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Ata n.º 18/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 17 DE AGOSTO DE 2016 

 

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

no dia 17 de agosto de 2016, pelas dezassete 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 17/2016  

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 17, relativa à reunião realizada no dia 3 de agosto, 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. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

2. Licenças de recinto improvisado 

3. Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade para o prédio “Horta Nova”, em 

Brinches  

4. Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade e Aumento de Compartes para o 

prédio “Herdade do Monte Lobo e Joana Afonso”, em Serpa 

5. Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade e Aumento de Compartes para o 

prédio “Pedreiras”, em Vila Nova de S. Bento 

6. Pedido de alteração da titularidade do lote terreno n.º 32 - Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S. Bento  

7. Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Defeitos de Obra  

8. Empreitada de Requalificação da Estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e 

Serpa/Mina da Orada/Brinches) CP 8/2010 – Redução de Caução 

9. Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S. Bento 

10. Destaque de parcela – Praceta D.ª Maria do Carmo Horta Barroso, n.º 8, Vila Nova de S. 

Bento 
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11. Destaque de parcela – Rua de Macau, n.º 20, em Pias 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555799, de 16/12 no prédio urbano sito na 

Rua de Sevilha n.º 35, em Serpa 

13. Pedido de apoio financeiro – APROSerpa Associação de Produtores de Serpa 

14. Pedido de isenção de pagamento de taxa na Piscina Municipal Descoberta de Serpa – 

Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, em Serpa  

15. Protocolo de Cooperação “Rede de Vigilância de Vetores” – Unidade de Saúde Pública, 

Centro de Saúde de Beja 2 

16. Protocolo de Utilização de Equipamentos e Viaturas – Resialentejo, Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M.    

17. Contrato Local de Segurança no Município de Serpa 

18. Resumo Diário da Tesouraria 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

1.1.Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Junta de Freguesia de Vila Verde de Ficalho, através de 

Pretensão n.º 11952 datada de 2 de agosto 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 20,00 euros e de recinto improvisado, no valor de 45,00 euros, respeitante à 

realização do 10.º Festival de Artes e Ofícios da Raia FAIA, nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2016. -- 

 

1.2.Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, através 

de Pretensão n.º 12222 datada de 8 de agosto 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 de Festas do pagamento da taxa de ruido, 

no valor de 180,00 euros e de recinto improvisado, no valor de 135,00 euros, respeitante 

Esplanada aberta com música ao vivo, a realizar nos dias 5, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 26 e 27 de 

agosto de 2016. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.3.Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Vila Verde de Ficalho, através de 

Pretensão n.º 12086 datada de 4 de agosto 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 de Festas do pagamento da taxa de ruido, 
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no valor de 20,00 euros, respeitante à realização de um baile nos dias 13 e 14 de agosto de 

2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.4.Comissão de Festas de Brinches 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Brinches, através de Pretensão n.º 

11736 datada de 29 de julho 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 de Festas do pagamento da taxa de ruido, no valor de 

20,00 euros e de recinto improvisado, no valor de 30,00 euros, respeitante à realização de um 

baile nos dias 5 e 6 de agosto de 2016. --------------------------------------------------------------------------- 

 

1.5.Comissão de Festas de Santa Iria 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Santa Iria, através de Pretensão n.º 

11876 datada de 2 de agosto 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 de Festas do pagamento da taxa de ruido, no valor de 

20,00 euros e de recinto improvisado, no valor de 15,00 euros, respeitante à realização de um 

baile no dia 6 de agosto de 2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.6.Comissão de Festas de Vales Mortos 

De acordo com o solicitado pela Comissão de Festas de Vales Mortos, através de Pretensão n.º 

11521 datada de 26 de julho 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 de Festas do pagamento da taxa de ruido, no valor de 

20,00 euros e de recinto improvisado, no valor de 60,00 euros, respeitante à realização de 

atividades culturais nos dias 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2016, durante as Festas da localidade.  

 

2. Licenças de recinto improvisado 

2.1. 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  

Junta de Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho 

10.º Festival de 

Artes e Ofícios de 

Raia FATOR 

1149 

2016.08.03 

Dias 5 a 6 e 7 de 

agosto 

2016.08.05 

Comissão de Festas de Baile 11874 Dias 6 e 7 de 2016.08.05 
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Santa Iria 2016.08.02 agosto 

Comissão de Festas de 

Brinches 

Baile e Variedades 11732 

2016.07.29 

Dias 5 e 6 de 

agosto 

2016.08.05 

Comissão de Festas de 

Santa Iria 

Baile 11874 

2016.08.02 

Dias 6 e 7 de 

agosto 

2016.08.05 

Comissão de Festas de 

Nossa Senhora da 

Guadalupe 

Esplanada de fim-

de-semana com 

música ao vivo 

12221 

2016.08.08 

De 12 a 27 de 

agosto  

2016.08.10 

Comissão de Festas de 

Pias  

Espetáculo de 

Variedades 

11688 

2016.07.08 

Dias 13 e 14 de 

agosto 

2016.08.10 

 

2.2. Comissão de Festas de Pias  

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

Pias, pretende a emissão de licença para recinto improvisado, para realização de espetáculo de 

Variedades, no âmbito da realização das Festas em Honra de S. Luís e Santa Luzia, nos dias 25 a 

30 de agosto de 2016, no Logradouro do espaço dos Casões da Junta de Freguesia de Pias, na 

estrada de Brinches, em Pias, com início às 22h00 e término às 8h00. 

