto, encontrando-se o pedido instruído com os elementos previstos no n.º 3 do art.º 

9.º da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, e para efeitos do estabelecido no n.º 2 do art.º 9.º, e 

de acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o 

presente projeto de emparcelamento simples. ---------------------------------------------------------------- 

 

9. Fundo de maneio excecional – Ratificação 

Procedeu-se à análise da seguinte informação do Chefe da Divisão de Administração, Finanças, 

Recursos Humanos e Assessoria Jurídica, datada de 24 de junho o corrente ano:  

«Pelo presente documento vem a colaboradora Ana Cristina Gomes Pereira Paixão 

informar que nos próximos dias 30/06, 1, 2 e 3/07, se irá deslocar um autocarro 

municipal a Andorra, para fazer o transporte e acompanhamento do Grupo Coral e 

Etnográfico da Casa do Povo de Serpa. 

Em conformidade solicita a disponibilização de um fundo de maneio para fazer face aos 

pagamentos de gasóleo e portagens, necessários ao longo da viagem. Como não é 

possível apurar os valores exatos que possam estar envolvidos, foi efetuada a seguinte 

estimativa: 

Combustível - 500,00€ 

Portagens - 150,00€ 

Estacionamento - 50,00€ 

Total = 700,00 € 

De acordo com o disposto no Regulamento de Fundos de Maneio, estão constituídos 

dois fundos no montante de 750,00€ cada, no entanto, considerando a data atual (fim 

do mês), nenhum dos fundos (nem ambos em conjunto) possui verba suficiente para 

fazer face a tais despesas. 

Em face ao exposto é solicitado que a Câmara Municipal, de acordo com o ponto n.º 

2.9.10.1.11 do Plano Oficial das Autarquias Locais (POCAL), autorize a constituição de 

um fundo de maneio com caracter pontual e excecional no referido montante de 

700,00€, cujo responsável será a funcionária Ana Cristina Gomes Pereira Paixão, sendo a 

data limite para a sua reposição de 4 de julho de 2016. 
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Considerando que a próxima reunião de Câmara será realizada no dia 6 de julho bem 

como a natureza urgente e excecional do presente pedido, propõe-se, nos termos do 

disposto no artigo 35º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que o ato de 

deferimento seja praticado de imediato pelo Sr. Presidente da Câmara, ficando sujeito a 

ratificação na referida reunião da Câmara Municipal.» 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta e nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 3, da Laei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a constituição de 

um fundo de maneio com caracter pontual e excecional no montante de 700,00€, cujo 

responsável será a funcionária Ana Cristina Gomes Pereira Paixão, sendo a data limite para a 

sua reposição de 4 de julho de 2016.------------------------------------------------------------------------------ 

 

10. Ajuste direto – Prestação de serviços na área dos seguros – Ratificação  

Foi analisada a seguinte informação da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos 

e Assessoria Jurídica, datada de28 de junho último:   

«Considerando que: 

a) Em consequência do procedimento publico ter ficado deserto de propostas, o procedimento, 

por ajuste direto, aberto nos termos do artº 24º, nº 1, aliena b) do Código dos Contratos 

Públicos, foi objeto de deliberação do Órgão Executivo, em 22/06/2016, órgão competente 

para a decisão de contratar, nos termos do artº 18º, nº 1, alínea b) do DL 197/99 de 8 de junho,  

b) As apólices a contratar tem efeitos a partir de 1/07/2016; 

c) Sendo a matéria presente só em reunião de Câmara a 6/07/2016, não seria exequível 

proceder à adjudicação do procedimento e aprovação da minuta do contrato, em tempo útil. 

 

Neste contexto, e pela faculdade oferecida pelo artº 35º, nº 3 do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, não sua atual redação, que 

"em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 

extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da 

competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após 

a sua prática, sob pena de anulabilidade." 

