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Ata n.º 19/2016 
 

 

Câmara Municipal  

Reunião ordinária de 31 de agosto de 2016 
 

 

Presenças 

 

 

Presidente Tomé Alexandre Martins Pires 

Vereadores  

Noel Ricardo Estevens Farinho 

Carlos Alberto Bule Martins Alves 

João Manuel Pereira dos Santos 

Maria Isabel da Palma Estevens 

Miguel Graça Valadas 

Paula Jesus Godinho Pais Soares 

 

 

 

 

Hora de abertura: 14H30   

 

Faltas justificadas, nos termos do art.º 39.º a) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:  
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Ata n.º 19/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA REALIZADA NO DIA  

 31 DE AGOSTO DE 2016 

 

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

no dia 31 de agosto 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 18/2016  

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 18, relativa à reunião realizada no dia 17 de agosto, a qual 

foi previamente distribuída por todos os eleitos. A ata foi aprovada com as abstenções dos 

Senhores Vereadores Miguel Graça Valadas, João Manuel Pereira dos Santos e Paula Jesus 

Godinho Pais Soares, por não terem 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. Licenças de recinto improvisado 

2. Proposta de sexta alteração ao loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Pedido de autorização para alteração de cláusula de reversão e de inalienabilidade – 

Lote n.º 6 do loteamento da Zona do Moinho, em Serpa 

5. Resumo Diário da Tesouraria 

 

 

ORDEM DO DIA 

1. Licenças de recinto improvisado 

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 o seguinte despacho proferido pelo Sr. Vice-

Presidente, respeitante ao licenciamento de recinto improvisado: ------------------------------------- 
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Requerente Atividade Doc. Entrada Data de 

realização  

Data do 

despacho  

Comissão de Festas de 

Pias 

Brincadeira com 

vacas 

12792 

2016.08.17 

Dias 26 e 28 de 

agosto 

2016.08.25 

 

 

2. Proposta de sexta alteração ao loteamento da Zona de Atividades Económicas de 

Pias 

Procedeu-se à análise da seguinte informação da Divisão de Urbanismo e Ordenamento do 

Território, respeitante à proposta de alteração ao loteamento municipal da Zona de Atividades 

Económicas de Pias: 
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Foi também distribuído por todos os eleitos e consta de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante, a planta de síntese da 5ª alteração e a planta de síntese da proposta 

da 6ª alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberação  

Tendo terminado o prazo, sem que tenha sido rececionado qualquer pronúncia por parte dos 

proprietários dos lotes, e de acordo com o parecer técnico, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar a sexta alteração ao loteamento municipal da Zona de Atividades 

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

 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de 

Investimentos  

Foi distribuída por todos os eleitos, a proposta de alteração ao Orçamento e Plano Plurianual 

de Investimentos da Câmara Municipal, bem como a respetiva justificação.  

 

 Deliberação 

Nos termos do artigo 33.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 75/2013, de 18 de setembro, a Câmara 

Municipal deliberou, por maioria, com as abstenções dos Senhores Vereadores do Partido 

Socialista, aprovar a oitava alteração ao Orçamento e quinta alteração ao Plano Plurianual de 

Investimentos, conforme documentos que constam de pasta anexa à presente ata, dela 

fazendo parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

4. Pedido de autorização para alteração de cláusula de reversão e de inalienabilidade 

– Lote n.º 6 do loteamento da Zona do Moinho, em Serpa  

Sobre o processo designado em epígrafe, a Divisão de Administração, Finanças, Recursos 
Humanos e Assessoria Jurídica informa o seguinte: 
 

«Apreciado o pedido nº E/12886/2016, de 18/08/2016, de Elane Pereira, presta-se a 

seguinte informação: 

1-Pedido 

 Na sequência do pedido de empréstimo bancário, formulado pela requerente Elane 

Cristina Lima Pereira, respeitante à construção no lote de terreno nº 6 sito no 

Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, destinado a habitação, e perante 

a exigência da entidade bancária, em que foi solicitado empréstimo para conclusão da 

construção, é solicitada certidão em que a câmara municipal reconheça: 

“- A subsistência da hipoteca relacionada com o empréstimo à construção, em caso de 

reversão do imóvel; 
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- Que se autorize a alienação do imóvel antes de decorrido o prazo de inalienabilidade, 

em caso de execução de dívida relacionada com o empréstimo à construção.” 

 

2 - Face ao pedido informa-se: 

- O lote de terreno nº6, sito no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, 

destinado a habitação, foi adquirido por requerente Elane Cristina Lima Pereira, casada 

com João Francisco Grilo Bengala, por escritura realizada em 22/03/2016; 

-O contrato rege-se pelo disposto no Programa Municipal Habitação Jovem do qual 

constam as cláusulas de reversão e de proibição de alienação do lote e respetiva 

construção, previstas no ponto 12, que se transcrevem: 

 

“12.1 Reversão 

O não cumprimento do prazo de construção pode determinar a imediata reversão do 

lote à titularidade da câmara municipal, com perda de todas e quaisquer benfeitorias 

nele realizadas e de 30% do respetivo valor do lote. 

12.2 Alienação de lotes 

12.2.1 A alienação de lotes e respetiva construção é proibida no decurso dos 10 anos 

subsequentes à data da celebração da respetiva escritura de compra e venda com a 

Câmara Municipal, salvo casos de força maior a apreciar por esta”. 

 

3 - Decisão sobre o pedido 

- Perante o exposto e, atendendo a que a contratação do empréstimo é necessário para 

a construção do edifício, que já se encontra em fase de aprovação, e que a entidade 

bancária considera que as mencionadas cláusulas não conferem segurança jurídica e 

financeira para a celebração de contrato de empréstimo, cabe ao órgão executivo 

pronunciar-se sobre o pedido formulado e emita certidão confirmativa da deliberação. 