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, colocam à consideração superior a emissão da mesma. ------------------------------ 

 

 Deliberação 

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

emissão da licença para a realização de Espetáculo de Variedades no âmbito das Festas da 

freguesia, nos dias 25 a 30 de agosto de 2016, no Logradouro do espaço dos Casões da Junta de 

Freguesia de Pias, na estrada de Brinches, em Pias. ----------------------------------------------------------- 

 

 

 



                                                    Ata n.º 18 – 17/08 

 
 

2016 

 

 6 

3. Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade para o prédio “Horta Nova”, em 

Brinches  

Conforme parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 8 de 

agosto de 2016, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

constituição de compropriedade, no prédio rústico denominado "Horta Nova", atualmente 

descrito na competente Conservatória do Registo Predial de Serpa, sob o n.º 2866/20150623 e 

inscrito na matriz predial da freguesia de Brinches, sob o artigo 265 | Secção D, com 

37,0875hectares, decorrente da partilha por óbito de João Cortez Vaz e subsequente 

adjudicação de 1/3 a Francisco José das Neves Cortez Vaz, casado com Raquel Margarida Neto 

Martins de Lima Cortez Vaz, 1/3 a João Manuel das Neves Cortez Vaz, casado com Maria 

Zulmira Rodrigues Antunes e 1/3 a Ana Maria das Neves Cortez Vaz, viúva, por não se verificar 

que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação ao regime legal 

dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 1, 

da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 16 

de julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

            

4. Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade e Aumento de Compartes para 

o prédio “Herdade do Monte Lobo e Joana Afonso”, em Serpa  

Conforme parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 8 de 

agosto de 2016, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

constituição de compropriedade e aumento de compartes decorrente da DOAÇÃO de José 

Manuel da Silva Appleton e Maria da Graça Mourato Vermelho Mega Appleton, com reserva 

para si do usufruto vitalício, simultâneo e sucessivo, no prédio misto, situado em “Herdade do 

Monte Lobo e Joana Afonso”, descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

73/19851008, com a matriz predial rústica 20, da secção P, e artigo matricial urbano n.º 1422, 

da (extinta) freguesia de Santa Maria (Serpa), e identificado na caderneta predial urbana do 

Serviço de Finanças de Serpa, na matriz predial rústica sob o artigo 20 da secção 1P, e com o 

artigo matricial 2031 (anterior 1422), da União das Freguesias de Serpa (Salvador e Santa 

Maria), concelho de Serpa, em comum e sem determinação de parte ou direito, aos dois filhos, 

Francisco Mourato Vermelho Mega Appleton e Tomás Mourato Vermelho Mega Appleton, por 

não se verificar que a referida transmissão vise ou dela resulte parcelamento físico em violação 

ao regime legal dos loteamentos urbanos, conforme o disposto e para os efeitos previstos no 

artigo 54º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade e Aumento de Compartes para 

o prédio “Pedreiras”, em Vila Nova de S. Bento  

Conforme parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 8 de 

agosto de 2016, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à 

constituição de compropriedade e aumento de compartes no prédio rústico denominado 

"Pedreiras", inscrito na matriz predial rústica, da extinta Freguesia de Vila Nova de São Bento, 

concelho de Serpa, sob o artigo 128, Secção H, e descrito na Conservatória do Registo Predial 

sob o número 621/19881003, conforme o disposto e para os efeitos previstos no artigo 54º, n.º 

1, da Lei n.º 91/95, de 02 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015 de 

16 de julho, em resultado de permuta com o prédio rústico (artigo 184, Secção H) a: 

- Domingos Rafael Mendes, Maria de Lurdes Mendes Santos, Paula Alexandra Mendes dos 

Santos, Maria Bárbara Mendes (ou Maria Bárbara Mendes Lopes), Felisberto Mendes Ribeiro 

Lopes e Rosa Amorosa Mendes Ribeiro Lopes. 

De harmonia com o n.º 2, do supra citado dispositivo legal, a Câmara Municipal só pode emitir 

parecer desfavorável "com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulta 

parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeadamente 

pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não 

urbana". 