 

Em face do exposto e atentando não ser possível reunir extraordinariamente a Câmara 

Municipal, remete-se à consideração superior a eventual prática dos atos pelo Sr. Presidente, 

sujeitos a ratificação pela Câmara Municipal, na próxima reunião a realizar»: 
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a) Decisão de adjudicação, ao abrigo do disposto nos artigos 73º e 125º nº 1 do CCP, à empresa 

Açoreana Seguros, SA que apresenta proposta no valor de 262.569,74€ (duzentos e sessenta e 

dois mil quinhentos e sessenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), isento de Iva ao 

abrigo do artigo 9º, nº 28 do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, pelo período de 

36 meses, com inicio a 1/07/2016; 

b) Aprovação da minuta do contrato, tendo em conta que a sociedade adjudicatária Açoreana 

Seguros, SA, apresentou documento de caução, tipificado como seguro-caução, com a apólice 

nº 71.00002337 emitida pela Açoreana Seguros, SA, NIPC 512 004 048, em 28/06/2016, 

correspondente a 5% do valor da adjudicação, nos termos do artigo 98º, nº1, do CCP.» 

 

 Deliberação 

De acordo com a proposta da Divisão de Administração, Finanças, Recursos Humanos e 

Assessoria Jurídica, e nos termos do disposto no artigo 35.º, n.º 3, da Laei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar: 

a) Decisão de adjudicação, ao abrigo do disposto nos artigos 73º e 125º nº 1 do CCP, à empresa 

Açoreana Seguros, SA que apresenta proposta no valor de 262.569,74€ (duzentos e sessenta e 

dois mil quinhentos e sessenta e nove euros e setenta e quatro cêntimos), isento de Iva ao 

abrigo do artigo 9º, nº 28 do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, pelo período de 

36 meses, com inicio a 1/07/2016; 

b) Aprovação da minuta do contrato, tendo em conta que a sociedade adjudicatária Açoreana 

Seguros, SA, apresentou documento de caução, tipificado como seguro-caução, com a apólice 

nº 71.00002337 emitida pela Açoreana Seguros, SA, NIPC 512 004 048, em 28/06/2016, 

correspondente a 5% do valor da adjudicação, nos termos do artigo 98º, nº1, do CCP.» ----------- 

 

11. Proposta de 3.ª alteração ao loteamento I da zona industrial de Serpa, fase 2  

1. O loteamento da Zona Industrial de Serpa está abrangido pelo Plano de Urbanização de 

Serpa (PUS) publicado pelo aviso n.º 17228/2012 de 27 de dezembro, alterado por adaptação 

conforme aviso n.º 6890/2015 de 19 de junho. 

 

2. Relativamente ao loteamento aprovado têm-se verificado alguns constrangimentos, 

designadamente quanto ao polígono de implantação imposto e áreas de implantação e 

construção liquidas máximas admitidas (emboras estas estejas balizadas pelo PUS). De facto 

tem-se verificado que os polígonos de implantação estabelecidos, com natural 

desconhecimento das possíveis intenções de investimento, podem colocar dificuldades às 

especificidades ao nível de edificação e funcionamento de algumas empresas. 

 

3. Assim, no quadro do estabelecido do PUS e face aos constrangimentos identificados no 

loteamento aprovado, é proposta uma alteração ao loteamento – 3.ª alteração – de modo a 
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ultrapassar ou minimizar os problemas identificados e criar as melhores condições face aos 

parâmetros do PUS. Os polígonos de implantação passam a ser coincidentes com os limites do 

lote, eliminam-se assim constrangimentos à edificação no lote, ficando naturalmente sujeita ao 

cumprimento da legislação geral. Existe também aumento de área de implantação e da área de 

construção de alguns lotes.  

 

PROPOSTA 

4. Face ao exposto propõe-se que o loteamento fique sujeito ao estabelecido na Planta de 

Síntese e (ao integrante) Quadro Urbanimétrico; e ainda sujeito às seguintes regras: 

4.1 - É permitida a junção de lotes. Para efeitos de edificação a área de implantação resulta do 

somatório do permitido para cada um dos lotes. 

4.2 - Em situações devidamente fundamentadas é admissível a construção de um segundo piso 

em parte ou na totalidade da edificação. 

4.3 - Em situações devidamente justificadas, atendendo à atividade a instalar ou decorrente da 

configuração do terreno, é admissível a execução de piso em cave. 