- Em reuniões realizadas em 24 de junho, 08 de agosto e 30 de dezembro de 2015, 

órgão executivo, perante os pedidos formulados, autorizou a subsistência de hipoteca 

em caso de reversão; 

- Admite-se também a autorização da alienação do imóvel antes de decorrido o prazo de 

inalienabilidade, em caso de execução de dívida relacionada com o empréstimo à 

construção, por se considerar um caso de força maior, conforme previsto no ponto 12.2 

do mencionado Programa Municipal Habitação Jovem, tendo sido autorizado pelo órgão 

executivo em reunião de câmara de 20/04/2016,na sequência de pedido formulado. 

 

4 - Proposta de decisão 

Face ao pedido formulado, e atendendo ao disposto no Programa Municipal Habitação 

Jovem, propõe-se: 
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-Que a câmara municipal autorize a subsistência da hipoteca relacionada com o 

empréstimo à construção, em caso de reversão do imóvel e, 

-Que autorize a alienação do imóvel antes de decorrido o prazo de inalienabilidade, em 

caso de execução de dívida relacionada com o empréstimo à construção no lote de 

terreno nº 6 sito no Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, considerado 

caso de força maior. 

Submete-se a decisão do órgão executivo, em próxima reunião, dada a urgência na 

assinatura do contrato de empréstimo.» 

 

 Deliberação  
De acordo com o parecer técnico, a câmara municipal deliberou por unanimidade, autorizar a 

subsistência da hipoteca relacionada com o empréstimo à construção, em caso de reversão do 

imóvel e autorizar a alienação do imóvel antes de decorrido o prazo de inalienabilidade, em 

caso de execução de dívida relacionada com o empréstimo à construção no lote de terreno nº 6 

do Loteamento Municipal da Zona do Moinho, em Serpa, considerado caso de força maior. 

 

 

5. Resumo Diário da Tesouraria 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Resumo Diário de Tesouraria n.º 164, referente 

ao dia 30 de agosto de 2016, o qual apresenta os seguintes saldos: 1.286.893,19 (um milhão, 

duzentos e oitenta e seis mil, oitocentos e noventa e três euros e dezanove cêntimos) e 

131.671,70 (cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e um euros e setenta cêntimos), 

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

 

Encerrada a ordem de trabalhos, o Sr. Vereador Noel Farinho abordou um assunto relacionado 

com a atual situação financeira da Creche Jardim de Infância Nª Srª da Conceição, pois está em 

causa a prestação de um serviço público e os respetivos postos de trabalho, pelo que, solicita 

que o Sr. Presidente se empenhe pessoalmente no acompanhamento deste processo e que a 

autarquia oficie o Fundo de Socorro Social, face à informação prestada pela Direção da Creche 

em reunião realizada com a autarquia. Refere que a Câmara Municipal já apoiou 

financeiramente outras associações e esta instituição desempenha um papel muito meritório a 

nível social no nosso concelho.  

Termina dizendo que os eleitos do PS, dentro das suas possibilidades, também tudo irão fazer 

para ajudar a encontrar uma solução e que na próxima reunião da Câmara será dado 

conhecimento do que fizeram nesse sentido. ------------------------------------------------------------------ 
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O Sr. Presidente respondeu que, em relação a esta situação a Câmara Municipal já demonstrou 

disponibilidade para colaborar na resolução deste processo e no que diz respeito ao pedido ao 

Fundo de Socorro Social pretende participar na reunião com o responsável pela decisão desse 

processo. A autarquia tem estado atenta a esta situação e já decorreram reuniões com a 

Direção da Creche, pois reconhece a importância de se manter a prestação deste serviço 

público, bem como todos os postos de trabalho, pois isso contribui para a dinâmica do nosso 

concelho.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Interveio ainda a Srª Vereadora Paula Pais para fazer um reparo no que diz respeito ao tempo 

de reparação das roturas, pois há situações como a que ocorreu na sua rua, em que a água 

corre durante três dias sem que a rotura seja reparada. ----------------------------------------------------- 

 

O Sr. Presidente respondeu que o tempo de reparação tem a ver com o elevado número de 

roturas que têm surgido em todo o concelho e há vários fatores que contribuem para isso, 

nomeadamente o significativo aumento no consumo, relacionado com o aumento da 

temperatura e o maior número de pessoas no concelho durante o mês de agosto, o que implica 

que os reservatórios atinjam o limite e quando voltam a encher, a elevada pressão de ar na 

tubagem provoca essas roturas.  

Por outro lado, temos cada vez menos canalizadores, por aposentação e por motivo de 

doenças, estão menos pessoas ao serviço, o que dificulta a manutenção e resolução de 

problemas e a breve prazo será necessário efetuar uma alteração ao Mapa de Pessoal, para 

reforço de funcionários nesta área. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

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. Licenças de recinto improvisado 

2. Proposta de sexta alteração ao loteamento da Zona de Atividades Económicas de Pias 

3. Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos  

4. Pedido de autorização para alteração de cláusula de reversão e de inalienabilidade – 

Lote n.º 6 do loteamento da Zona do Moinho, em Serpa 

 

 

 

 

 



                                                             Ata n.º 19 – 31/08 

 
 

2016 

 

 10 

 

 

 

O Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a presente reunião, eram 15H00 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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Ata n.º 19/2016 

Documentos que se arquivam em pasta anexa à ata  
Reunião de 31 de agosto 

 

 

 

Anexo 1 – Proposta de sexta alteração ao loteamento da Zona de Atividades Económicas de 

Pias 

 

 

Anexo 2 – Alteração n.º 8 ao Orçamento e alteração n.º 5 ao Plano Plurianual de Investimentos  

 
 