Verifica-se que o prédio rústico, possui a área total de 8875,00 metros quadrados, pelo que a 

quota ideal a transmitir a cada um dos seis novos comproprietários, corresponde a 1479,16 

metros quadrados, logo, sem "qualquer rendabilidade económica não urbana". --------------------- 

 

6. Pedido de alteração da titularidade do lote terreno n.º 32 - Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S. Bento  

Através de informação datada de 29 de julho de 2016, os serviços da Divisão de 

Desenvolvimento Estratégico informam que em Reunião de Câmara Municipal datada de 

19.03.2014 foi atribuído a Leandro Manuel Martins Sidoncha o lote n.º 32 na Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento. 

 

Agora, resultante das necessidades legais verificadas para efetivar o contrato de compra e 

venda do referido lote, solicita a alteração da titularidade do respetivo lote para a empresa 

Oficina de Mármores e Granitos – Leandro Sidoncha Unipessoal, Lda da qual ele é o único sócio 

gerente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

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

Reunião de Câmara de 19 de março de 2014, relativamente à titularidade do Lote n.º 32 da 

Zona de Atividades de Vila Nova de S. Bento, passando este para a titularidade da empresa - 

Oficina de Mármores e Granitos – Leandro Sidoncha Unipessoal, Lda. ----------------------------------- 
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7. Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Defeitos de Obra  

Sobre o assunto designado em epígrafe, o Serviço de Empreitadas informa que, no âmbito da 

garantia da empreitada de “Execução do Salão Polivalente de Serpa”, o adjudicatário procedeu, 

fora do prazo, à correção deficiente/insuficiente de parte dos trabalhos e ficaram por corrigir 

alguns trabalhos. 

 

No âmbito da manutenção do sistema de AVAC, efetuada pela empresa EFIMA, verificou-se que 

existem defeitos na instalação, tais como: 

 

1- Bomba de circulação – a bomba instalada é da mesma marca e modelo da 

referenciada no caderno de encargos (Wilo Stratos-D 65/1-12), no entanto, debita 

caudal insuficiente para o Chiller funcionar corretamente. Por o caudal ser 

insuficiente, origina o problema do deltaT referenciado nos relatórios da DAIKIN. 

Deve ser revista/trocada a bomba visto que este problema persiste desde o 

arranque da instalação e está referenciado.  

2- Gestão técnica – não funciona corretamente. A consola bloqueia e leva várias horas 

a desbloquear, quando o faz. As válvulas das UTA´s demoram muito tempo a atuar 

(mais de 30 minutos). Deve ser revista a gestão (software) e o fabricante analisar a 

razão do bloqueio da central bem como o atraso na atuação das UTA´s.  

 

Defeitos da obra/trabalhos não corrigidos: 

 Vidro partido; - 3250€; 

 Pavimento vinílico com bolsas de ar; - 300€ 

 Infiltração de água (zona de ligação entre edifícios) e revestimento em gesso cartonado 

degradado; - 600€ 

 Revestimento degradado na zona de acesso à cobertura; - 150€ 

 Sistema de climatização (AVAC) – 11.192,84€; 

Defeitos da obra/trabalhos corrigidos de forma deficiente ou insuficiente: 

 Muro de suporte - 4500€ 

 

O valor estimado para correção dos defeitos de obra é de 19.992,84€ (dezanove mil 

novecentos e noventa e dois euros e oitenta e quatro cêntimos), ao qual acresce o valor do 

IVA à taxa legal em vigor. Alerta-se para o facto de poderem surgir novas anomalias, não 

detetadas no âmbito da manutenção do sistema de Climatização, o que poderá aumentar o 

valor da reparação dos defeitos da obra. Para além do valor da reparação dos defeitos poderá o 
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Dono da Obra exigir uma indemnização pelos prejuízos causados, no entanto, deve este 

assunto ser analisado pelo Departamento Jurídico. 

 

Findo o prazo estipulado para reparação dos defeitos de obra, propõe-se o acionamento da 

garantia bancária ou caução para correção dos mesmos. Conforme o disposto no ponto 3 do 

artigo 396.º, se a correção dos defeitos ordenada não for executada no prazo fixado, o dono da 

obra pode optar pela execução dos referidos trabalhos, diretamente ou por intermédio de 

terceiro. No caso em análise, propõe-se que estes sejam solicitados a terceiro, através de 

procedimento próprio de contratação pública. ----------------------------------------------------------------- 

 

 Deliberação  

Face ao exposto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 296.º, 

n.º1 alínea b) do Código dos Contratos Públicos, executar a caução prestada, para fazer face aos 

prejuízos incorridos, por força do incumprimento do contrato. -------------------------------------------- 

 

8. Empreitada de Requalificação da Estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e 

Serpa/Mina da Orada/Brinches) CP 8/2010 – Redução de Caução 

A Subunidade de Contratação Pública e Aprovisionamento informa que empresa Rvias – Obras 

Públicas, A. C. E., solicita a devolução parcial das cauções prestadas no âmbito do concurso 

acima identificado, no valor de 2.741.49€ (dois mil, setecentos e quarenta e um euros e 

quarenta e nove cêntimos), que corresponde a 15% dos valores retidos na Gestão Financeira. 