 

Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 
integrante:  
Memória descritiva 3ª alteração; 

Planta de Síntese 3ª alteração; 

Planta de Síntese 2ª alteração. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 3.ª alteração ao loteamento da 

zona industrial de Serpa, fase 2. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

12. Proposta de 1.ª alteração ao loteamento da zona de atividades económicas de Vila 

Nova de S. ento 

 

1. Vila Nova de S. Bento tem aprovado um Plano de Urbanização (PUVNSB) o qual foi publicado 
pelo Aviso n.º 8834/2015 no Diário da República, 2.ª série, de 11 de agosto. 
 
2. Relativamente ao loteamento aprovado têm-se verificado alguns constrangimentos, 

designadamente quanto aos polígonos de implantação impostos, áreas de implantação e 

disposições regulamentares. De facto tem-se verificado que os polígonos de implantação 

estabelecidos e algumas normas do regulamento podem colocar dificuldades às especificidades 

ao nível de edificação e funcionamento das empresas. 

 

3. A proposta de alteração contempla: 
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3.1 - Alteração do polígono de implantação passando a ser coincidente com os limites do lote. 

Desta forma não se impõem constrangimentos para implantar a edificação no lote, ficando 

naturalmente sujeita ao cumprimento da legislação geral. De facto tem-se verificado que os 

polígonos de implantação estabelecidos, com natural desconhecimento das possíveis intenções 

de investimento, podem colocar dificuldades às especificidades ao nível de edificação e 

funcionamento de algumas empresas. 

3.2 - Aumento da área de implantação dos lotes dentro do limite máximo admitido para o 

Índice de Ocupação Bruto (IOb) [%]=45 com as respetivas alterações no quadro urbanimétrico. 

3.3 – Alteração de alguns aspetos da planta de síntese, incluindo o ajustamento do perfil de 2 

troços de arruamentos e a transformação de 2 espaços verdes isolados em lotes. 

3.4 – Alteração das normas regulamentares do loteamento. 

PROPOSTA 

4. Face ao exposto propõe-se: 

4.1. A revogação do regulamento aplicável ao Loteamento da ZAE_VNSB que corresponde ao 
regulamento do Plano de Pormenor da ZAE de Vila Nova de São Bento publicado no Diário da 
República, 1.ª série - B, n.º 213, de 7 de novembro de 2005; 
 
4.2. O loteamento fica sujeito ao estabelecido na Planta de Síntese e (ao integrante) Quadro 

Urbanimétrico. 

4.3. O loteamento fica sujeito às seguintes normas: 
 
4.3.1. É permitida a junção de lotes. Para efeitos de edificação a área de implantação resulta do 
somatório do permitido para cada um dos lotes. 
 
4.3.2. Em situações devidamente fundamentadas é admissível a construção de um segundo 
piso em parte ou na totalidade da edificação. 
 
4.3.3. Altura máxima da fachada 10 m, com exceção para edifícios e partes de edifícios não 
habitacionais cuja natureza funcional e técnica exija uma altura superior; 
 
4.3.4. É admissível a execução de piso em cave em situações devidamente justificadas 
atendendo à atividade a instalar ou decorrente da configuração do terreno. 
 
Foi distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela fazendo parte 
integrante:  
Memória descritiva 1ª alteração; 

Planta de Síntese 1ª alteração; 
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Planta de Síntese original. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 1.ª alteração ao loteamento da zona 

de atividades económicas de Vila Nova de S. Bento. ---------------------------------------------------------- 

 

13. Certificação de nome de rua – Rua da Herdeira, em Serpa 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território informam que, verificou-se que o 

arruamento onde se pretende efetuar a atribuição não dispõe de placa com identificação 

Toponímia. 

O arruamento em questão está identificado no SIG como “ Rua da Herdeira”, no entanto é a 

mesma também denominada ou conhecida como “Travessa da Herdeira”, “Travessa dos 

Herdeiros” e “ Travessa do Forte”. 

Face ao exposto proponho que o presente seja presente a reunião de Camara que o nome do 

arruamento em questão seja devidamente certificado como “ Rua da Herdeira”. 

Proponho ainda que posteriormente o presente deverá ser enviado para a DOM, para que seja 

providenciada a colocação das placas identificativas do arruamento. 