De acordo com o estipulado na alínea d) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 

de agosto, alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, (decreto que estabelece um 

regime excecional de libertação de cauções em empreitadas de obras públicas), a libertação 

deverá ser de 15% do total das cauções. 

 

No entanto, cumpre informar o seguinte:  

 O auto de receção provisório data de 12/06/2012; 

 O pedido para a redução da caução foi feito de acordo com as normas estipuladas no nº 

1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de agosto; 

 O Seguro-Caução com a apólice nº 200541220/0, emitido pela Companhia de Seguros 

Allianz Portugal, S. A. em 11/08/2010, prestada pela empresa Barrabrita - Central de 

Britagem e Asfaltos, S. A., atual Rvias – Obras Públicas, A. C. E., cujo valor inicial era de 

17.037,84€ (dezassete mil, trinta e sete euros e oitenta e quatro cêntimos), que 

correspondia a 5% do valor contratual foi cancelado por falta de pagamento, conforme 

informações exaradas na SGD com os números 126241 e 6301, de 21/09/2015; 

 A subunidade de Gestão Financeira efetuou retenções para reforço de caução no âmbito 

do contrato inicial e trabalhos a mais, num total de 18.276,60€ € (dezoito mil, duzentos 
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e setenta e seis euros e sessenta cêntimos), dos quais já forma libertados o valor total 

de 13.707,46€ (treze mil, setecentos e sete euros e quarenta e seis cêntimos), estando 

ainda caucionado o valor de 4.569,14€ (quatro mil, quinhentos e sessenta e nove euros 

e catorze cêntimos); 

 O total das cauções, do contrato inicial e trabalhos a mais, é o valor de 35.314,44€ 

(trinta e cinco mil, trezentos e catorze euros e quarenta e quatro cêntimos).  

 Como à presente data decorreram 4 (quatro) anos contados da data da consignação, o 

valor a libertar deveria ser de 5.297,17€ (cinco mil, duzentos e noventa e sete euros e 

dezassete cêntimos) do total das cauções, que corresponde a 15% da caução total, de 

acordo com o estipulado na alínea d) do nº 2 do artº 3º da Decreto-Lei nº 190/2012, de 

22 de agosto, alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, ficando ainda 

caucionado o valor de 3.531,44€ (três mil, quinhentos e trinta e um euros e quarenta e 

quatro cêntimos). 

Tendo em conta que, como foi referido acima, o seguro-caução foi cancelado e a única caução 

existente é a retenção efetuada pela Gestão Financeira, com o valor atual de 4.569,14€ (quatro 

mil, quinhentos e sessenta e nove euros e catorze cêntimos), sugere-se que a libertação seja de 

1.037,70€ (mil e trinta e sete euros, e setenta cêntimos), para que fique assegurado o 

montante devido de 3.531,44€ (três mil, quinhentos e trinta e um euros e quarenta e quatro 

cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Face ao exposto, e nos termos do nº 1, do artigo 3º do Decreto-Lei nº 190/2012, de 22 de 

agosto, alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar que se proceda à libertação de parte da caução, no montante de 

1.037,70€ (mil e trinta e sete euros e setenta cêntimos). ---------------------------------------------------  
 

 

9. Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S. Bento 

Procedeu-se à análise da seguinte informação, emitida pela Divisão de Urbanismo e 

Ordenamento do Território, em 29 de julho do corrente ano:  

 

«O Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila Nova de São Bento (LM 
ZAE_VNSB) foi aprovado em reunião de Câmara Municipal de 01-02-2004 e objeto da 1.ª 
alteração aprovada em reunião de 06-07-2016. 

Instrução do processo: 

•Certidões da Conservatória de Registo Predial referentes aos prédios objeto de alteração. 

•Memória descritiva e justificativa; 
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•Planta de localização (desenho n.º 2); 

•Planta da situação existente (desenho n.º 3); 

•Planta de síntese – Proposta de alteração (desenho n.º 4); 

•Termos de responsabilidade do autor e coordenador do projeto;  

•Ficha de elementos estatísticos. 

Identificação dos prédios objeto de alteração de licença de loteamento: 

São apresentadas as certidões da Conservatória do Registo Predial (CRP) referentes aos lotes 28 
e 26. De acordo com a respetiva certidão o lote 28 está descrito sob o n.º 3684/20070320, 
Freguesia de Vila Nova de São Bento, tendo resultado da anexação dos prédios 3578/20060511 
e 3578/2006/05/11. O lote 26 está descrito sob o n.º 3577/20060511 da mesma freguesia. 

Da descrição do lote 28 consta a área de 1.989,00 m2 que é igual à soma das áreas dos lotes 27 
e 28 conforme constam da planta de síntese. 

Relativamente ao lote 28 o sujeito ativo é Carlos Romeiro, Comércio e Distribuição de Bebidas, 
Lda. O sujeito ativo do lote 26 é Vilabento, Comércio e Distribuição de Bebidas, Lda.  

O Loteamento da ZAE de VNSB aprovado em reunião de Câmara Municipal de 01-02-2004, tem 
na planta de síntese representados os lotes 26, 27 e 28. Como elemento integrante consta o 
regulamento do Plano de Pormenor da ZAE de Vila Nova de São Bento. Nos termos do artigo 5.º 
do regulamento “Os lotes estão indicados nas plantas e poderão ser agrupados de modo a 
permitir a ampliação das unidades industriais ou garantir áreas adequadas ao tipo de 
exploração pretendida, desde que tal ampliação ou redimensionamento seja devidamente 
justificado quanto à sua necessidade e viabilidade e tal justificação seja aprovada pela Câmara 
Municipal de Serpa.”. 

O regulamento foi revogado no âmbito da 1.ª alteração ao loteamento aprovada em reunião de 
Câmara Municipal de 06-07-2016. No manteve-se uma norma que estabelece a permissão da 
junção de lotes e a área de implantação como resultado do somatório do permitido para cada 
um dos lotes. Mantiveram-se igualmente os lotes 26, 27 e 28. 

Legitimidade do requerente: 

O requerimento de licenciamento da operação urbanística – alteração de loteamento – é 
efetuado por Carlos Alberto Dias Romeiro, na qualidade de sócio – gerente das empresas Carlos 
romeiro, Lda. e Vilabento Lda.  

Consultada a certidão permanente de ambas as empresas verifica-se a legitimidade do 
requerente para promover a operação urbanística. 
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Enquadramento em instrumentos de planeamento territorial: 

Para Vila Nova de São Bento está em vigor o Plano de Urbanização (PUVNSB) publicado pelo 
Aviso n.º 8834/2015, de 11 de agosto. 

O Loteamento Municipal da ZAE_VNSB está abrangido, nos termos do PUVNSB, pela categoria 
Solo Urbanizado – Zona de Atividades Económicas, cujos parâmetros se apresentam no 
seguinte extrato do regulamento: 

 

Proposta: 

A proposta de alteração ao loteamento tem como objetivo, de acordo com a Memória 
Descritiva (M.D.), “a junção dos lotes 28 e 26, e a sua transformação no lote 27.”. 

Ainda de acordo com a M.D. e em termos de Quadro Urbanimétrico a proposta toma a seguinte 
forma: 

 

Na M.D. é referido que “O lote 28 teve origem nos lotes 28 e 27, conforme alteração efetuada e 
que teve despacho na C.M. Serpa a 20-11-2006 (comprovativo no Anexo I) …” 1. Como referido 
acima o lote 28 está descrito sob o n.º 3684/20070320, Freguesia de Vila Nova de São Bento, 
tendo resultado da anexação dos prédios 3578/20060511 e 3578/2006/05/11. 

                                                 
 
1   Cópia do comprovativo apresentado (declaração da câmara municipal) em anexo à informação. 
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É também justificado que “A manutenção do n.º 27 do lote tem a ver com o facto de toda a 
correspondência e documentação relativa às empresas se encontrar direcionada para aí, e 
alterar o n.º implicaria a renovação de toda a documentação e atualização de morada.”. 

Apreciação da proposta: 

Nos termos da 1.ª alteração ao loteamento aprovada em reunião de Câmara Municipal de 06-
07-2016 é estabelecido que “É permitida a junção de lotes. Para efeitos de edificação a área de 
implantação resulta do somatório do permitido para cada um dos lotes.”. 

A alteração agora proposta, de junção dos lotes 26, 27 e 28 num único lote designado 27, está 
conforme o estabelecido na 1.ª alteração e portanto conforme o PUVNSB. 

Procedimento de alteração à licença: 

Nos termos do n.º8 do artigo 27.º do RJUE as alterações à licença de loteamento, com ou sem 
variação do número de lotes, que se traduzam na variação das áreas de implantação, de 
construção ou variação do número de fogos até 3%, desde que observem os parâmetros 
urbanísticos ou utilizações constantes de plano municipal ou intermunicipal de ordenamento 
do território, são aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de 
quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e regulamentares 
aplicáveis. 

Na proposta de alteração em apreciação não existe aumento da área de construção. Existe a 
junção de três lotes em um, designado 27, sendo que a área de implantação resultante consiste 
no somatório do permitido para cada um dos lotes. 