 

 

 

 Deliberação 

De acordo com a informação dos serviços técnicos da Divisão do Urbanismo e Ordenamento do 

Território, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, certificar que o arruamento em 

questão designa-se por “Rua da Herdeira”. ---------------------------------------------------------------------- 
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14. Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do bar das piscinas de Pias 

A Unidade Municipal de Cultura Desporto e Juventude informa que o Piense Sporting Clube, a 

exemplo da época balnear anterior, solicitou ao Município de Serpa a exploração do bar da 

piscina municipal de Pias. 

Considerando que foi aberto concurso para exploração deste Bar para a presente época 

balnear, tendo o mesmo ficado deserto, e tendo agora o Piense Sporting Clube manifestado 

interesse na sua exploração, propõem a entrega da exploração do bar da piscina municipal de 

Pias a este Clube, sob a forma de apoio pontual, atendendo à sua natureza jurídica 

(Associação), no âmbito do apoio ao movimento associativo local, aliando o fato ao 

imprescindível funcionamento do serviço aos utilizadores da Piscina no período junho-

setembro de 2016. 

 

 Deliberação 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a exploração do bar da piscina 

municipal de Pias ao Piense Sporting Clube, sob a forma de apoio pontual, atendendo à sua 

natureza jurídica, no âmbito do apoio ao movimento associativo local, no período de junho a 

setembro de 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. Grupo Coral e Etnográfico Camponeses de Pias – Pedido de apoio para aquisição de trajes 

A Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude informa que o Grupo Coral e 

Etnográfico “Os Camponeses de Pias” solicita apoio pontual para aquisição e renovação de 

trajes para os elementos do grupo. 

De acordo com o Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, Capitulo I e IV, 

propõem um apoio pontual ao Grupo Coral e Etnográfico “Os Camponeses de Pias”, através da 

atribuição de um subsídio de 1 000,00€ (mil euros). 

O Serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento com o nº sequencial 

12507/2016. 

 

 Deliberação 

Face ao exposto, nos termos do artigo n.º 33.º, n-º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro r Regulamento Municipal de Apoio ao Movimento Associativo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, atribuir ao Grupo Coral etnográfico Camponeses de Pias um 

subsídio no valor de 1000,00€ (mil euros) para apoio na aquisição de trajes. -------------------------- 
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16. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 125 referente ao 

dia 5 de julho de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 841.899,23 (oitocentos e quarenta 

e um mil, oitocentos e oitenta e nove euros e vinte e três cêntimos) e 186.225,27 (cento e 

oitenta e seis mil, duzentos e vinte e cinco euros e vinte e sete cêntimos), respeitantes a 

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

 

Após terminar a apreciação dos assuntos da ordem de trabalhos, interveio o Sr. Vereador João 

Manuel Pereira dos Santos para relembrar que sob proposta dos Vereadores eleitos pelo PS, foi 

sugerida a alteração ao protocolo assinado entre o Município de Serpa e a editora “Planeta 

Tangerina”, no âmbito do projeto “1.º Prémio Internacional de Serpa para o Álbum Ilustrado 

2015”, de modo a serem salvaguardados os interesses do município no que diz respeito a 

direitos de autor em edições posteriores do “Álbum da ANA”, vencedor do prémio. Na altura, o 

parecer dos Serviços da Unidade Municipal de Cultura e Desporto foi oposto a esta proposta, 

pelo que não foram acautelados os interesses do município. Recentemente teve conhecimento 

de que o álbum premiado já se encontra traduzido e vai ter edições na Argentina, França e 

Coreia do Sul, o que reforça a opinião de que esta situação foi mal conduzida neste aspeto, e 

deverá ter-se em conta em edições futuras, nomeadamente através da negociação de uma 

percentagem de livros a entregar à Câmara em cada edição, ou a inclusão de prospetos do 

concelho nos mesmos. Termina a sua intervenção referindo que gostaria de dar os parabéns à 

Câmara pelo sucesso da iniciativa. 

 

De seguida, o Sr. Presidente intervém para referir que não considera que a Câmara tenha ficado 

lesada no processo, uma vez que o objetivo do mesmo foi cumprido, ou seja, promover a 

cultura e divulgar internacionalmente o concelho. A este concurso concorreram cerca de 200 

projetos de 20 países diferentes, o que traduz o excelente trabalho desenvolvido na sua 

divulgação e a superação das expetativas iniciais. Durante o processo de negociação com a 

entidade parceira, a Câmara nunca considerou que tirar dividendos do mesmo fosse um 

objetivo, os dividendos seriam, essencialmente, promover o município, tanto que, 

independentemente da edição ser nacional ou internacional, o símbolo da Câmara, bem como 

o seu nome, estão presentes na capa. Todo o trabalho de divulgação bem como despesas de 

edição, neste momento, são da responsabilidade da editora, sendo que dessa perspetiva, é 

justo que os proveitos sejam da mesma, no entanto, em edições futuras será novamente esta 

questão equacionada. 

 

O Vereador João Pereira Santos tomou novamente a palavra, congratulando-se pelo facto de o 

Srº Presidente, nas suas palavras, ter manifestado abertura para repensar o protocolo em 

futuras edições do prémio. Esclareceu que os vereadores do PS nunca se opuseram à iniciativa, 
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mas sim ao protocolo efetuado com a editora Planeta Tangerina. Reafirmou que considera que 

a Câmara Municipal de Serpa não fez uma boa gestão do processo ao abdicar de direitos sobre 

futuras edições do livro, algo que não sucederia se tivesse tomado atenção às propostas da 

oposição, e manifestou dúvidas relativamente à efetiva internacionalização do município pela 

introdução do símbolo da Câmara e menção do prémio na capa do livro. Continuou dizendo 

que sendo certo que a Câmara não terá qualquer despesa em futuras edições do livro, é 

também verdade que a organização do prémio por si só representa um investimento que, 

naturalmente, ultrapassa uma primeira edição e que, em caso de sucesso editorial, como 

parece estar a acontecer, coloca todas as mais-valias nas mãos da editora. Acrescentou ainda 

que, numa altura em que o turismo está a aumentar, seria interessante ter à venda em Serpa o 

livro traduzido em espanhol e francês, pelo que faria todo o sentido a Câmara ter direito a 

alguns exemplares da obra noutras línguas. --------------------------------------------------------------------- 

 

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

 

 Segundo aditamento aos Acordos de Execução celebrados com as freguesias de Pias, 

Brinches, Vila Verde de Ficalho e Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo 

 Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

 Proposta de contratação de dois empréstimos  

 Isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Propriedade horizontal do prédio sito no Largo de Salvador, n.º 28 em Serpa 

 Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 377 Serpa – Proposta de atribuição de subsidio  

 Pedido de aprovação de emparcelamento simples do prédio misto denominado 

Carvalhal, em Pias 

 Fundo de maneio excecional – Ratificação 

 Ajuste direto – Prestação de serviços na área dos seguros – Ratificação  

 Proposta de 3.ª alteração ao loteamento I da zona industrial de Serpa, fase 2  

 Proposta de 1.ª alteração ao loteamento da zona de atividades económicas de Vila Nova 

de S. Bento 
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 Certificação de nome de rua – Rua da Herdeira, em Serpa 

 Piense Sporting Clube – Proposta de exploração do bar das piscinas de Pias 

 Grupo Coral e Etnográfico Camponeses de Pias – Pedido de apoio para aquisição de 

trajes 

 

O Senhor presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15:00 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 Carla Maria Silvestre de Ornelas, Assistente 

Técnica, nomeada por despacho do Presidente da Câmara, datado de 7 de janeiro de 2014, 

para secretariar as reuniões do Órgão Executivo, em regime de substituição, redigi e 

subscrevo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

     O Presidente                A Secretária 

 

         _________________________        __________________________ 
              (Tomé Alexandre Martins Pires)                                          (Carla Maria Silvestre de Ornelas) 
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Ata n.º 14/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 6 de julho 

 

 

 

Anexo 1 – Proposta de 3.ª alteração ao loteamento da zona industrial de Serpa, fase 2 

 

Anexo 2 – Proposta de 1.ª alteração ao loteamento da zona de atividades económicas de Vila 

Nova de S. Bento 

 

 
 

 

 