Assim sendo, atendendo a que a alteração está conforme os parâmetros urbanísticos do 
PUVNSB a alteração ao loteamento é aprovada nos termos do referido n.º8 do artigo 27.º. 

Resumo:  

O pedido de alteração do Loteamento da ZAE de VNSB com o fim de proceder à junção dos 
lotes 26, 27 e 28 num único lote designado 27, com área de 2949,00m2, área de implantação 
máxima de 2211,75 m2 e com usos de “Industria / Armazenagem / Comercio / Outros” está 
conforme o estabelecido na 1.ª alteração e conforme o PUVNSB, reunindo condições para ser 
aprovado.  

Nos termos do artigo 26.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação propõe-se para 
aprovação a 2.ª Alteração ao Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas de Vila 
Nova de São Bento. » ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Nos termos do artigo 26.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona de 

Atividades Económicas de Vila Nova de S. Bento. -------------------------------------------------------------- 
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10. Destaque de parcela – Praceta D.ª Maria do Carmo Horta Barroso, n.º 8, Vila Nova de 

S. Bento 

A Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, informa que no prédio urbano registado 
na Conservatória do Registo Predial, descrito sob o n.º1380/19921216 e inscrito na matriz 
predial urbana com o art.º 1846 - 385,53m2 de área total (218,33m2 de área coberta e 
167,20m2 de área descoberta), pretende-se destacar uma única parcela com a seguinte 
descrição: 
 
PARCELA A DESTACAR – Confronta com a via pública, pela avenida da Liberdade, s/n; 
Área total de terreno com 192,71m2; 
Área coberta/construção com 124,68m2; 
Área descoberta com 68,03m2; 
Coeficiente de ocupação – 0.65. 
 
PARCELA RESULTANTE – Confronta com a via pública, pela com a praceta D.ª Maria do Carmo 
Horta Barroso, n.º8; 
Área total de terreno com 192,81m2; 
Área coberta/construção com 93,65m2; 
Área descoberta com 99,16m2; 
Coeficiente de ocupação – 0.49. 
 
Ambas as construções existentes no prédio urbano confrontam com a via pública, pela Praceta 
D.ª Maria do Carmo Horta Barroso, n.º8 e Avenida da Liberdade. 
No Plano Diretor Municipal em vigor, o prédio urbano insere-se na seguinte classe de espaço: 
espaços centrais e residenciais (nível 2). 
 
No Plano de Urbanização de VNSB, encontra-se inserido em zona habitacional consolidada. 
Ambas as parcelas cumprem os índices de ocupação e de utilização definidos no quadro síntese 
do regulamento do Plano de Urbanização de VNSB. 
 
Conforme disposto no n.º4 do art.º6 do Decreto-Lei n.º555/99, de 16/12, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º136/2014, de 09/09 “Os atos que tenham por efeito o 
destaque de uma única parcela de prédio com descrição predial que se situe em perímetro 
urbano estão isentos de licença, desde que as duas parcelas resultantes do destaque 
confrontem com arruamentos públicos.” 
 
Pelo exposto verifica-se que as duas parcelas resultantes do destaque, confrontam com 
arruamentos públicos, cumprindo o disposto no n.º4 do art.º6 do RJUE em vigor, encontrando-
se o destaque de uma única parcela, isento de licença, pelo que 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. 
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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 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.”--------------------------------------------- 

 

11. Destaque de parcela – Rua de Macau, n.º 20, em Pias 

1 – Prédio original – sito na Rua de Macau, n.º 20, em Pias, inscrito na matriz urbana com o n.º 

2200, da freguesia de Pias, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Serpa sob o n.º 

1082/19980223, com área total de 450 m2 e seguinte composição: área coberta de 250 m2; 

área descoberta de 200 m2 e as seguintes confrontações: a norte com Joaquim André Grou; a 

sul com Joaquim de São Bento Rogado; a nascente com Rua de Macau; a poente com Travessa 

da Pipa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2 – Parcela a destacar – sita na Travessa da Pipa, s/n, em Pias, com a área total de 155 m2 e 

seguinte composição: área coberta de 115 m2; área descoberta de 40 m2, e as seguintes 

confrontações: a norte com Joaquim André Grou; a sul com Joaquim de São Bento Rogado; a 

nascente com Proprietário; a poente com Travessa da Pipa. ----------------------------------------------- 

 

De acordo com o parecer da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território, datado de 9 

do corrente mês de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o 

referido destaque de parcela do prédio urbano descrito no ponto 2 do prédio original descrito 

no ponto 1, uma vez que não constitui operação de loteamento urbano, pois reúne os 

requisitos do destaque de parcela dentro do aglomerado urbano de Pias, de acordo com o 

estabelecido no ponto 4 do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, desde que as duas 

parcelas resultantes do destaque confrontem com arruamentos públicos. 

 
De acordo com os pontos 6, 7 e 8, do mesmo artigo: 
- 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; 

- O condicionalismo 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; 

- O disposto no presente artigo não isenta a realização das operações urbanísticas nele previstas da observância 

das normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente as constantes de planos municipais, 
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intermunicipais 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 (…).--------------------------------------------- 

 

12. Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555799, de 16/12 no prédio urbano sito na 

Rua de Sevilha n.º 35, 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. -------- 

 

13. Pedido de apoio financeiro – APROSerpa Associação de Produtores de Serpa 

A Divisão de Desenvolvimento Estratégico informa que a APROSerpa – Associação de 

Produtores de Serpa, através de comunicação datada de 10 de agosto do corrente ano, solicita 

um subsídio no valor de 2.000,00€ (dois mil euros) para fazer face a custos inerentes ao 

funcionamento da Associação numa fase inicial, nomeadamente, para efetuar uma candidatura 

ao mecanismo financeiro “Portugal 2020”, na medida “Sistemas de Apoio a Ações Coletivas”, 

uma no domínio da internacionalização “Queijo de Serpa – Impulso à Internacionalização” e 

outra no domínio da qualificação “ Qualificação das PME Agroalimentares na Margem Esquerda 

do Guadiana”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O serviço de Gestão Financeira procedeu ao respetivo cabimento prévio com o n.º sequencial 

12776/16. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Deliberação  

Com base no exposto, de acordo com a alínea ff) do artigo n.º 33 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro e no Protocolo de Colaboração assinado em 6 de julho de 2016, entre o Município de 

Serpa e a Associação de Produtores do Concelho de Serpa, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de 2.000,00€ (dois mil euros). ----------------- 

 

14. Pedido de isenção de pagamento de taxa na Piscina Municipal Descoberta de Serpa – 

Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, em Serpa  

A Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, em Serpa, informa que organiza de 

18 de julho a 16 de setembro de 2016, um atelier criativo para crianças entre os 3 e os 12 anos. 

Das várias atividades programadas, estão previstas deslocações à piscina municipal descoberta, 

entre 8 de agosto e 16 de setembro, duas vezes por semana, em que para o efeito a Instituição 

solicita entrada gratuita para quatro crianças (nº que poderá aumentar atendendo a que as 

inscrições ainda estão abertas) com mais de 9 anos e duas monitoras.    

Atendendo a que se trata duma Instituição Particular de Solidariedade Social com trabalho 

desenvolvido para a comunidade, a Unidade Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, 

propõe a entrada gratuita na piscina municipal descoberta de Serpa. ----------------------------------- 

 Deliberação  

Face à proposta e nos termos do n.º 2 do artigo 8º e art.º 11.º do Regulamento de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, a Câmara Municipal de Serpa deliberou, por unanimidade, isentar a 
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Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, em Serpa, do pagamento de taxas na 

Piscina Municipal Descoberta de Serpa, de duas monitoras e crianças com mais de 9 anos que 

venham a frequentar o referido atelier. -------------------------------------------------------------------------- 

A Srª Vereadora Maria Isabel Estevens ausentou-se durante a apreciação e votação do assunto, 

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

 

15. Protocolo de Cooperação “Rede de Vigilância de Vetores” – Unidade de Saúde Pública, 

Centro de Saúde de Beja 2 

A Divisão de Obras Municipais e Ambiente informa que a Unidade de Saúde Pública, Centro de 

Saúde Beja 2, remete à Câmara Municipal de Serpa uma proposta de Protocolo de Cooperação 

“Rede de Vigilância de Vetores” – REVIVE, que pretende estabelecer uma parceria com o 

objetivo de materializar ações que promovam a vigilância de vetores de doenças, conforme se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Deliberação  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta do protocolo acima 

transcrita, a celebrar com a Unidade de Saúde Pública, Centro de Saúde Beja 2. ---------------------  
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16. Protocolo de Utilização de Equipamentos e Viaturas – Resialentejo, Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M.    

A Divisão de Obras Municipais e Ambiente informa que a Resialentejo, Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M., em conjunto com outros municípios da sua área de 

intervenção, pretende apresentar uma candidatura ao programa POSEUR, denominada 

“Otimização da recolha seletiva na Resialentejo E.I.M. – 3.ª fase”, pelo que, para o efeito 

solicita que seja estabelecido um protocolo de regulação do processo de cedência de 

equipamentos/veículos, que abaixo se transcreve. ------------------------------------------------------------ 
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 Deliberação  
A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a minuta do protocolo acima 

transcrita, a celebrar com a Resialentejo, Tratamento e Valorização de Resídus, E.I.M. -------------  

 

17. Contrato Local de Segurança no Município de Serpa 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Contrato Local de Segurança no Município de 

Serpa, assinado entre o Ministério da Administração Interna e o Município de Serpa, no 

passado dia 14 de julho do corrente ano, que abaixo se transcreve: ------------------------------------ 
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18. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 154, referente 

ao dia 16 de agosto de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.856.156.34 (um milhão, 

oitocentos e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos) e 

48.233,00 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e três euros), respeitantes a operações 

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

 

Terminada a apreciação dos assuntos da ordem do dia, o Sr. Vereador Noel Farinho interveio 

para abordar um assunto que tem sido notícia na comunicação social, respeitante aos 

problemas de infiltrações na habitação da Srª Ana de Lurdes Arruda, no Largo do Corro, em 

Serpa, solicitando informação do processo, bem como o acesso ao mesmo. -------------------------- 
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O Sr. Presidente começou por referir que esta é uma situação idêntica a muitas que existem no 

nosso concelho e relativamente a esta em concreto, informa que é um processo que decorre na 

Câmara Municipal há já algum tempo. Os respetivos serviços da autarquia têm-se deslocado ao 

local, efetuado as respetivas vistorias e a proprietária do 1.º andar tem sido notificada para que 

proceda à realização das obras necessárias. Decorrido o prazo, sem que as obras sejam 

efetuadas, a Câmara volta a notificar e é o procedimento que tem sido adotado neste caso e 

antes de a situação ser divulgada na comunicação social, já a Câmara tinha enviado um terceiro 

ofício para estipular novo prazo e informar se as obras não forem efetuadas, a Câmara 

Municipal irá atuar tendo em vista a realização das mesmas. Mas para a câmara poder realizar 

essas obras, tem que aguardar que seja decretada a posse administrativa do prédio. No 

entanto, é sempre dado conhecimento aos queixosos das notificações que a Câmara envia, 

para que possam ir acompanhando o processo.  

Informa ainda que também já reuniu com os requerentes e explicou-lhes pessoalmente o 

prosseguimento deste processo. 

Quanto à notícia que saiu na comunicação social, informa que o jornalista ligou para a Câmara 

para falar com o Vereador do Pelouro e foi-lhe dito que o Vereador estava de férias, mas que 

poderia falar com o Presidente sobre o assunto, e como nesse momento não se encontrava na 

autarquia foi-lhe dito que poderia ligar no dia seguinte para tratar desse assunto. No entanto, o 

jornalista não voltou a ligar e a notícia saiu sem que a Câmara tenha tido oportunidade de se 

pronunciar sobre o assunto. Refere ainda que depois de ter tido conhecimento da notícia, falou 

com o jornalista para tentar esclarecer a situação. 

Quanto ao pedido do Sr. Vereador Noel diz que os serviços poderão fazer um cronograma do 

processo para que lhe seja dado conhecimento. --------------------------------------------------------------- 

 

 

Período de Intervenção do Público 

Não se registou a presença de público na presente reunião da Câmara Municipal. ------------------ 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

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

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

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

 

 Pedidos de isenção de pagamento de taxas 

 Licenças de recinto improvisado 

 Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade para o prédio “Horta Nova”, em 

Brinches  
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 Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade e Aumento de Compartes para o 

prédio “Herdade do Monte Lobo e Joana Afonso”, em Serpa 

 Pedido de Parecer de Constituição de Compropriedade e Aumento de Compartes para o 

prédio “Pedreiras”, em Vila Nova de S. Bento 

 Pedido de alteração da titularidade do lote terreno n.º 32 - Zona de Atividades 

Económicas de Vila Nova de S. Bento  

 Empreitada de Execução do Salão Polivalente de Serpa – Defeitos de Obra  

 Empreitada de Requalificação da Estrada de Brinches (Entroncamento Pias/Moura e 

Serpa/Mina da Orada/Brinches) CP 8/2010 – Redução de Caução 

 Proposta de 2.ª alteração ao Loteamento Municipal da Zona de Atividades Económicas 

de Vila Nova de S. Bento 

 Destaque de parcela – Praceta D.ª Maria do Carmo Horta Barroso, n.º 8, Vila Nova de S. 

Bento 

 Destaque de parcela – Rua de Macau, n.º 20, em Pias 

 Vistoria ao abrigo do artigo 89.º do D.L. n.º 555799, de 16/12 no prédio urbano sito na 

Rua de Sevilha n.º 35, em Serpa 

 Pedido de apoio financeiro – APROSerpa Associação de Produtores de Serpa 

 Pedido de isenção de pagamento de taxa na Piscina Municipal Descoberta de Serpa – 

Creche Jardim de Infância Nossa Senhora da Conceição, em Serpa  

 Protocolo de Cooperação “Rede de Vigilância de Vetores” – Unidade de Saúde Pública, 

Centro de Saúde de Beja 2 

 Protocolo de Utilização de Equipamentos e Viaturas – Resialentejo, Tratamento e 

Valorização de Resíduos, E.I.M.    

 Contrato Local de Segurança no Município de Serpa 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 18H20 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) 


